
Quais os principais objectivos da Lispsi/
Ludotopia?
A Ludotopia é um centro polivalente onde um 
grupo de profi ssionais de psicologia e educação 
trabalham de forma coordenada e personaliza-
da. Quem nos procura é acolhido num espaço 
único, onde se cruzam especialidades diferen-
tes. Cada pessoa é vista como única e cada ca-
so recebe a atenção de um ou mais técnicos, de 
acordo com as suas necessidades e característi-
cas, de forma específi ca e fl exível.

Como caracteriza o trabalho que fazem?
Além de todas as actividades de um centro de 
psicologia clínica e educacional (avaliação, 
diagnóstico, aconselhamento psicológico e 
psicoterapia), a Lispsi criou um espaço de for-
mação, de carácter interdisciplinar, inovador e 

fl exível, aberto a múltiplas experiências de de-
senvolvimento pessoal: a Ludotopia. Em am-
bos os casos, a nossa intervenção centra-se mais 
na palavra mudança do que na palavra proble-
ma. Mais do que um diagnóstico clínico, todos 
aqueles que nos procuram querem mudar, ul-
trapassar a crise, realizar-se e crescer como pes-
soas. Os problemas são vistos como oportuni-
dades e desafi os para esse crescimento.
  
O diagnóstico precoce visa detectar 
difi culdades de aprendizagem. Quais as 
situações em que os pais devem recorrer a 
esse diagnóstico?
De modo geral, todas as crianças podem bene-
fi ciar de uma observação psicológica ao longo 
do seu desenvolvimento. Aliás, é assim que fa-
zemos com muitas outras especialidades. As 

consultas de pediatria ou de oftalmologia, por 
exemplo, deixaram há muito de ocorrer exclu-
sivamente em situações de doença. Embora no 
caso da psicologia estejamos ainda a dar os pri-
meiros passos, os alunos podem benefi ciar de 
uma avaliação de factores de risco, sobretudo 
nas fases de transição escolar, ou seja, antes da 
entrada na escola primária e em cada mudança 
de ciclo. T rata-se de prevenir difi culdades antes 
que dêem origem a insucesso escolar.

A dislexia é, muitas vezes, uma das causas 
do insucesso escolar. É detectável neste 
rastreio?
O conceito de dislexia é muito abrangente e 
muito impreciso. A maior parte das defi nições 
internacionais favorece um diagnóstico que 
promove a exclusão social e escolar e isso é um 
risco que queremos evitar. A questão essencial 
não é defi nir se uma criança é ou não disléxica. 
Por razões técnicas e éticas, sabemos como os 
“rótulos” são negativos. O que fazemos no ras-
treio é determinar aspectos específi cos de cada 
criança que possam constituir factores de risco, 
de insucesso ou de desadaptação, para os esti-
mular e corrigir antes que seja tarde.

Isso pode prevenir e diminuir o insucesso 
escolar?
Em termos individuais, o rastreio de factores 
de insucesso escolar, a que chamamos “rastreio 
da dislexia”, pode signifi car a diferença entre 
um percurso escolar atribulado e a segurança 
de quem dispõe de meios para aprender de for-
ma mais efi caz. Preferimos dizer que, mais do 
que evitar o insucesso escolar, estamos a favo-
recer o sucesso pessoal e a qualidade na apren-
dizagem e na vida. Uma vez mais centramo-nos 
nos aspectos positivos e no desenvolvimento de 
competências pessoais. Mesmo os bons alunos 
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podem benefi ciar de programas de estimula-
ção cognitiva e de métodos de estudo.

Em que consiste o programa de Treino de 
Inteligências Múltiplas?
T emos feito ofi cinas e ateliers em várias outras 
áreas como, por exemplo, o desenvolvimento 
da expressão emocional ou a prevenção do abu-
so infantil. Mas o treino de inteligências múl-
tiplas é, de facto, a nossa mais recente aposta. 
Está a ser coordenado por uma psicopedagoga 
com uma longa experiência de trabalho no Bra-
sil e representa algo de verdadeiramente inova-
dor no nosso país. Há uns anos atrás falou-se 
muito de inteligência emocional. Foi um suces-
so editorial com muito impacto na opinião pú-
blica, mas existem muitos outros tipos de pen-
samento. O conceito de inteligência abrange, 
hoje em dia, muitas áreas interligadas, embo-
ra distintas: linguística, espacial, musical, icó-
nica, inter e intrapessoal, entre outras.  Temos 
inteligências diversifi cadas, umas mais eviden-
tes do que outras. 

Como é que funciona na prática?
Na solução de um problema, por exemplo, en-
volvemos sempre mais do que uma aptidão. 
Embora existam predominâncias, as diferen-
tes inteligências acabam por se integrar. E é 
nessa relação complementar que existe a pos-
sibilidade de estimular uma a favor da outra, de 
modo que aquela que se encontra mais desen-
volvida nos ajude a potenciar as outras.

Que actividades se inserem neste 
programa?
O programa inclui um conjunto diversifi cado 
de actividades e jogos. Damos às crianças, por 
exemplo, a oportunidade de pensar várias ve-
zes a mesma ideia de diferentes formas e sob di-
ferentes pontos de vista. Estimulamos, assim, 
a criatividade e a resolução de problemas, uma 
vez que isso pode não acontecer de forma es-
pontânea. Estes programas de treino são, por-
tanto, uma ajuda signifi cativa. X
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BENECOL
o iogurte líquido que
reduz o COLESTEROL
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A Melhor Qualidade Suíça

Benecol 1 x Dia
– reduz mesmo
o Colesterol !

Cada garrafinha de Benecol contém 2gr de estanol
vegetal. Os estanóis vegetais reduzem o nível de
colesterol e o teor de gordura no sangue. O efeito dos
estanóis vegetais no nível de colesterol está provado
ciêntificamente e pode ser medido 2 semanas após
o início do seu consumo diário.

Benecol está disponível em
garrafinhas de 65ml com
sabor a Morango,
Laranja ou Natural.

imenezes@xis.publico.pt


