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"O papel da autoestima, motivação na construção do ser psicossocial e as problemáticas 

associadas." 

RESUMO 

O presente relatório final descreve a experiência de um estágio curricular realizado no 

Projeto Aventura Social. Este estágio foi complementado pelo acompanhamento 

psicológico e individual de casos clínicos, através da psicoterapia de apoio e 

aconselhamento, tendo por base o modelo cognitivo-comportamental na terapêutica de 

problemáticas relacionadas com a baixa autoestima e desmotivação em diversas faixas 

etárias. Reúne ainda, uma intervenção ao nível da promoção de saúde da alimentação 

saudável e um projeto de investigação sobre a temática mais abordada desde os anos 

setenta, a homossexualidade e homoparentalidade. 

 

Palavras-chave: Psicologia Clínica, Terapia Cognitivo-comportamental, Psicoterapia 

de apoio e Aconselhamento, Autoestima, Motivação, Ser psicossocial.  

 

 

 

 

 

 

 



"The role of self-esteem, motivation in building be psychosocial and problems 

associated ." 

ABSTRACT 

This final report describes the experience in a curricular stage at project Aventura 

Social. This stage, was complemented psychological accompaniment, through 

supportive psychological and counseling, based on cognitive-behavioral model in 

problematics in therapy related to low self-esteem and motivation in different age 

groups. Brings together an intervention at the level of health promoting healthy eating 

and a research project about the most discussed topic since the seventies, homosexuality 

and homosexual parenthood. 

 

Key-words: Clinical Psychology, Cognitive-behavioral therapy, Supportive 

psychotherapy and Counseling, Self-Esteem, Motivation, Be psychosocial. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório foi desenvolvido tendo como base o estágio académico para a 

obtenção do grau de mestre em psicologia clínica, pela universidade Lusíada de Lisboa.  

O estágio foi realizado no projeto Aventura Social desde Novembro de 2014 a Julho de 

2015, tendo como período de duração, nove meses de estágio.  

Tendo em conta as principais intenções deste relatório, será inicialmente apresentado o 

local de estágio, o projeto Aventura Social e o tipo de população que carateriza este 

local.  

Dentro da mesma linha de apresentação, será encontrada uma breve abordagem sobre a 

área deste mestrado, a psicologia clínica e o papel do psicólogo tendo em conta a sua 

ética e deontologia. Serão igualmente abordadas as intervenções utilizadas ao longo do 

estágio, como: o modelo cognitivo-comportamental, a promoção de saúde, a 

investigação, a psicoterapia de apoio e aconselhamento, mindfullness e as estratégias de 

coping e motivação.   

No que diz respeito ao modelo cognitivo-comportamental adotado no local de estágio e 

no acompanhamento psicológico dos casos clínicos. Este modelo representa um tipo de 

intervenção orientada por metas que englobaram os fatores cognitivos, emocionais e 

comportamentais no tratamento dos transtornos psicológicos através da identificação, 

correção, manutenção das alterações cognitivas e comportamentais (Bloch, 1999). 

Foram utilizadas diferentes técnicas pertencentes ao modelo, tais como, a reestruturação 

cognitivo-comportamental, as estratégias de coping e motivação, a técnica de 

relaxamento muscular segundo Jacobson, mindfullness, entre outras. Foram igualmente 

utilizadas diversas técnicas de entrevista psicológica.  
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Posteriormente encontrar-se-á exposto todo enquadramento teórico que completa este 

relatório de estágio. Aqui abordou-se o processo de desenvolvimento psicológico da 

criança, o processo de socialização, o desenvolvimento emocional na formação da 

estrutura psicológica do sujeito e o processo de amadurecimento psicológico do sujeito 

na adolescência. Entendendo-se a socialização como um processo onde os atores sociais 

interagem e se influenciam mutuamente, torna-se importante abordar o tema central 

deste relatório, o papel da autoestima nas diversas faixas etárias. Todavia, a convivência 

entre os sujeitos pode acarretar consigo consequências positivas e negativas ao longo do 

processo de formação e amadurecimento do ser humano, onde a crítica se pode revelar 

construtiva ou destrutiva. Construtiva, no sentido em pode ser um ponto de partida para 

a evolução do sujeito, se este a encarar dessa forma. E destrutiva se consigo trouxer 

críticas que podem mau-estar físico e psicológico, pondendo resultar em problemas 

como a ansiedade, problemas sexuais, problemas de identidade, problemas de 

comportamento alimentar, problemas de personalidade, dificuldades na socialização, 

dificuldades de aprendizagem, depressão, entre outros.  

Perante estas situações, o papel do psicólogo clínico deve identificar o problema, 

orientar e aconselhar não só os pais mas também o/a paciente, estimular e potenciar a 

sua autoestima, ajudar a lidar com os pensamentos automáticos negativos (PAN) através 

de estratégias que impliquem a sua reorganização, aplicar diversas estratégias para lidar 

com situações que desplotem maior ansiedade e stress (estratégias que constituem o 

modelo cognitivo-comportamental) (Tavares & Alarcão, 2005). 

Na parte intermédia deste relatório serão relatados os dois estudos de caso 

acompanhados no Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde 
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(GAPPS)  na universidade Lusíada de Lisboa. A temática dos casos clínicos disse 

respeito à fase que medeia a infância e o início da idade adulta, bem como as 

dificuldades que a esta estão associadas, sobretudo quando presentes quadros 

psicopatológicos que dificultam o desenvolvimento, entre eles a baixa autoestima. Ao 

longo dos relatos dos estudos de caso é possível ler-se a história pessoal e familiar, a 

avaliação psicológica efetuada, o diagnóstico, o plano terapêutico e as conclusões para 

cada caso clínico.  

Para este estágio académico foram estabelecidos objectivos e a partir desses 

mesmos foram desenvolvidas várias actividades, como é o caso do projeto de 

investigação sobre a promoção de saúde na união e adoção em casais homossexuais, 

cuja intenção consiste não só na consciencialização de  novos conceitos de âmbito 

sexual e social relacionados com a criação de laços afetivos e o matrimónio entre 

pessoas do mesmo género, mas também há compreensão da luta social destes casais 

pela conquista e acesso à homoparentalidade, através do qual se pretende dar a conhecer 

as atitudes de aceitação ou rejeição face a esta orientação e adoção de crianças por estes 

casais. Este projeto visa quebrar a convição de que a parentalidade implica capacidades 

que só a educação de duas pessoas de géneros diferentes são capazes de alcançar.  

No decorrer do estágio académico foi possível realizar uma formação relacionada com a 

promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil através de uma 

parceria entre o projeto Aventura Social e a câmara municipal de Odivelas. Esta 

formação teve como finalidade ministrar os formandos no âmbito da alimentação 

saudável aplicável à população infantil, promovendo a sua saúde e prevenindo a 

obesidade.  
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Quanto ao projeto de âmbito nacional Dream teens realizado no ano de 2014, no qual 

participaram jovens dos 11 aos 18 anos de idade que se reuniram no instituto português 

do desporto e da juventude em Lisboa com o objetivo de debater sobre os seus papéis 

sociais numa cidadania mais ativa, dando-lhes voz em temas como a saúde, sexualidade, 

relações amorosas, alimentação, entre outros.  

Por fim, como todo o processo de aprendizagem e de amadurecimento humano tem os 

seus pontos e fracassos, serão apresentadas as limitações encontradas no estudo nas 

quais se incluem os obstáculos que surgiram no decorrer do estágio. Constará 

igualmente a conclusão com os objetivos cumpridos, os que ficaram por cumprir e as 

aprendizagens adquiridas durante este ano de estágio académico.  

Por fim, será apresentada uma reflexão final que expõe todas as dificuldades, dúvidas, 

ansiedades e aprendizagens que surgiram ao longo deste ano letivo 2014/2015.  
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CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O estágio académico em psicologia clínica foi realizado no ano lectivo de 2014/2015 no 

projeto Aventura Social (AS) sediado na Faculdade de Motricidade Humana (FMH) 

situada na Universidade Técnica de Lisboa (UTL) que faz parte da rede pública de 

instituições de ensino universitário, tendo sido fundada em 1930 

(http://aventurasocial.com/projeto.php).  

O projeto Aventura Social foi fundado pela professora doutora Margarida Gaspar de 

Matos em 1987,  através do núcleo de estudos do comportamento social que é composto 

por uma equipa constituída por psicólogos e profissionais de outras áreas que 

desenvolvem projetos nacionais e internacionais em parceria com outras instituições. Os 

seus projetos centram-se na base da investigação, prevenção, promoção e educação dos 

comportamentos de saúde em crianças e jovens em três áreas distintas: saúde, risco e 

comunidade (http://aventurasocial.com/projeto.php).  

Todavia, a prática clínica que compôs este estágio académico decorreu no GAPPS da 

universidade Lusíada de Lisboa, em parceria com o Projeto Aventura Social. Esta 

prática clínica teve como objetivo zelar pelo bem-estar e qualidade de vida os pacientes, 

proporcionando o apoio psicológico especializado, prevenindo problemas psicológicos, 

intervindo no desenvolvimento pessoal e emocional.  
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CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO 

No decorrer deste estágio académico, o foco do estudo incidiu sobre o comportamento 

de adolescentes (entre os 13 e os 19 anos de idade)  e de jovens adultos (entre os 20 e os 

23 anos de idade) que formaram a população-alvo do projeto Aventura Social durante 

este ano letivo. 

A AS sempre procurou ter como base dos seus estudos (e.g. Dream teens e estudos 

como Kidscreen e HBSC - Health behaviour in school) a qualidade de vida e os 

comportamentos do jovens nos diversos cenários das suas vidas, pois uma abordagem 

centrada na qualidade de vida permite alargar o modo como compreendemos, como 

conhecemos e o que sabemos sobre a saúde e bem-estar da geração seguinte 

(http://aventurasocial.com/projeto.php).   

No caso da população-alvo dos casos clínicos acompanhados ao longo deste estágio, 

corresponde há mesma faixa etária da população estudada na AS. Mas, a população do 

GAPPS corresponde a uma população que apresentava problemas de autoestima, 

dificuldades de aprendizagem, anedonia, desmotivação, entre outros e que procuravam 

acompanhamento psicológico tendo em vista uma melhoria gradual dos seus problemas. 

Desta forma, é importante referir que é necessário continuar a intervir ao nível 

psicológico e promover práticas que estimulem o desenvolvimento positivo em todos os 

âmbitos através de programas de promoção de saúde para toda a comunidade. 

Programas de promoção de saúde que tenham impacto em toda a população, auxiliando 

na melhoria de patologias ou problemáticas para além daquelas que fazem parte das 

patologias do século, pois patologias menos faladas também se revelam importantes de 

serem abordadas nos diversos órgãos com impacto social de cada país tendo como 

objetivo conseguir chegar a todos os sujeitos (Monteiro, 2012).   
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Psicologia clínica e da saúde 

A psicologia é a ciência que estuda a avalia o comportamento dos seres humanos e os 

seus processos mentais, aumentando ao longo dos tempos os interesses psicológicos que 

resultaram no aparecimento de novas áreas de estudo na psicologia, como é o caso da 

psicologia clínica, tornando -se o campo profissional mais procurado pelos psicólogos.  

Tudo começou em 1879, quando Wundt criou o primeiro laboratório de psicologia 

experimental na universidade de Leipzig e em 1896 a criação da primeira clínica 

psicológica na universidade da Pensilvânia, onde nasceu o nome "psicologia clínica". 

(Braunstein & Pewzner, 1999).  

Como ciência que é a psicologia, esta possuí dois conceitos que lhe forneceram uma 

fundamentação teórica: o raciocínio clínico e o método clínico.  

O raciocínio clínico consiste na natureza das operações com os quais o psicólogo aborda 

a conduta humana, exemplo disso são os testes psicológicos consideradas ferramentas 

de trabalho do psicólogo e de diagnóstico. Já o método clínico carateriza-se pelo 

conjunto de técnicas que dão corpo à entrevista clínica e através das quais o psicólogo 

investiga o comportamento do sujeito (Leal, 2008).  

Não menos importantes são a observação e a entrevista clínica que se unem como sendo 

dois recursos fundamentais para uma melhor compreensão do humano. A observação 

clínica realiza-se pela perceção e análise social que acrescenta informações e permite 

compreender as atitudes do sujeito. Enquanto que a entrevista clínica na sua estrutura 

formal, ajuda o psicólogo a diagnosticar e avaliar conteúdos importantes da vida 

(Bénony & Chahraoui, 2002).  
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Já a psicologia da saúde ocupa-se da promoção e manutenção da saúde física e mental 

do ser humano através da prevenção, avaliação e tratamento de todas as perturações 

mentais e físicas. Assim, através das técnicas e métodos, a psicologia clínica e da saúde 

vai ao encontro da sua única finalidade: o bem-estar físico, psicológico e social do 

indivíduo (Ramos, 2004).  

O papel do psicólogo clínico  

A psicologia clínica é a sub-área da psicologia com mais estudos divulgados e 

desenvolvimentos, onde o psicólogo clínico estuda o funcionamento normal e anormal 

do sujeito através da identificação, diagnóstico e análise das diversas perturbações 

mentais e emocionais que afetam a saúde mental do ser humano (Braunstein & 

Pewzner, 1999).  

A maioria das pessoas pensa que o trabalho do psicólogo clínico é ficar confinado a um 

consultório a ajudar o paciente a aliviar o sofrimento. No entanto, é necessário perceber 

que o psicólogo clínico pode exercer várias tarefas durante a sua prática profissional. 

Pode intervir em situações de crise, pode lecionar estudantes ou formar profissionais 

que possam vir a estar em contato com pessoas, fazer investigação, atuar na prevenção 

de perturbações mentais, gerir grupos de apoio e grupos de comunidades, desenvolver 

programas de promoção de saúde, entre outras tarefas (Ramos, 2004).  

O papel do psicólogo passa também por compreender o funcionamento psicológico, a 

socialização, a dinâmica afetiva, a noção de realidade, os níveis de ansiedade, o 

funcionamento lógico, a personalidade, entre outros (Oliveira-Cardoso & Santos, 2012). 

O acompanhamento psicológico passa também pelo encaminhamento para a resolução, 

corrigindo os pensamentos e comportamentos distorcidos através de um programa de 



"O papel da autoestima, motivação na construção do ser psicossocial e as problemáticas associadas" 

 
 

Manuela Sofia Pegacho de Sousa                                                                                                             9 
 

exercícios e estratégias que resultam num melhoramento da problemática do paciente. 

Assim, o psicólogo clínico torna-se num profissional multifacetado que precisa de estar 

em constante aprendizagem visando o aumento da sua experiência e promoção do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Sendo que a multidisciplinareadade também se 

revela bastante fulcral no tratamento de perturbações da saúde mental. Tornando-se 

necessária a articulação de informações sobre o paciente, entre os diversos profissionais 

que completam a equipa (Ramos, 2004). 

Em suma, o psicológo clínico sempre se dedicará ao bem-estar físico, psíquico e social 

do ser humano, respeitando a sua ética e deontologia (Ramos, 2004).  

Ética e deontologia  

O papel do psicólogo passa essencialmente pela promoção do bem-estar geral do 

indivíduo, todavia, regido por um código ético e deontológico que fornece as diretrizes 

para ultrapassar diversas questões difíceis e recorrentes da vida profissional (OPP, 

2011).  

Para tal, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) em 2011, estabeleceu um conjunto 

de princípios destinados à resolução de problemas éticos e pelo qual se devem reger 

todos os psicólogos em Portugal. 

Os princípios são os seguintes. O princípio do  respeito pela dignidade e direitos da 

pessoa, que diz respeito ao dever do psicólogo aceitar a pessoa que procurar ajuda de 

forma incondicional; princípio da competência, onde o psicólogo tem o dever de exercer 

a sua atividade de acordo com os pressupostos técnicos e científicos da psicologia, 

através da formação pessoal e de uma contínua atualização profissional. O princípio da 

responsabilidade, na qual o psicólogo nunca se poderá esquecer de respeitar a pessoa e 
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de direcionar o seu trabalho em prol do bem-estar da mesma. O princípio da integridade, 

onde o psicólogo deve honrar os princípios da psicologia, promovendo-os e prevenindo-

os de modo a evitar conflitos de interesse. Caso contrário, quando estes surgem deve 

contribuir para a sua resolução. E, por último, o princípio da beneficência e não-

maleficência. Aqui o psicólogo não deve intervir de modo a prejudicar ou causar 

qualquer sofrimento naquele que procura a sua ajuda. Deve sim, promover e proteger os 

interesses do mesmo (OPP, 2011).  

Em suma, os princípios acima descritos devem vir antes de qualquer outro interesse por 

parte do psicólogo porque este deve agir sempre em benefício do seu paciente .  
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Promoção de saúde  

A promoção de saúde consiste no apoio que proporciona o bem-estar físico, mental e 

social dos sujeitos, passando igualmente pela prevenção da saúde,  através de 

intervenções preventivas baseadas na medição da saúde (Detmar, et al. 2006; Erhart, 

Ottova, Gaspar, Jericek, Schnohr, Alikasifoglu, Morgan, Ravens-Sieberer, & the HBSC 

Positive Health Focus Group, 2009; Ravens-Sieberer, et al. 2001). Nascendo da 

necessidade de resposta para a prevenção dos riscos na saúde do indivíduo, a promoção 

de saúde tenta modificar a dinâmica que leva ao surgimento dos problemas mentais e 

consequentemente reduzir o número de perturbações mentais. Todavia, a promoção de 

saúde deve tentar acompanhar as mudanças sociais através da substituição de programas 

de prevenção que envolva a participação de toda a comunidade (Ramos, 2004).  

Assim, a prevenção deve ser universal (englobe toda a população), seletiva (pessoas de 

risco) e indicada (para cada pessoa), tornando-se mais fácil a identificação e resolução 

de um determinado problema social (Matos, 1997), pois as intervenções de promoção 

de saúde pretendem ajudar a desenvolver pessoas resilientes e capazes de identificar os 

diversos fatores de risco para a saúde comunitária (Ramos, 2004).  

Em suma, a sociedade deve acompanhar a realidade e atuar no sentido da prevenção e 

controlo de problemáticas e comportamentos de risco, prejudiciais ao desenvolvimento 

do sujeito (Bandeira & Hutz, 2010). 
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Investigação 

A investigação consite no diagnóstico das necessidades de informação e na seleção de 

variáveis que irão sofrer uma recolha, um registo e uma análise nas suas informações 

com o objetivo de verificar se estas são válidas e fiáveis. Para se investigar é necessário 

cumprir alguns requisitos como escolher o tema a investigar, justificar a escolha do 

tema, verificar o seu interesse científico, analisar os pressupostos da investigação, 

conhecer os limites da investigação e decidir o método científico apropriado para a 

investigação. No último requisito, é importante que este seja novo ou esteja em 

desenvolvimento com o objetivo de melhorar os conhecimentos já existentes, porque o 

método científico corresponde a um conjunto de procedimentos e norma que orientam a 

produção de conhecimento a partir da pergunta de partida de investigação (Sarmento, 

2013).  

Numa investigação científica é fulcral o estabelecimento das diferentes fases de 

investigação para uma melhor orientação da mesma e da formação dos instrumentos de 

investigação para que a validação e fiabilidade da informação seja testada. Assim, a 

investigação quanto ao tipo de instrumento, pode ser quantitativa de dados e qualitativa 

de informação (Ribeiro, 2010).  

Desta forma, os dados analisados e tratados na investigação produzem resultados e 

geram conclusões, cuja teoria acrescenta ao conhecimento atual um novo conhecimento 

(Sarmento, 2013).  
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Modelo cognitivo-comportamental 

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma abordagem relativamente recente que 

surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Esta técnica tem como base os trabalhos e 

teorias de vários autores como: Albert Ellis com a teoria racional emotiva e Aaron Beck 

com a terapia cognitiva da depressão, sendo primeiramente introduzida a componente 

comportamental antes componente cognitiva, graças aos trabalhos de Pavlov sobre o 

condicionamento clássico e Skinner sobre o condicionamento operante (Bloch, 1999). 

O também designado modelo cognitivo-comportamental consiste numa intervenção 

orientada por metas que englobam fatores cognitivos, emocionais e comportamentais no 

tratamento dos transtornos psiquiátricos através da identificação, correção, manutenção 

das alterações cognitivas e comportamentais. Essa intervenção dá-se pela formação da 

aliança terapêutica, pela avaliação e identificação de pensamentos automáticos 

negativos, pela consciência e diferenciação das emoções, pela aceitação da mudança, 

pela redução da ansiedade, entre outros. O objetivo é dotar o paciente de ferramentas 

que são úteis na resolução de problemas dentro do contexto terapêutico e fora dele. É 

uma técnica importante para a compreensão e orientação de pacientes que não 

apresentam melhorias através de uma análise detalhada e correlação com outros 

tratamentos (Bloch, 1999).  

Isto é, por meio da metodologia cognitivo-comportamental, o psicólogo deve 

compreender os problemas e encaminhar o paciente para a resolução, corrigindo os 

padrões distorcidos de pensamentos e comportamentos através de um programa de 

exercícios e estratégias que resultam no aumento da autoestima (Monteiro, 2012).  



"O papel da autoestima, motivação na construção do ser psicossocial e as problemáticas associadas" 

 
 

Manuela Sofia Pegacho de Sousa                                                                                                             14 
 

Deve iniciar a identificação e compreensão das experiências negativas ou mesmo de 

acontecimentos sociais negativos que podem estar na origem das crenças negativas, 

através da identificação, correção da voz autocrítica que prejudicam a autoconfiança e 

autoestima. Neste casos, o modelo de modificação de comportamento de linha 

cognitivista revela-se interessante nas perturbações depressivas através da estratégia de 

técnicas cobertas e das estratégias de restruturação cognitiva fazendo entender que a 

forma como se interpreta essas experiências pode produzir perturbações psicológicas. 

Um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental é também o aumento das 

atividades sociais, atividades prazerosas e a reestruturação cognitiva, conduzindo a uma 

melhoria do estado do doente na sua dimensão biopsicossocial. O terapeuta deve ainda 

promover o treino de interações sociais, aumentando a exposição às situações sociais 

tendo como objetivo o restabelecimento de antigas relações, o seu reforçamento e 

possibilidade de formar novas relações (Monteiro, 2012).  

Em suma, consiste num tratamento alargado e eficaz para os casos de perturabações da 

ansiedade, problemas sexuais, perturbações do comportamento e perturbações do 

comportamento alimentar (perturbações definidas segundo DSM-IV) (Bloch, 1999). 
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Psicoterapia de apoio e aconselhamento 

A psicoterapia de apoio é  dos tipos de psicoterapia mais usada, é ampla na sua 

aplicação porque tanto pode ser aplicada por um clínico geral, um professor ou por um 

psiquiatra. É destinada a pacientes com perturbações psiquiátricas crónicas e 

incapacitantes, que se encontram comprometidos a nível emocional e nas relações 

interpessoais (e.g. esquizofrenia crónica, psicoses, perturbações afetivas, perturbações 

neuróticas e somatoformes, perturbações graves de personalidade, entre outras). Os 

objetivos do tratamento na psicoterapia de apoio são em grande parte influenciados não 

só pelas caraterísticas (idade, diagnóstico, prognóstico, entre outros) dos pacientes, mas 

também pelos objetivos comuns. Neste tipo de psicoterapia pretende-se melhorar 

adaptação psicológica e social, melhorar a autoestima e autoconfiança, prevenir 

recaídas, evitar a re-hospitalização, tornar a família e amigos numa fonte de apoio, entre 

outros. Todavia, a correlação com outros métodos é bastante importante através do 

treino de relaxamento, do treino de aptidões sociais, da terapia ocupacional, entre outros 

(Bloch, 1999).  

No caso da técnica do aconselhamento, esta tornou-se importante com os estudos de 

Rogers (1942) estando ligada ao feedback positivo, à orientação, ao encorajamento e à 

interpretação. Tem como objetivo ajudar as pessoas a planear, a tomar decisões, a lidar 

com a rotina, tendo como finalidade a aquisição da autoconfiança. Abrindo espaço para 

explorar as preocupações pessoais que levam a uma ampliação da consciência do 

problema (Bloch, 1999).  
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Estratégias de coping e motivação 

As estratégias de coping correspondem a um conjunto de estratégias utilizadas para lidar 

com as variáveis causadoras de stress. O coping tem duas funções que ajudam na 

adaptação em circunstâncias adversas. É centrado nas emoções que corresponde à 

regulação do estado emocional que permite o pensamento e ação de uma forma mais 

eficaz, e o coping centrado no problema que consiste na modificação ou alteração na 

relação sujeito-ambiente que permite lidar adequadamente com as situações causadoras 

de stress, através de planos de ação (Monteiro, 2012).  

No processo de coping estão envolvidos aspetos cognitivo-comportamentais que gerem 

procuras externas e/ou intenas que são identificadas e resolvidas para diminuir os efeitos 

de um relacionamento tenso entre o sujeito e o ambiente, regularizando a resposta 

emocional ao problema. Quanto à motivação, ela é o coração para iniciativa da 

realização da tarefa, na medida em que causa auto-determinação e autonomia no 

indivíduo para realizar a ação. Ação essa que é influenciada pelos fatores ambientais 

que funcionam como mediadores psicológicos para a motivação, acarretando 

consequências positivas (Monteiro, 2012). Hull (1943) foi um dos primeiros autores a 

abordar a motivação humana. Na sua teoria afirma que o comportamento humano está 

ligado às necessidades primárias que levam o indivíduo a agir.  

Em suma, a ansiedade e o stress fazem parte do dia-a-dia de todas as pessoas e como 

através destes fatores é possível conhecer a forma como nos influenciam o rendimento 

diário, que através da utilização das estratégias de coping e motivação, torna-se mais 

fácil a sua gestão (Monteiro, 2012).  
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Mindfullness  

A prática de mindfulness envolve a focalização da atenção para a experiência, perante 

uma atitude de aceitação, curiosidade e abertura para a experiência. Permitindo o 

desenvolvimento de recursos que podem ajudar no tratamento psicológico da ansiedade 

e problemas de stress (e.g. pânico, fobias, traumas). Através desta prática é possível 

(re)aprender a observar a experiência, a compreender a ansiedade no corpo, os 

pensamentos negativos, entre outros. Ajudando na identificação, no reconhecimento e 

aceitação, ao mesmo tempo em que se dá uma diminuição na ansiedade e no stress, por 

meio de uma transformação interna, onde a ansiedade, a tensão e o conflito diminuem 

gradualmente. Contudo, é fundamental diferenciar aquilo que se pode controlar daquilo 

que não se pode controlar (Williams, 2015).  

Desta forma, o paciente deve aceitar e abrir espaço para perceber o impacto que a 

ansiedade tem no seu corpo e responder de modo a sair dos pensamentos automáticos de 

aflição, evitação, fuga e pânico (Williams, 2015). 
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O processo de desenvolvimento humano 

O desenvolvimento humano consiste num processo de construção contínua que se 

estende ao longo da vida dos indivíduos, que resulta da organização complexa e 

hierarquizada de fatores orgânicos e das relações sociais. O desenvolvimento normal diz 

respeito à passagem do indivíduo pelas diferentes etapas de crescimento que pressupõe 

uma estrutura humana e uma estrutura da personalidade que se desenvolve no tempo. As 

etapas de crescimento transitam do simples para o complexo, do geral para o específico 

e do sensório-motor para o operatório (Monteiro, 2012).  

Na perspetiva Freudiana, a construção do sujeito e da sua personalidade no meio onde 

está inserido, processa-se na forma de objeto libidinal de prazer ou desprazer devido aos 

diferentes estádios da concentração da libido (impulso sexual) nas diferentes zonas 

erógenas: boca, ânus e órgãos sexuais (Tavares & Alarcão, 2005).  

O modelo de Wallon defende o papel das emoções como a base da evolução do sujeito. 

Evolução que se divide em vários estádios de desenvolvimento.  

O estádio de impulsividade motora (0 aos 2 meses) que se carateriza pela presença da 

atividade impulsiva e reflexológica que prepara o aparecimento do estádio emocional.  

O estádio emocional (2 aos 8 meses) que consiste na predominância de expressões e 

comportamentos afetivos no relacionamento com a progenitora.  

O estádio sensório-motor e projetivo (1 aos 3 anos) que consiste na incidência das 

atividades sobre si mesmo e sobre o mundo que o envolve.  

O estádio do personalismo (3 aos 6 anos) onde revela aspetos da construção inicial da 

sua personalidade.  

O estádio categorial (6 aos 11 anos) onde a criança entende a segurança, a calma e o 

bem-estar.  
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E, por último, o estádio da puberdade e da adolescência (11 aos 16 anos) que se 

carateriza pelas transformações física e somáticas na adolescência (Tavares & Alarcão, 

2005). 

O modelo de Freud que se demarcou por acreditar que existe uma Sexualidade infantil 

que se exprime desde o nascimento através da libido que procura uma constante 

satisfação pelas seguintes fases: fase oral (18 meses/2 anos), fase anal (até 3 anos), fase 

fálica (5/6 anos), fase de latência (até à puberdade) e fase genital (pós puberdade). 

O modelo de Bruner carateriza-se pelo estudo do desenvolvimento humano pelo 

processo educativo que engloba a linguagem e o social, através dos estádios: da 

representação ativa, da ação, e da representação simbólica.  

O modelo de Piaget consiste em quatro períodos no processo evolutivo que são 

caracterizados pelas melhores capacidades do sujeito. O período sensório-motor (0 a 2 

anos): após o nascimento e as primeiras interações; período pré-operatório (2 a 7 anos): 

o aparecimento da função simbólica ou semiótica, ou seja, a linguagem; período das 

operações concretas (7 aos 12 anos): surge o egocentrismo intelectual e social; período 

das operações formais (12 anos em diante): surge o raciocínio e os esquemas concetuais 

(Tavares & Alarcão, 2005).  
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O processo de socialização  

É no primeiro ano de vida que a socialização com a mãe, as pessoas e o meio 

envolvente tornam-se importantes no desenvolvimento geral do ser humano. O ponto de 

partida desse processo de desenvolvimento dá-se quando o bebé (considerando um ser 

culturalmente em branco) reage aos estímulos (apurando a sua audição, as vias olfativas 

e a sua capacidade motora no ambiente social) dando ênfase há díade existente na 

relação mãe-bebé como primeiro agente de socialização (Tavares & Alarcão, 2005).  

São diversos os agentes de socialização na vida do ser humano. A aceitação e  interação 

com o grupo de pares (representados pela escola e pelos amigos) são responsáveis pela 

promoção de amizades e a inserção do sujeito na comunidade, sendo também um bom 

suporte social (Gonçalves & Gaspar 2005). Já os meios de comunicação social, em 

especial a televisão, também constituem um forte agente de socialização (Vala & 

Monteiro, 1997).  

Como podemos constatar segundo Vygotsky (1996) onde afirma que  desenvolvimento 

sociocognitivo resulta das trocas entre parceiros sociais através de processos de 

interação e mediação. A participação do indivíduo na sua construção enquanto ser 

social, marca o seu desenvolvimento, afetando o contexo em que se encontra inserido e 

as construções simbólicas da pessoa. Assim, todos os membros de uma determinada 

cultura participam na sua construção, numa influência mútua entre os membros.Pela 

interação social aprendemos, criamos novas formas de atuação e expandimo-las no 

contexto cultural através da aquisição do conhecimento por meio das interações sociais 

e pelo pensamento (ferramenta de adaptação intelectual) (Tavares & Alarcão, 2005).  
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Segundo Garmezy (1985) os fatores para a promoção do desenvolvimento 

sociocognitivo são: os atributos disposicionais da criança (autonomia, autoestima, 

competências sociais); as características da família e as fontes de apoio à criança 

(relação com pares, amigo, vizinhos, professores). Relativamente às características da 

família, assinalou ainda três aspetos: a qualidade da interação dos pais com a criança; a 

forma como fornecem experiências diversificadas e apropriadas com o ambiente físico e 

social e o modo como a família garante a saúde e a segurança da criança (Selikowitz, 

2010).  

Destaca ainda, um bom funcionamento familiar; a existência de vínculo afetivo, porque 

as relações positivas que as crianças estabelecem no seio familiar são fulcrais para o seu 

desenvolvimento, pois representam toda a base da organização dos seus 

comportamentos, das suas cognições e das suas emoções e permitirem gerar um 

sentimento de segurança e de pertença que, consequentemente levará à construção de 

uma imagem positiva de si própria e do mundo que a rodeia (Monteiro, 2012). 

Desta forma, o sujeito interage com os seus elementos com o objetivo de assimilar os 

valores e as normas através da adoção de atitudes e comportamentos que originam 

processo de aprendizagem e socialização, importantes na formação da estrutura do 

sujeito, pois segundo Jean Piaget (1936) todos estes conceitos relacionados com o 

processo de socialização auxiliam na formação da estrutura do sujeito que se reparte por 

várias estruturas: estrutura física, estrutura química, estrutura biológica, estrutura 

psicológica, estrutura social e estrutura linguística. Todavia não se pode descurar a 

importância da formação da estrutura da personalidade e a afirmação da identidade do 

sujeito que se integra no desenvolvimento humano que no decorre do tempo, onde o 

sujeito vai crescendo e amadurecendo não só do ponto de vista orgânico, mas também 
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do ponto de vista psicológico, social e humano. O amadurecimento do pensamento e da 

personalidade do ser humano que é tratado no modelo de Bruner em 1964, 

correspondente à representação simbólica que tem como mediador a linguagem que é 

responsável pela introdução da criança no mundo simbólico. É através desse mediador 

que os sujeito se comunica, apresenta as suas conceções do mundo e se questiona, 

tornando-se mais maduro e cognitivamente mais desenvolvido (Tavares & Alarcão, 

2005).  

O desenvolvimento emocional  

No final do século XIX, as teorias da linguagem afirmavam a existência do indivíduo 

falante, que utilizava da língua para expressar racionalmente através dos seus 

pensamentos e emoções. As emoções são estados interiores caraterizados por 

pensamentos, sensações, reações fisiológicas e comportamentos expressivos que surgem 

de forma súbita e são incontroláveis (Sá, 2004). 

Na temática das emoções, encontram-se diversas teorias que demonstram os seus vários 

papéis na vida do sujeito. A teoria James-lange (1880), desenvolvida por William James 

e Carl Lange que acreditavam que a emoção era uma alteração fisiológica provocada 

por estímulos ambientais, transmitidos pela perceção sensorial.  

A teoria cannon-bard (1920), desenvolvida por William Cannon e Phillip Bard que 

afirmam que as alterações fisiológicas que originam a emoção ocorrem através da 

perceção de estímulos ambientais.  

A teoria cognitivista (1960) que afirma que a emoção depende da perceção que o 

homem faz sobre determinada situação. Depende da forma como entendemos e 

compreendemos determinada situação.  
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Para Winnicott, o criador da teoria do desenvolvimento emocional ou teoria do 

amadurecimento humano em 1957, a base da vida emocional está presente no ambiente 

materno, onde a mãe recolhe e analisa as informações, assume-se como facilitadora da 

integração do bebé na realidade onde se abrem experiências físicas e emocionais 

ajudando o bebé a vivenciar diversas emoções, capacitando-o e originando o  Self  (a 

criança começa a ter consciência do meio externo) que permitirá o bebé lidar com as 

suas falhas de acordo com o seu processo de amadurecimento. Logo, do mesmo modo 

que a criança constrói o verdadeiro Self num desenvolvimento normal, também 

desenvolve o falso Self que surge como uma defesa natural para uma melhor adaptação 

ao meio (Sá, 2004).  

De acordo com Galenson em 1981, a formação da  identidade inicia-se quando a criança 

começa a tomar consciência da sua existência como uma pessoa própria com desejos, 

pensamentos e memórias, tal qual como os outros elementos do grupo. A identidade 

pessoal é construída pelo indivíduo tendo por base o self e os projetos de vida, sendo 

considerada como uma representação histórica da vida que se vai moldando através de 

ajustamentos no comportamentos que devem ser coerentes com os padrões do grupo 

identitário (Gato, 2013). 

Em suma, o desenvolvimento emocional revela-se importante no amadurecimento do 

sujeito, na construção da noção da realidade e da existência dos outros na mesma 

realidade (Sá, 2004).  
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O autoconceito 

Todas as pessoas desenvolvem um autoconceito, que serve para manter o ajuste do 

sujeito com o mundo exterior, atravês da consciência do sujeito como um ser físico, 

social e espiritual que contribuí para a criação do autoconceito. Aqui o indivíduo 

elabora uma descrição mental de si englobando-se numa dimensão cognitiva, afetiva e 

comportamental, resultando num autoconceito positivo ou negativo (Quiles & Espada, 

2014).  

O estudo do autoconceito pode ser explicado e entendido pelas diferentes teorias 

psicológicas.  

Segundo Giavoni & Tamayo (2000) a  teoria do autoconceito afirma que existe um 

conjunto de esquemas cognitivos com base em experiências passadas, que permitem aos 

indivíduos compreenderem as suas próprias experiências sociais e organizar uma 

variedade de informações sobre si mesmos. Assim, pode-se definir o autoconceito como 

uma estrutura cognitiva que organiza as experiências passadas do indivíduo e  controla 

o processamento de  informação  relacionado consigo mesmo, exercendo também a 

função de autorregulação (Quiles & Espada, 2014). 

Na linha teórica da fenomenologia, Burns (1979), defendeu que o autoconceito era 

fundamental para o bem-estar e estabilidade do sujeito. O sujeito cria vários tipos de 

autoconceito: o autoconceito pessoal e emocional que consiste nos sentimentos de bem-

estar, satisfação, equilíbrio emocional que originam no sujeito, confiança e segurança; o 

autoconceito familiar que consiste no seu papel como membro da família; o 

autoconceito social que inclui as relações sociais e a resolução de problemas; o 

autoconceito académico que diz respeito à ideia que o indivíduo tem de si mesmo como 
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estudante, resultado de um conjunto de experiências, sucessos e fracassos da sua vida 

académica e o autoconceito global que corresponde à avaliação geral de sim mesmo, 

baseando-se na análise dos autoconceitos anteriores (Quiles & Espada, 2014). 

O autoconceito tem um papel mediador no processo de formação da identidade, tendo a 

fase da adolescência como preponderante neste processo. Quando é positivo pode 

promover no indivíduo o desenvolvimento da resiliência (capacidade de superar 

adversidades), de forma que o indivíduo fique protegido contra experiências negativas, 

como é o caso dos adolescentes.  

Assim, o autoconceito é uma construção que o indivíduo realiza sobre si a partir de sua 

interação com o meio social (Quiles & Espada, 2014). 
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A autoestima 

Inicialmente foram diversos os teóricos que se dedicaram ao estudo da autoestima. 

William James (1890) defendia que a autoestima tinha como base todos os atributos da 

pessoa. Caso ocorre-se uma diminuição desses atributos, a autoestima diminuia 

consequentemente. Ou seja, a autoestima era influenciada pelo número de atributos e 

sucessos. Bednar e Peterson (1995) afirmavam que a autoestima estava relacionada com 

a forma como se interpretava os feedbacks dos outros. Aqui mostrava-se a influência do 

meio intrínseco nos níveis de autoestima. Logo, quando o sujeito acredita em si próprio 

e é detentor de uma autoestima positiva, tolera eficazmente os feedbacks do exterior 

porque uma autoestima positiva funciona como um sistema que fornece ao sujeito, a 

resistência e força para enfrentar os obstáculos da vida. Contudo, quanto mais for 

elevada a autoestima, mais disposto o sujeito estará para atingir os seus objetivos 

(Quiles & Espada, 2014). 

Segundo Deci e Ryan (2000), concluem que a autoestima é uma consequência da 

satisfação das necessidades, através das quais o indivíduo chega à conclusão que é 

merecedor de autoestima e valor.   

Assim, pode-se afirmar que, a autoestima resulta da avaliação entre a perceção de si 

mesmo (visão objetiva) e o ideal de si mesmo (o que gostaria de ser) tendo por base o 

seu autoconceito (Quiles & Espada, 2014).   
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O desenvolvimento da autoestima 

Tal como o autoconceito, a autoestima também se divide em: a autoestima perante si 

memso pela qual orienta os comportamentos conforme o conhecimento que tem de si; a 

autoestima como avaliação pessoal corresponde às perceções, pensamentos, avaliações 

e sentimentos dirigidos ao próprio sujeito de forma a especificar as condutas no 

contexto. Formando a partir destas, a autoestima alta e baixa que são dependentes das 

avaliações que o sujeito faz, resultando num julgamento de si próprio e num 

determinado tipo de  ajustamento social que gera a motivação. (Quiles & Espada, 2014).  

Ao ter motivação, tem autonomia tornando-o num sujeito racional que tem iniciativa, 

como declara o filósofo Immanuel Kant “ (…) consiste na qualidade de um indivíduo 

de tomar suas as próprias decisões, com base na razão, no qual o indivíduo não é 

condicionado a agir, mas sim impulsionado por uma auto exigência.” (citado por 

Clément, E., Demonque, C., Hansen-Love, L. & Kahn, P., 2007, p.35).  

Logo, existe um conjunto de ingredientes para realizar a ação. Definindo-se a motivação 

como um processo responsável por iniciar, direcionar e manter os comportamentos 

relacionados com o cumprimento de objetivos (motivação alta = autoestima alta) ou o 

imcumprimento destes (motivação baixa = autoestima baixa). Posto isto, a motivação 

torna-se responsável pela iniciação e manutenção dos comportamentos, que em casos de 

baixa motivação deve ser aliada a estratégias de ensino afetivas com a finalidade de 

modificar as variáveis responsáveis pela desmotivação do sujeito. Pois segundo Aguiar 

e Oliveira (2005), a motivação estará sempre ligada ao processo de aprendizagem 

porque os sujeitos que se sentem motivados mostram um bom desempenho nas suas 

tarefas.  Desta forma, sem motivação todo o processo de aprendizagem perde o seu 

significado (Teixeira & Alliprandini, 2013).  
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Através da teoria das necessidades de Abraham Maslow (1951) e a teoria das 

necessidades adquiridas de David McClelland (1961), é possível explicar o processo da 

motivação (Quiles & Espada, 2014).  

Maslow apresenta na sua teoria, apresenta as necessidades primárias (fisiológicas e 

básicas ao corpo) como básicas à sobrevivência do ser humano. Acima colocou as 

necessidades de segurança e por último, as necessidades de realização pessoal; sendo 

consideradas como necessidades secundárias (Tavares & Alarcão, 2005). Como 

podemos comprovar pelas palavras do próprio " (…) à medida que os aspetos básicos 

que formam a qualidade de vida são preenchidos, podem deslocar seu desejo para 

aspirações cada vez mais elevadas." (Clément, E., Demonque, C., Hansen-Love, L. & 

Kahn, P., 2007, p.28).  

 

Figura 1 - Teoria das necessidades de Abraham Maslow (1951). 
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Já David McClelland (1961) na sua teoria das necessidades adquiridas, defendia que 

existiam três tipos de necessidades que também mereciam atenção: as necessidades de 

realização, as necessidades de poder e as necessidades de associação. De acordo com 

este autor, a necessidade de realização corresponde ao desejo da pessoa em atingir os 

objetivos de modo a reconhecer em si o sucesso das suas conquistas; a necessidade de 

poder que consiste no desejo de possuir o controlo para influenciar os outros, para se 

destacar ou causar maior impacto no seu desempenho. A necessidade de associação 

funciona com o objeivo de estabelecer, manter e restabelecer as relações afetivas 

positivas.  

Assim, através desta teoria pode-se concluir que a atuação do sujeito é determinada pela 

autoavaliação das necessidades de cada teoria, pois o somatório de uma autoestima 

positiva, com autonomia e alta motivação, gera uma conduta positiva que deve ser 

estimulada e potenciada no seio familiar com a finalidade de gerar uma positiva 

estrutura psicológica. Caso contrário, se o sujeito cresce num ambiente onde é 

constantemente repreendida, pode desenvolver em si um sentimento de inferioridade, 

vergonha e falta de valor que terá como consequência a perda da autoconfiança 

(Tavares & Alarcão, 2005). 

 

Figura 2 - Teoria das necessidades adquiridas de David McClelland (1961). 
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Segundo Heatherton & Wyland (2003) na sua teoria denominada The looking-glass self, 

o indivíduo e a sociedade não existe em separado, são produto um do outro. Ou seja, a 

forma como o sujeito se vê a si mesmo é fortemente influenciado pela maneira como os 

outros nos veem (Deffendi & Schelini, 2014).  

As problemáticas associadas à baixa autoestima 

Por vezes, a baixa autoestima está presente nas diferentes etapas de desenvolvimento do 

sujeito. O défice de autoestima está relacionado com diversos problemas como: a 

ansiedade; problemas sexuais e de identidade sexual; problemas de comportamento 

alimentar (e.g. anorexia nervosa ou bulimia nervosa); problemas de personalidade;  

problemas na infância ou adolescência (e.g. problemas na aprendizagem, problemas de 

eliminação ou da comunicação verbal), segundo o Manual de diagnóstico e estatística 

das perturbações mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-V; APA, 2014). 

O papel do psicólogo clínico  

É fulcral que se saiba estimular a autoestima e ajudar a lidar com os sentimentos através 

do desenvolvimento de estratégias para lidar com os problemas, dificuldades de 

aprendizagem ou insucesso escolar (Tavares & Alarcão, 2005). 

O papel do psicólogo em casos clínicos onde se encontra patente o défice de autoestima, 

é recomendar a utilização do reforço positivo, compreensão e acompanhamento nas 

dificuldades do sujeito para que se constrúa uma forte autoestima (Selikowitz, 2010). 

Desta forma, o jovem com autoestima mostra-se seguro nos seus sentimentos, capaz de 

solucionar problemas e capaz de enfrentar situações evitando patologias como: o stress, 

a depressão, a ansiedade, a agorafobia, problemas conjugais, o insucesso académico, 
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entre outros (Tavares & Alarcão, 2005). Porque o sucesso escolar influencia a 

autoestima do indivíduo (Deffendi & Schelini, 2014) 

Posto isto, são apresentadas algumas estratégias que podem ser utilizadas pelos 

profissionais de saúde mental, pelos professores e pelos pais, como: potencializar no 

aluno a autoestima através do interesse pelos estudos, aumentando a motivação e 

diminuindo gradualmente o insucesso escolar; desenvolver e estimular as competências 

nos alunos, de modo a alimentar a automotivação para a realização de tarefas escolares 

com sucesso; promover uma aprendizagem mais dinâmica e interativa e praticar o 

reforço positivo e o reforço negativo (Tavares & Alarcão, 2005).  
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A adolescência vs. amadurecimento psicológico 

A etapa da adolescência marcada por inúmeras transformações, pelo crescimento e 

amadurecimento (orgânico, psicológico, social e humano) que corresponde a um 

período compreendido dos 10 aos 19 anos de idade. Na fase inicial da adolescência, a 

estrutura da personalidade encontra-se programada para a parte física, somática e 

orgânica – o chamado fenómeno da puberdade, que consiste em transformações que 

consistem na transição da criança para a idade viril nos rapazes e menarca nas raparigas, 

onde se processa a maturação física e sexual através de três estádios: pré-puberdade, 

puberdade e pós-puberdade. Nesta primeira fase da adolescência, ocorre uma 

instabilidade no equilíbrio da personalidade normal, que origina sentimentos de 

incerteza, angústia, stress e infelicidade, pressões sociais, problemas de adaptação 

emocionais, entre outros; na busca da afirmação da personalidade e da própria 

identidade. A fase intermédia deste processo de maturação na vida do sujeito distingue-

se pelo começo da emergência do adolescente pensante, intelectual e idealista, graças à 

entrada da ação de determinados mecanismos que aceleram o processo de maturação 

física do adolescente, fatores esses que serão responsáveis pelas alterações que se irão 

verificar no comportamento. Aqui o sujeito começa a aplicar o seu raciocínio e 

pensamento através da inteligência operatória concreta e formal com a finalidade de 

tirar as suas próprias conclusões (Quiles & Espada, 2014).  

Quanto à fase final da adolescência, verifica-se uma importante integração e aquisição 

de um novo estatuto na sociedade dos adultos. O sujeito apresenta-se mais maduro 

física e intelectualmente, mais assente, mais realista, mais cordato. Ocorre o «desmame 

psicológico», onde o antigo adolescente e agora jovem, afirma a sua personalidade 

através da força física, e toma consciência da sua capacidade intelectual, do seu valor 
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profissional e da sua responsabilidade social (Tavares & Alarcão, 2005).  

Nesta etapa de crescimento, a autoestima ocupa um espaço bastante significativo devido 

à constante procura do jovem da aprovação do meio familiar e do grupo de pares 

(Deffendi & Schelini, 2014), principalmente no que diz respeito à imagem corporal. A 

imagem corporal consiste no envolvimento da perceção, emoção, sentimentos e 

pensamentos relativos ao próprio corpo, caso seja positiva pode ser entendida como 

sinónimo de aceitação dos colegas e da sociedade em geral, caso contrário podem surgir 

sentimentos negativos que muitas vezes podem ser  um impedimento na tomada de 

decisões e no asseguramento de determinadas responsabilidades, diminuindo a 

autoestima (Quiles & Espada, 2014).  

A importância do estabelecimento de relações amorosas na adolescência 

Com uma autoestima e um autoconceito positivos, alia-se também a esta fase da vida, a 

construção das tão importantes relações amorosas. Na atualidade as formas de 

relacionamento são bastante diferentes das relações vividas pelas gerações anteriores, já 

que há, hoje, uma diversidade de formas de relacionamentos, que envolvem novos 

padrões. Os relacionamentos amorosos na adolescência constituem uma espécie de 

ensaio para a vida adulta porque as experiências vividas podem ser interpretadas como 

diferentes maneiras de o sujeito aprender a relacionar-se, testar as suas capacidades e 

partilhar as suas experiências de vida em conjunto com outra pessoa. As relações 

amorosas da atualidade têm como característica principal a falta de compromisso entre o 

casal, a busca incessante do prazer pelo exercício da sedução constante e implícita na 

imagem corporal, o que se seguirmos essa perspetiva, pode originar em jovens mas 

inseguros uma significativa baixa de autoestima relativamente às suas imagens 
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corporais e capacidades de sedução. Entretanto, e por outro lado, os jovens mostram-se 

interessados em manter os ideais de amor, de formação de família que são transmitidos 

pelos pais. Neste sentido, pode-se afirmar que a vida amorosa e sexual dos adolescentes 

está correlacionada com a tentativa de afirmação da identidade (Matos & Sampaio, 

2009). 

O ingresso na universidade 

Estudar numa universidade corresponde a outra etapa de elevada importância para os 

jovens porque representa uma mais-valia quando a sua autoestima positiva se 

correlaciona com uma boa estruturação da personalidade e criação de objetivos de vida, 

pois segundo Günther e Günther (1998) a perceção de acesso às futuras oportunidades 

são mediadas pelo ambiente social em que o jovem está inserido. Estudar na 

universidade pode ser para muitos jovens, a porta de acesso a uma vida para uma 

melhor qualidade de vida e melhoramento da sua capacidade intelectual, mas para 

outros pode-se revelar sinónimo de inseguranças, incertezas e constantes preocupações 

quanto ao seu futuro, tendo como consequência o abalo da autoestima devido à 

transição do ensino secundário para o tão importante passo: a entrada na universidade. 

Esta etapa exerce no jovem uma elevada pressão psicossocial, frequentemente 

acompanhada pelo medo do fracasso ou das consequências das suas escolhas, o facto de 

estarem longe das suas casas, a angústia, a dúvida e uma acentuada baixa de autoestima. 

Contudo, também se pode revelar sinónimo de inseguranças, incertezas e constantes 

preocupações quanto ao seu futuro, resultando no abalo da autoestima, no aparecimento 

de angústia e  dúvida, a rejeição dos estudos, redução do rendimento académico, 

absentismo ou desinteresse (Quiles & Espada, 2014).  
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As dificuldades de aprendizagem 

A escola é a instituição responsável pelo ensino da leitura e da escrita, que deve 

fornecer ao aluno condições para que a aprendizagem seja o mais satisfatória possível, 

devendo estabelecer um planeamento escolar que atenda as necessidades de cada aluno.  

A probabilidade de surgir uma dificuldade de aprendizagem, aumenta quando a criança 

não realizou uma integração psicológica das vivências motoras e espaciais, onde a 

descoordenação está associada às dificuldades na leitura, nomeadamente, ao nível da 

motricidade fina (e.g. escrita, desenho, tesoura) (Selikowitz, 2010).  

A psicomotricidade consiste na consciência da relação entre a criança e o meio 

envolvente, como matéria física (unidade de corpo) com interações emocionais, 

cognitivas, simbólicas e corporais num contexto biopsicossocial. Podendo concluir-se 

que a capacidade de se mover e gesticular facilita o pensamento, a sustentação da 

atenção e explora todas as formas de expressão (e.g. motora, gráfica, verbal, sonora, 

plástica, entre outras). Qualquer dificuldade nesta área reflete uma incapacidade ou 

impedimento para qualquer aprendizagem e acarretam consigo problemáticas como o 

défice de atenção (na área das perturbações do neurodesenvolvimento - DSM-V, 2014), 

mais concretamente nas perturbações de hiperatividade e défice de atenção 

(314.00/F90.0).  

Esta perturbação manifesta-se no início das tarefas, onde é possível detetar um 

problema na focagem da  atenção, na dificuldade de concentração no trabalho, fazendo-

se acompanhar por problemas de memória que são consequência direta da falta de 

concentração que se aprensenta na dificuldade em reter assuntos (Quiles & Espada, 

2014).  
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As crianças com dificuldades de aprendizagem aprensentam diversos problemas em 

diferentes áreas. Problemas de atenção, principalmente na focagem da mesma e na 

seleção dos estímulos; problemas cognitivos que se refletem nos processos simbólicos, 

da fala, da escrita, da leitura e da aritmética; problemas de memória que se apresentam 

por meio de dificuldades de memorização auditivas e memorização visual 

(memorização, conservação, consolidação, retenção da informação anteriormente 

recebida). Problemas percetivos que se traduzem em problemas no processamento da 

informação visual e auditiva (dificuldades em identificar, discriminar e interpretar 

estímulos visuais e auditivos) e problemas psicomotores que envolvem a dispraxia que 

condiciona toda a organização psicomotora do sujeito.  

O fator da hereditariedade encontra-se fortemente presente nos défices de atenção e 

repartem-se entre os dois sexos (Selikowitz, 2010).  

Dificuldades de aprendizagem na leitura 

Para Bakhtin (1981), a língua é um sistema em constante evolução contínua onde há 

uma relação entre a consciência subjetiva e o sistema de normas linguísticas.  

No processo de aquisição da leitura estão incluídos fatores intrapessoais do sujeito que 

aprende (e.g. as capacidades cognitivas, a personalidade, estratégias de aprendizagem, 

entre outros), interpessoais (e.g. caraterísticas do professor, estilo do ensino, interação 

aluno-professor, entre outros) e contextuais (e.g. contexto educativo, familiar, entre 

outros). Cognitivamente, a leitura é considerada uma atividade complexa devido a uma 

série de processos psicológicos (e.g. estímulo visual, processos de baixo nível e de alto 

nível, entre outros) que envolvem o reconhecimento das palavras e a compreensão 

destas (Bautista, 1997).  
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No processo de aquisição da linguagem escrita, encontram-se envolvidas diversas áreas 

metalinguísticas como: a consciência fonológica, a consciência lexical, sintática, entre 

outras. Os problemas de aprendizagem na área da linguagem escrita podem apresentar-

se isolados no primeiro ano de escolaridade, mas apartir do segundo ano, a situação 

altera-se e surgem problemas na área da aritmética, leitura e escrita.  

Segundo um estudo de Westman, Ownby e Smith (1987), 60% das crianças têm 

problemas associados à leitura e escrita. Todavia, os primeiros contatos com a criança 

podem ser úteis na determinação do tipo de dificuldade através dos erros apresentados 

pela mesma (Oliveira & Braga, 2011).  

São crianças que apresentam uma grafia inábil, perdem ou esquecem objetos, não 

entregam os trabalhos a tempo ou não anotam as datas de entrega (Selikowitz, 2010).  

Dificuldades de aprendizagem na matemática 

A principal característica das dificuldades na matemática é a presença de problemas na 

área do cálculo, sendo que este encontra-se abaixo do que seria esperado para a idade 

cronológica. Esta dificuldade compromete várias componentes do processo de 

aprendizagem: componentes linguísticas, componentes percecuais, componentes de 

atenção e componentes aritméticas. São ainda diversos os défices presentes nas 

dificuldades de aprendizagem da matemática que caracterizam uma criança com 

problemáticas nesta área, como: défice de atenção durante as instruções; défices visuo-

espaciais ao identificar números e símbolos operacionais; dificuldades de 

processamento auditivo ao querer realizar exercícios orais e ao querer contar a partir de 

uma sequência; problemas de memória ao querer lembrar fatos matemáticos ou resolver 
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um problema matemático; problemas motores ao escrever os números de forma ilegível 

e lenta (Quiles & Espada, 2014).  

A intervenção do psicólogo clínico  

Nesta problemática o papel geral do psicólogo consiste em avaliar a criança, 

conhecendo-lhes as capacidades e os limites da criança, deve orientá-la em função das 

suas necessidades, medir a atenção e a concentração por meio de testes de inteligência, 

testes de rendimento escolar e de despiste próprio (e.g. Figura Complexa de Rey, 

Toulousse Piéron, entre outros), deve ensinar e ajudar a reforçar a autoestima, estimular 

a concentração, reduzir/ ou repartir a carga horária de estudo ou trabalhos e aconselhar a 

uma psicoterapia individual (Quiles & Espada, 2014).  

Na estimulação e pontencialização da autoestima, estudos demonstram a importância 

das estratégias cognitivas e metacognitivas na promoção da aprendizagem de alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Uma estratégia de aprendizagem diz respeito a 

qualquer processo ou atividades utilizadas com o objetivo de facilitar a assimilação, o 

armazenamento e a posterior utilização da informação retida. (e.g. repetir, copiar e 

sublinhar; resumir, anotar; ideias, esquemas ou mapas) (Quiles & Espada, 2014).  

Segundo Boruchovitch (1993), o sujeito pode aprender diversas estratégias cognitivas a 

criar anotações, a sublinhar as partes mais importantes de um texto, a compreender a 

leitura, a usar técnicas de memorização, entre outras. Essas estratégias podem passar 

igualmente pela produção de textos narrativos ou histórias visando a melhoria da 

linguagem escrita (Teixeira & Alliprandini, 2013). 

O uso dessas estratégias foi comprovado em diversos estudos, entre eles o estudo de 

Oliveira & Braga (2009) que observou uma melhoria dos aspetos gramaticais através de 
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esquemas narrativos e personagens em crianças com dificuldades de aprendizagem.  

O estudo de Capellini (2010) que verificou num grupo de dislexicos uma melhoria da 

produção escrita com a utilização de elementos da narrativa (Oliveira & Braga, 2011).  

Estudos recentes têm demonstrado que a psicomotricidade possuí um papel importante 

na área das dificuldades de aprendizagem em geral, mais específicamente nas 

dificuldades de aprendizagem na área da matemática. A intervenção psicomotora é 

indicada para pessoas que podem evoluir pelo seu investimento corporal atuando não só 

em problemáticas de incidência corporal (e.g. dispraxia, instabilidade na postura), mas 

também em problemas relacionais (e.g. dificuldades de comunicação, hiperatividade, 

dificuldades de concentração) e em problemas cognitivos. Tudo isto, através da 

exploração das diversas formas de expressão (e.g. motora, gráfica, verbal, entre outras).  

No processo de aprendizagem a prática psicomotora contribui para a prevenção e 

intervenção das dificuldades de aprendizagem (e.g. escrita, leitura, raciocínio lógico e 

raciocínio matemático), pois a intervenção psicomotora é a base do processo de 

desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem na criança. Sendo possível atuar-se em 

problemas como a falta de concentração, confusão no reconhecimento das palavras, 

confusão nas sílabas, falta de organização, falta de atenção, entre outros (Quiles & 

Espada, 2014).   

Existem atividades que podem proporcionar ferramentas no apoio e desenvolvimento da 

aprendizagem, que desenvolvem aspetos cognitivos e afetivos que permitem a 

integração social, desenvolve aptidões, promove a criatividade, desenvolve uma melhor 

preparação para aprendizagens futuras, aperfeiçoa o comportamento, entre outros. Tais 

atividades devem ser de cariz lúdico e sensorial, como os jogos sensório-motores (e.g. 
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materiais, formas, consistências, pesos, volumes) que estimulem o raciocínio lógico e 

dedutivo (Quiles & Espada, 2014). 

Em suma, através da intervenção psicomotora promove-se um melhor desempenho, 

integração das aprendizagens, aumento da motivação, aumento da autoestima, aumento 

do reforço positivo, entre outros (Quiles & Espada, 2014).  

Bullying escolar 

Outra problemática que por vezes se associa à baixa autoestima durante o período 

escolar é o bullying. O estudo do bullying escolar é relativamente recente pois a sua 

problemática começou a ser estudada nas últimas décadas. É um fenómeno que pode ser 

observado em qualquer escola e consiste numa forma de agressão dentro da instituição, 

que afeta a saúde física e psicológica, que gera consequências como a diminuição da 

autoestima, depressão. É um tipo de violência caracterizada pelas constantes agressões 

físicas, verbais e psicológicas a crianças ou adolescentes com um perfil típico 

caracterizado pela timidez, ansiedade, falta de habilidade para se impor, medo de 

denunciar os agressores e baixa autoestima; o que o tornando-o vulnerável e passivo à 

ação do agressor. Há jovens que por diversas razões, não conseguem inserir-se na escola 

ou na turma, porque não são capazes de desenvolver amizades devido à sua timidez ou 

são menos sociais, tornando as vítimas alvo de ameaça e discriminação; facto que 

desperta interesse nos agressores (Monteiro, 2012).  

A vítima manifesta pensamentos negativos, aumento da ansiedade, enfraquecimento da 

autoestima e auto-humilhação. Já o perfil dos agressores é justificado pela carência 

afetiva, ausência de limites e maus tratos que levam ao aumento de sentimento de 
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autoridade face à vítima. Este vê a sua agressividade como uma qualidade, é bem aceite 

pelos colegas, sente satisfação ao dominar (Monteiro, 2012).  

O bullying pode-se distinguir por duas formas. Direto ou indireto. O bullying direto 

ocorre em situações de confrontação direta e em que o agressor está presente cara-a-cara 

com a vítima, que se pode subdividir em bullying físico (e.g. empurrar, pontapear, 

bater), e em bullying verbal (e.g. gozar, insultar, ameaçar). O bullying indireto que 

consiste na utilização de rumores, mexericos e falsos testemunhos. 

Segundo Cantini (2004), é possível identificar alguns fatores de risco associados ao 

bullying, como: a autoestima, personalidade, dificuldades nas relações sociais, família 

desajustada, violência familiar, entre outros.  

No fénomeno social do bullying não se pode esquecer das testemunhas que representam 

a maior parte dos jovens das escolas que já assistiram a um bullying direto ou indireto. 

O papel das testemunhos pode ser positivo se fizerem parte da solução do problema ou 

negativo se fizerem parte do próprio problema. Por vezes, desconhecem a forma como 

denúnciar o problema e outras vezes porque temem o agressor (Bandeira & Hutz, 2010).  

A intervenção do psicólogo clínico  

A autoridade é tão necessária quanto a liberdade. Perante as situações de bullying 

escolar, o psicólogo clínico deve ser atuar como agente de mudança, tanto na 

remediação como a prevenção destes problemas. Deve identificar o jovem, tentar 

perceber o problema, comunicar com o professor e facilitar a (re)inserção do jovem.  

O psicólogo deve transmitir que é importante saber lidar e controlar as emoções, dar 

importância à expressão do afeto para que não se envolvam em comportamentos 

violentos. Deve ir ao encontro da formação e  punição dos agressores em ambiente 
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escolar, através de leis de suspensão ou explosão da escola ou atribuição de tarefas 

comunitárias dentro da instituição escolar. Uma base possível para a solução deste 

problema social passa por criar um bom ambiente em que os jovens se sintam seguros e 

onde haja espaço para o nascimento de boas relações sociais paralelas a uma boa 

aprendizagem (Monteiro, 2012).  

É igualmente importante a criação de equipas multidisciplinares tendo em vista o 

acompanhamento em permanência dos alunos, principalmente daqueles que revelam 

maiores dificuldades de aprendizagem, comportamentos de risco, problemas escolares, 

entre outros. Através da identificação da situação-problema, da identificação dos alunos, 

atuar punitivamente e preventivamente, integração e inclusão da vítima, informar o 

meio escolar e os pais sobre este fenómeno social (Quiles & Espada, 2014). 

No caso das escolas, é importante que estas tenham um gabinete destinado aos alunos 

para que estes possam expor a sua situação e denunciar o agressor, na medida em que a 

maioria dos alunos sofre em silêncio e contribuem para o aumento do absentismo 

(Monteiro, 2012).  

Em suma, a sociedade necessita de acompanhar a realidade e atuar no sentido de 

prevenir e controlar esta problemática, assim como outros comportamentos prejudiciais 

ao desenvolvimento do sujeito (Bandeira & Hutz, 2010). 
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A bulimia nervosa 

A humilhação é bastante utilizada como forma de violência entre os pares, incluíndo a 

humilhação corporal mais propriamente no género feminino, devido a uma elevada 

preocupação e a insatisfação corporal característicos de uma cultura mais ocidental. Ora 

porque é demasiado magra ou demasiado gorda, provocando diminuição da autoestima 

que leva a problemas na alimentação e ingestão, enquadrados nas perturbações da 

alimentação e da ingestão (307.51/F50.2) classificados DSM-V, como é o caso da 

bulimia nervosa. Esta patologia está ligada aos comportamentos de afirmação pessoal, 

da natural construção da identidade e na busca incessante de se aceitar e de ser aceite 

entre os outros, preocupando-se de um modo doentio com o seu peso e imagem corporal 

(Brandão, 2007). Essa preocupação deve-se em parte ao fato de que nas últimas décadas 

se tem aumentado a importância à aparência física e ao padrão de beleza instituida pela 

sociedade ocidental, onde os meios de comunicação ajudam a perpetuar esses ideais de 

beleza (Oliveira-Cardoso & Santos, 2012).  

O corpo, a imagem, os alimentos e os efeitos da alimentação no corpo são vividos com 

carácter doentio, surgindo sobretudo no sexo feminino na fase final da adolescência ou 

no início da vida adulta (entre os 12 e os 25 anos), no meio académico, tendo 

predominância no sexo feminino em cerca de 90%. Raramente ocorre em homens 

(Brandão, 2007).  

Esta perturbação da alimentação e ingestão é caracterizado pela enorme ingestão de uma 

grande quantidade de alimentos num período limitado de tempo, seguida de sentimento 

de falta de controlo e de comportamentos compensatórios inadequados, como indução 

de vómito, períodos de jejum, entre outros. Esta perturbação é muitas vezes vivida em 

segredo, mantendo a doença em privado, devido aos comportamentos excessivos e 
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persistentes de combinações invulgares de alimentos que posteriormente são expulsos 

do organismo através do uso de laxantes, da provocação do vómito (comportamento 

purgativo) e o exercício físico excessivo. Estes comportamentos compensatórios devem 

ocorrer, pelo menos, duas vezes por semana, durante três meses. A recorrência a estas 

técnicas trás como consequência o mau funcionamento de órgãos como coração e rins, 

destruição do esmalte dos dentes, irregularidades ou falta de menstruação (amenorreia), 

roturas gástricas, entre outros (Brandão, 2007).  

Psicologicamente, existe um padrão de baixa autoestima, dificuldades em socializar e 

interagir com outras pessoas, tendo uma enorme tendência para se autoavaliar segundo 

opiniões alheias (Brandão, 2007).  

A intervenção do psicólogo clínico  

Perante esta problemática, o papel do psicólogo é construir um plano de tratamento ou 

internamento quando a vida está em risco ou a situação se prolonga no tempo. A 

intervenção mais é o modelo de cognitivo-comportamental devido aos pensamentos e 

emoções desadaptativas relativas aos hábitos alimentares e ao peso corporal que 

resultam numa autoestima instável. Aqui são importantes não so as consultas que 

objetivam a normalização do padrão alimentar, o desenvolvimento de estratégias para o 

controlo de episódios de compulsão alimentar e dos comportamentos compensatórios, 

mas também a (re)estruturação e controlo dos pensamentos emocionais (substituição de 

esquemas disfuncionais do pensamento por esquemas mais funcionais) (Brandão, 2007).  

O papel do psicólogo passa também por compreender o funcionamento psicológico, a 

socialização, a dinâmica afetiva, a noção de realidade, os níveis de ansiedade, o 

funcionamento lógico, a personalidade, entre outros (Oliveira-Cardoso & Santos, 2012). 
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Quando se fala na normalização dos comportamentos alimentares, fala-se na 

reorganização da massa muscular perdida, (re)vitalização dos órgãos afetados e a 

manutenção destas variáveis que contribuem para a recuperação da pessoa).  

O psicólogo deve ajudar na modificação da relação da pessoa com a imagem corporal e 

na modificação do sistema de crenças disfuncionais através do ensinamento de técnicas 

de autocontrolo para a redução de ansiedade e tristeza, pela modificação do sistema de 

crenças e pela redução dos sintomas depressivos. Essa reestruturação do pensamento 

pode ser concretizável através dos seguintes passos: autoconhecimento, ambiente social, 

o autocontrolo, autoconfiança e a auto-estima (Brandão, 2007). 

O autoconhecimento é possível através da análise funcional de identificação de eventos 

antecedentes e consequentes dos comportamentos. A análise funcional permite um 

melhor entendimento das dificuldades que o paciente apresenta, correlacionando todas 

as queixas apresentadas entre si, o conhecimento da história de vida, a identificação de 

padrões de comportamento que se repetem o contexto em que tal comportamento 

ocorre, entre outros (Brandão, 2007).  

Assim, é fulcral que o paciente desenvolva o autoconhecimento para que este 

compreenda as causas dos seus comportamentos e possa utilizar estratégias visando a 

mudança do seu comportamento. Deste modo é importante trabalhar o autocontrolo e as 

estratégias para a solução de problemas (Brandão, 2007).  

O autocontrolo através registo de um diário alimentar onde coloque as refeições diárias, 

os horários das refeições, os pensamentos e sentimentos naquela hora com a finalidade  

de detetar horários e momentos que aumentam a suscetibilidade para os ataques 

bulímicos. Outra hipótese de autocrontolo é a tentativa de substituir os pensamentos 



"O papel da autoestima, motivação na construção do ser psicossocial e as problemáticas associadas" 

 
 

Manuela Sofia Pegacho de Sousa                                                                                                             46 
 

compulsivos por atividades prazerosas, criando uma lista dessas mesmas atividades. 

Assim, as mudanças de hábitos e rotinas podem levar a uma diminuição dos 

comportamentos compulsivos (Brandão, 2007). 

E ainda, a alimentação do paciente precisa ser reestruturada. Devendo recorrer a um 

profissional de nutrição com a finalidade de perceber quais as escolhas adequadas de 

alimentos para a sua recuperação. A aceitação de sentimentos e pensamentos negativos 

é importante para que se possam evitar esses comportamentos através da criação de 

regras que autodisciplinem o paciente atuando no seu ambiente. O ambiente social 

revela-se assim, um dos pontos centrais da reestruturação dos comportamentos. Aqui, o 

psicólogo deve atuar no desenvolvimento e reforço de comportamentos sociais.  

Por último, o autoconhecimento, a criação de autoconfiança e potencialização da 

autoestima do paciente devem ser levadas a cabo pelo psicólogo através da diminuição 

do nível de exigência e valorização dos sucessos e valorização da aparência ou imagem 

corporal (Brandão, 2007).  

Desta forma, o trabalho do psicólogo nas perturbações do comportamento alimentar diz 

respeito à criação de intervenções com base nas emoções (e.g. primárias, secundárias), 

para que estas sejam os agentes de mudança nesta patologia, através da readaptação e 

diferenciação das emoções (Brandão, 2007).   
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As perturbações depressivas  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2010) as perturbações depressivas 

(296.99/F34.8; DSM-V) é uma doença mental que se apresenta pela presença de humor 

depressivo ou de perda de interesse em quase todas as atividades (anedonia) durante um 

período de pelo menos duas semanas, onde o sente pelo menos, quatro dos sintomas 

seguintes: alterações no apetite ou no peso; alterações no sono e atividades 

psicomotoras; diminuição de energia; sentimentos de desvalorização pessoal ou culpa; 

dificuldades no pensamento, concentração ou na tomada de decisões; ideação suicida 

(planos ou tentativas de suicídio); entre outros. Os sintomas, devem persistir durante a 

maior parte do dia, quase todos os dias. Antecedentes psicológicos, o contexto 

psicossocial, a autoestima, a capacidade de coping e a capacidade de autocontrolo 

influenciam e aumentam os sintomas de depressão. Os fatores genéticos originam um 

aumento da vulnerabilidade e sintomatologia (Monteiro, 2012). 

Muitas vezes, o humor depressivo e a depressão ocorrem em simultâneo com a dor 

crónica. Os doentes com depressão podem-se utilizar variadas estratégias para lidar com 

a dor, mas muitos desses doentes utilizam estratégias de coping desadequadas, como a 

catastrofização e o evitamento, que leva a uma maior risco de depressão. O 

acompanhamento psicológico do doente passa pela compreensão dos seus problemas e 

encaminhamento para a resolução, corrigindo os padrões distorcidos de pensamentos e 

comportamentos através de um programa de exercícios e estratégias que resultam no 

aumento da autoestima (Monteiro, 2012).  
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No entanto, há que ter consciência de que a saída de um quadro depressivo dá-se 

normalmente de forma gradual e é muito importante que o indivíduo tenha essa noção 

(Monteiro, 2012).  

O papel do psicólogo clínico 

Por meio da metodologia cognitivo-comportamental o psicólogo deve iniciar a 

identificação e compreensão das experiências negativas ou mesmo de acontecimentos 

sociais negativos que podem estar na origem das crenças negativas, através da 

identificação, correção da voz autocrítica que prejudicam a autoconfiança e autoestima. 

Neste casos, o modelo de modificação de comportamento de linha cognitivista revela-se 

interessante nas perturbações depressivas através da estratégia de técnicas cobertas e das 

estratégias de restruturação cognitiva fazendo entender que a forma como se interpreta 

essas experiências pode produzir perturbações psicológicas. Assim torna-se possível 

observar algumas mudanças no meio social, na maneira de interpretar as situações, que 

uma alteração do comportamento para uma maneira de pensar e agir mais positivos, 

influenciando os comportamentos seguintes (treino de competências e teoria da 

aprendizagem social de Bandura). Um dos objetivos da terapia cognitivo-

comportamental é o aumento das atividades sociais, atividades prazerosas e a 

reestruturação cognitiva, conduzindo a uma melhoria do estado do doente na sua 

dimensão biopsicossocial, mostrando resultados estáveis até 2 anos após a realização de 

terapia (Monteiro, 2012). 

Nestes casos, o terapeuta entende a depressão como uma redução na frequência de 

atividades prazerosas e aumento dos comportamentos e pensamentos negativos. Pois, o 
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indivíduo com depressão tende a ficar pouco atento a estímulos que sinalizam as 

recompensas ao seu comportamento, originando um atraso (aumento 

na latência) no seu comportamento (resposta). Para entender as alterações 

comportamentais do paciente com depressão, é necessário investigar as variáveis 

relacionadas com a existência de sentimentos e pensamentos disfuncionais. Outra 

variável importante no tratamento da depressão é compreender e identificar o ambiente 

negativo em que o indivíduo se encontra (Monteiro, 2012). 

As técnicas e estratégias comportamentais mais utilizadas no tratamento da depressão 

são o automonitoramento (diários), reestruturação cognitiva, treino das relações sociais 

e resolução de problemas. O paciente deve registar não só as atividades prazerosas e 

produtivas mas também aquelas que lhe trazem tristeza ou desânimo em realizá-las 

(Monteiro, 2012). 

A autoregulação emocional diz respeito à utilização de estratégias automáticas ou 

controladas que influenciam os componentes da resposta emocional (e.g. sentimentos, 

comportamentos, respostas fisiológica, entre outros), visando a diminuição do stress e a 

modificação do estado emocional do sujeito. São utilizadas técnicas como a execução 

de atividades de lazer, atividades sociais e desportivas, relaxamento muscular que têm 

como objetivo o prolongamento do bem-estar físico e psicológico (Cruvinel & 

Boruchovitch, 2011).  

No tratamento da depressão o terapeuta deve promover o treino de interações sociais. O 

foco central desse treino é aumentar a exposição às situações sociais tendo como 

objetivo o restabelecimento de antigas relações, o seu reforçamento e possibilidade de 

formar novas relações (Monteiro, 2012).  
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Os doentes submetidos a esta abordagem demonstram melhorias significativas, 

inclusive a longo prazo, apresentando resultados positivos na modificação do 

comportamento, redução dos sintomas, aumento das relações sociais e  

aumento das atividades (Cruvinel & Boruchovitch, 2011). 

A técnia da exposição gradual e mediatizada, também é bastante utilizada em 

perturbações depressivas e de ansiedade. Esta técnica visa identificar as dimensões de 

ansiedade e diminuir as mesmas através do treino de relaxamento progressivo dos 

grupos musculares. A técnica das estratégias cobertas é utilizada no reforço ou extinsão 

de um comportamento, onde através da análise de situações (role-play) se dá o 

treinamento da imaginação e a aplicação dos reforços para a modelagem do 

comportamento. As estratégias de autocontrolo tem por base a alteração do controlo de 

comportamentos no contexto físico e social através de um programa e um plano 

contingencial (Gonçalves, 2004).  

As estratégias de coping consistem num conjunto de estratégias utilizadas para lidar 

com as variáveis causadoras de stress e depressão. Segundo Lazarus e Folkman (1984) 

o coping consiste nos esforços cognitivos e comportamentais que são utilizados para 

lidar com problemas externos/internos que são avaliados como excessivos às 

capacidades e recursos do indivíduo. São geradas procuras externas e/ou intenas que são 

identificadas e resolvidas para diminuir os efeitos de um relacionamento tenso entre o 

sujeito e o ambiente, regularizando a resposta emocional ao problema (Monteiro, 2012). 

Últimos estudos têm demonstrado o benefício do exercício físico no tratamento da 

depressão, através da diminuição da dor em algumas patologias relacionadas com a dor 

crônica. O exercício melhora a depressão de um modo significativo, estando associado a 
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um aumento da capacidade funcional e força muscular. A fisioterapia também têm 

demonstrado um efeito positivo em simultâneo com a psicoterapia (Gonçalves, 2004).  

A prática de mindfulness também se revela fulcral nas perturbações depressivas devido 

à envolvência e focalização da atenção para a experiência, perante uma atitude de 

aceitação, curiosidade e abertura para a experiência. Permitindo o desenvolvimento de 

recursos que podem ajudar no tratamento psicológico da ansiedade e problemas de 

stress e depressão (e.g. pânico, fobias, traumas). Através desta prática é possível 

(re)aprender a observar a experiência, a compreender a ansiedade no corpo, os 

pensamentos negativos, entre outros. Ajudando na identificação, no reconhecimento e 

aceitação, ao mesmo tempo em que se dá uma diminuição na ansiedade e no stress, por 

meio de uma transformação interna, onde a ansiedade, a tensão e o conflito diminuem 

gradualmente (Williams, 2015). 

Portanto, a depressão é um fenómeno complexo, singularmente experimentada por cada 

indivíduo e devem ser consideradas na intervenção multidisciplinar (Monteiro, 2012).  
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Objetivos de estágio 

O estágio académico realizado no projeto Aventura Social no ano letivo 2014/2015, 

teve como principais objetivos o acompanhamento de dois casos clínicos no GAPPS da 

universidade Lusíada de Lisboa que serão a base de todo o enquadramento teórico deste 

relatório, uma intervenção preventiva no âmbito da alimentação saudável junto de 

educadoras de infância em parceria com a câmara municipal de Odivelas e a equipa do 

Aventura Social, o auxílio em vários em investigações científicas como o Kidscreen e 

HBSC (Health behaviour in school) e a elaboração de um projeto de investigação 

direcionado para a promoção de saúde sobre a temática da homossexualidade e 

homoparentalidade. 

No final deste relatório serão verificados os objetivos cumpridos e não cumpridos na 

parte respeitante à conclusão final deste relatório.  
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MÉTODO  

Participantes 

Os participantes que passaram por este estágio dizem respeito não só aos pacientes com 

os quais se interviu diretamente e que foram acompanhados psicológicamente no 

GAPPS, mas também a todos os outros que de uma forma menos direta contribuiram 

para a realização de diversas atividades ao longo dos nove meses de estágio.  

Os pacientes respeitantes aos dois casos clínicos que compareceram ao GAPPS, 

representam duas faixas etárias diferentes mas em comum possuíam problemáticas na 

área da baixa autoestima e dificuldades na aprendizagem ou na aquisição de 

conhecimentos. Problemáticas que foram reduzindo gradualmente através da aplicação 

de técnicas cognitivo-comportamentais.  

Atividades realizadas durante o estágio curricular consistiram na organização de um 

grandioso projeto de cariz nacional, o Dream teens que se realizou no ano de 2014 e que 

contou com a concentração de um número considerável de jovens (com idades entre os 

11 e os 18 anos) de todo o país no instituto português do desporto e da juventude em 

Lisboa. Este projeto foi levado a cabo pelo Aventura Social e consistiu na estimulação 

dos jovens para uma cidadania mais ativa, dando-lhes voz para uma participação social 

e cívica em temas como a saúde, sexualidade, relações amorosas, alimentação, entre 

outros.  

Outros participantes que contribuiram para uma outra atividade deste estágio, foram as 

formandas que frequentaram a formação nas instalações da câmara municipal de 

Odivelas com a temática da promoção da alimentação saudável e prevenção da 

obesidade infantil. A grande maioria das participantes nesta formação possuiam 
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formação na área da educação infantil, tornando-se mais fácil aprofundar os 

conhecimentos das participantes na área da alimentação aplicável em crianças em idade 

pré-escolar.  

Por fim, não esquecendo os participantes que deram o seu importante contributo para a 

realização do projeto de investigação na área da homossexualidade e 

homoparentalidade. Estes participaram em massa no questionário sobre a temática  que 

esteve online sob a plantaforma da Google Forms, no qual se obteve mais de 300 

respostas de participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de várias 

regiões do país e de diferentes níveis académicos.  

Instrumentos 

As avaliações seguintes apresentam na sua finalidade a tentativa de confirmação ou 

negação de um diagnóstico já realizado por outros profissionais e visa detetar possíveis 

desajustamentos, inadequações, incapacidades, entre outros sinais.  

Os instrumentos aplicados consistiram na técnica do desenho da casa e do desenho da 

família (presente em anexo) onde se pretendeu avaliar o estado afetivo, a estruturação 

da personalidade, a vivência no contexto familiar, a  dinâmica familiar , a maturidade 

psicomotora, a formação do esquema corporal, entre outros aspetos (Guillevic & 

Vautier, 2001).   

O questionário de avaliação da autoestima de Vallés & Vallés (presente em anexo), 

proporciona o sistema de pergunta/resposta ás quais se atribuem pontuações mais ou 

menos reveladoras do grau de autoestima do sujeito, muito embora não dê nenhum 

diagnóstico sobre o «estado mental», apenas fornece os principais défices do sujeito em 

cada uma das áreas abordadas pelo questionário e que podem ser úteis para a seleção de 
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atividades mais adequadas para o sujeito (Quiles & Espada, 2014).  

O  jogo das emoções consiste numa atividade cuja aplicação tem como objetivo o 

conhecimento e aprofundamento do papel das emoções e a utilização da sua expressão 

na vida quotidiana. Aqui o indíviduo terá que ser capaz de identificar todas as emoções 

presentes no jogo e associar uma situação ou circunstância da sua vida a cada uma das 

doze figuras.  

As técnicas de respiração e de relaxamento muscular de Jacobson consistem em técnicas 

bastante utilizadas no modelo cognitivo-comportamental por profissionais de saúde 

mental em situações de maior ansiedade e stress que ocorram em regime de consultório 

após um relato de acontecimentos do quotidiano do paciente. Estas também podem ser 

praticadas pelo paciente em qualquer circunstância, desde que num ambiente calmo 

onde seja possível a concentração (Gonçalves, 2004).   

Figura Complexa de Rey tem como objetivo avaliar a atividade percetiva e da memória 

visual a partir dos cinco anos de idade. É utilizada em diversos quadros clínicos como: 

transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivos, 

entre outros. A figura em si, consiste numa figura geométrica complexa composta por 

um retângulo grande, bissetores horizontais e verticais, duas diagonais, e detalhes 

geométricos adicionais interna e externamente ao retângulo grande. O paciente é 

solicitado a copiar a figura e depois, sem aviso prévio, é solicitado a reproduzi-la 

utilizando apenas a sua memória (Guillevic & Vautier, 2001).  

Outra tarefa consiste num ditádo e numa cópia de um provérbio popular sobre a dança, 

tem como finalidade a compreensão e deteção das principais áreas afetadas, 

compreensão oral, compreensão verbal ou compreensão escrita. Na qual se podem 
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identificar um maior número de erros ortográficos no ditádo e um menor número de 

erros na cópia do provérbio.  

A CDI (Inventário de Depressão Infantil)  de Maria Kovacs que é composto por 21 itens 

que avaliam vários sentimentos, como: tristeza, medo, choro, péssimismo, culpa, 

aborrecimento e itens que avaliam a capacidade de tomar decisões, a ideação suícida, a 

alimentação, comportamentos hostis, lazer, interação escolar, isolamento, preocupação 

com a saúde e o aspeto físico, entre outros. A cotação deste teste varia de 0 a 2 pontos (a 

= 0, b = 1, c = 2) sendo o somatório total dos valores, o resultado a ser considerado.  

O questionário de auto-conceito, intitulado "como é que eu sou?" composto por 36 

questões que pretendem avaliar diferentes competências (académica, social, atlética, 

física, comportamental e autoestima em geral). O paciente apenas deve escolher uma 

opção do lado direito ou esquerdo da folha de resposta. A cotação deste questionário 

varia de 1 a 4 pontos (1-competência baixa, 4-competência alta), cujo o total dos pontos 

é tratado segundo diferentes médias (1-1,5: nenhum autoconceito; 1,5-2: autoconceito 

muito baixo; 2-2,5: autoconceito baixo; 2,5-3: autoconceito médio; 3-3,5: autoconceito 

elevado; 3,5-4: autoconceito muito elevado).  

As fichas de apoio (presentes em anexo) recomendadas para pacientes com dificuldades 

de aprendizagem e que comprovam uma melhoria gradual dessas mesmas dificuldades.  

Plano semanal de atividades e de estudo tendo como finalidade a organização diária de 

todas as atividades e a proposta para a adesão a outras que aumentem o seu tempo 

ocupado (atividades de distração), com a intenção da criação de algumas rotinas que 

tornem a paciente mais concentrada e focada na melhoria ou mudança de 

comportamentos.  
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Resultando numa melhor capacidade de organização e de pensamento, no aumento da 

satisfação pessoal e redução da anedonia, aumento da autoestima e motivação, aumento 

do tempo de estudo e melhoria do aproveitamento escolar.  

A escala de ansiedade (State Anxiety Scale) que avalia vários níveis de ansiedade: a 

ansiedade somática, a ansiedade cognitiva e também a perturbação da concentração. É 

composto por 21 itens que são avaliados de 1 a 4 (1= nada, 2= um pouco, 3= mais ou 

menos, 4= muito) que fazem parte de uma tabela. Por sua vez, em cada um dos níveis 

de ansiedade é apresentado sob forma de percentagem de mímino e máximo para cada 

nível de ansiedade (ansiedade somática: 9/36, ansiedade cognitiva: 7/28, perturbação da 

concentração: 5/20) pelas quais se vai avaliar os diferentes níveis de ansiedade do 

paciente.  

A prática de mindfulness também se revela fulcral nas perturbações depressivas devido 

à envolvência e focalização da atenção para a experiência, perante uma atitude de 

aceitação, curiosidade e abertura para a experiência. Permitindo o desenvolvimento de 

recursos que podem ajudar no tratamento psicológico da ansiedade e problemas de 

stress e depressão (e.g. pânico, fobias, traumas). 

Através desta prática é possível (re)aprender a observar a experiência, a compreender a 

ansiedade no corpo, os pensamentos negativos, entre outros. Ajudando na identificação, 

no reconhecimento e aceitação, ao mesmo tempo em que se dá uma diminuição na 

ansiedade e no stress, por meio de uma transformação interna, onde a ansiedade, a 

tensão e o conflito diminuem gradualmente. 
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No estudo de caso B foram utilizadas técnicas cognitivo-comportamentais como o 

autoconhecimento, ambiente social, o autocontrolo, autoconfiança e a auto-estima.  

O autoconhecimento através da análise funcional de identificação das situações 

antecedentes e consequentes dos comportamentos do paciente, para um melhor 

entendimento das dificuldades que o paciente apresenta, correlacionando todas as 

queixas apresentadas entre si, o conhecimento da história de vida, a identificação de 

padrões de comportamento que se repetem, o contexto em que tal comportamento 

ocorre, entre outros. Assim, é importante que o paciente desenvolva o seu 

autoconhecimento e compreenda as causas dos seus comportamentos, trabalhando-se o 

autocontrolo e as estratégias para a solução de problemas (Brandão, 2007).  

A técnica do autocontrolo pela criação de um diário alimentar onde o paciente colocou 

as refeições diárias, os horários das refeições, os pensamentos e sentimentos que 

naquela hora surgiram visando detetar os momentos de risco para o aparecimento de 

ataques bulímicos. De seguida, identificam-se os sinais indicadores de uma situação-

problema e as possíveis alternativas para cada uma delas.  

Outra hipótese de autocrontolo tendo como finalidade substituir os pensamentos 

compulsivos por atividades prazerosas, criando uma lista dessas mesmas atividades. 

Assim, as mudanças de hábitos e rotinas levaram a uma diminuição dos 

comportamentos compulsivos. 

Foram utilizadas as estratégias de coping consistem num conjunto de técnicas utilizadas 

para lidar com as variáveis causadoras de stress e depressão, tendo por base os esforços 

cognitivos e comportamentais que são utilizados para lidar com problemas externos e 

internos que são avaliados como excessivos às capacidades e recursos do indivíduo. 
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Gerando procuras externas e/ou intenas que são identificadas e resolvidas para diminuir 

os efeitos de um relacionamento tenso entre o sujeito e o ambiente, regularizando a 

resposta emocional ao problema (Monteiro, 2012). 

Ao longo das sessões foram utilizadas diversas técnicas que derão corpo a toda a 

entrevista psicológica, como a observação direta, o questionamento, a reformulação, a 

clarificação, a focagem e a racionalização (Leal, 2008).  

Para a realização deste relatório de estágio foi também utilizados programas como o 

SPSS para windows 8 e o programa online da Google Forms.  

Procedimentos 

No decorrer deste estágio foram diversas a etapas que exigiram a presença de 

determinadas competências para que os estagiários fossem capazes de responder às 

necessidades e aos obstáculos que surgiram ao longo destes nove meses no projeto 

Aventura Social. Etapas que se revelaram desafiadoras no que diz respeito ao 

acompanhamento psicologico dos casos clínicos do GAPPS, ao desenvolvimento de um 

projeto de investigação, na participação em programas de promoção de saúde e ao 

auxílio e colaboração em trabalhos científicos.  

No projeto Dream teens consistiu na reunião e concentração de jovens (com idades 

entre os 11 e os 18 anos) de todo o país no instituto português do desporto e da 

juventude em Lisboa, visando estimular os jovens para uma cidadania ativa, 

aproximando-os  e dando-lhes voz para uma participação social e cívica em temas como 

a saúde, sexualidade, relações amorosas, alimentação, entre outros. O auxílio prestado 

neste projeto consistiu na participação na organização, mais propriamente na realização 

de telefonemas para os jovens, na organização do palco do instituto, na organização dos 
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contatos do jovens, na receção dos jovens na chegada a Lisboa, no apoio técnico na 

orientação de todo o espectáculo, entre outras tarefas.   

Na formação sobre a promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade 

infantil (presente em anexo), a grande maioria das formandas possuiam uma formação 

superior na área da educação infantil, que tinham como objetivo aprofundar os 

conhecimentos na área da alimentação saudável para aplicação futura. Perante este 

quadro e para que o sucesso da formação fosse possível, foi necessário proceder a uma 

pesquisa completa e atual sobre o que era a alimentação saudável, a problemática da 

obesidade infantil a nível mundial e nacional para a realização da apresentação em 

power point. No final da formação foi solicitado a cada formanda que apresenta-se o seu 

próprio plano de intervenção que colocou em prática na sala de aula da sua escola, tendo 

como principal objetivo a análise e verificação da aquisição de todos os conhecimentos 

transmitidos durante a formação.  

Na elaboração e desenvolvimento do projeto de investigação sobre a promoção de saúde 

na união e adoção em casais homossexuais, o motivo da sua escolha está relacionado 

com um dos dilemas atuais da sociedade portuguesa, pois ultimamente tem-se assistido 

a preconceitos, crises, manifestações, legalizações e mudanças sociais relativas à 

homossexualidade e homoparentalidade.  

A nível do seu procedimento quantitativo, este estudo consistiu na elaboração de um 

questionário online composto por 8 questões sobre a temática promoção de saúde na 

união e adoção em casais homossexuais. A aplicação do questionário decorreu na 

semana de 3 a 23 de Fevereiro de 2015 e a sua divulgação foi feita através das redes, 
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resultando num total de 320 respostas. Para a análise quantitativa de procedimentos 

estatísticos foram efectuados através do programa SPSS, versão 22 para Windows 8. 

No que diz respeito ao lado qualitativo do estudo, a realização da entrevista respeitou 

um guião previamente elaborado (presente em anexo), foi registada manualmente e 

explicada através dos seus objetivos de estudo.  
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CONCLUSÃO 

O estágio académico descrito neste relatório permitiu colocar em prática os assuntos e 

as matérias aprendidas em anos anteriores. A prática por si só, revela-se bastante 

enriquecedora, como forma de aprendizagem, uma vez que abre horizontes.  

Neste estágio foram vários os objetivos traçados, todos disseram respeito à 

aprendizagem de conhecimentos e aplicação dos mesmos na prática clínica.  

Também na base deste estágio académico encontra-se o estudo de dois casos clínicos 

orientados pelo modelo cognitivo-comportamental e que deram corpo ao relatório de 

estágio. Ao nível da intervenção terapêutica, os objectivos foram igualmente atingidos, 

mas com algumas dificuldades, devido ao percurso no estágio ser insuficiente e à 

complexidade dos casos. 

No desenrolar destes nove meses intensamente marcados por diversas experiências, 

chega-se ao momento de averiguar que objetivos foram cumpridos e quais ficaram por 

cumprir. Assim, os objetivos inicialmente propostos foram os seguintes: o envolvimento 

e participação em trabalhos de investigação, em projetos de prevenção e promoção de 

saúde, o acompanhamento psicológico e individual de dois casos clínicos no GAPPS da 

universidade Lusíada de Lisboa.  

Por último, o desenvolvimento de um projeto de investigação direcionado para a 

promoção de saúde na união e adoção de crianças por casais homossexuais, que devido 

à falta de tempo não foi possível realizar nem apresentar mais cálculos que seriam 

importantes para expor neste relatório. Todavia, não se pode concluir que tenha tido um 

impacto negativo, uma vez que se conseguiu um elevado número de respostas no 

questionário online, tendo sido concretizável a realização dos cálculos necessários para 

responder aos objetivos propostos no projeto. 
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Desta forma, pode-se afirmar que todos os objetivos inicialmente propostos foram 

cumpridos.  
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Limitações no estudo 

Como em todas as investigações, há aspetos positivos a revelar e aspetos negativos a 

apontar.  

A primeira limitação no estudo consiste em se lamentar a falta de tempo para se 

explorar com mais profundidade  a temática da da autoestima que influencia quase todas 

as ações do ser humano no seu quotidiano, cujo défice se revela um fator de risco para o 

aparecimento de determinadas perturbações.  

A segunda limitação encontrada na realização do estudo, diz respeito há escassez de 

informação científica sobre as intervenções do psicólogo clínico na área da bulímia 

nervosa, pois a maior parte das investigações são relativos à área da nutrição. 

A terceira limitação encontrada, diz respeito ao projeto de investigação, onde na tabela 

33 onde os participantes da amostra causaram algum inquívoco através das suas 

respostas. Inquívoco que está relacionado com a escolha da resposta no questionário 

online. Após a análise das percentagens, verifica-se alguma confusão na medida em que 

não entende se os participantes pretendiam responder sim, não mudavam de lugar ou 

não, não mudavam de lugar.  

A quarta limitação no estudo consiste em se lamentar a falta de tempo para se explorar a 

temática da homoparentalidade e para se realizar cálculos mais complexos que seriam 

possíveis pelo número elevado de respostas ao questionário online.  

A quinta limitação encontrada na realização do estudo, diz respeito há já alguma mas 

pouca informação científica existente, pois a maior parte das investigações são relativas 

a outros países, outras culturas e maneiras de pensar.  

Como sugestões futuras, recomenda-se assim, a aprofundação dos estudos na área da 
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autoestima e bulimia nervosa tendo em conta a área da psicologia clínica e a 

aprofundação dos estudos tendo em conta a sociedade portuguesa.   
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REFLEXÃO FINAL 

Reflectir acerca de todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio é, antes de mais, 

pensar sobre os anos de aprendizagem, onde os ensinamentos e teorias foram uma fonte 

de inspiração. O exercício da reflexão sobre as experiências vividas durante o estágio 

académico, foi constante durante estes nove meses. Refletir sobre esse período de tempo 

torna-se uma tarefa complexa porque coincidiu com outras etapas de crescimento 

pessoal, na medida em que ao longo deste estágio foram constantes as aprendizagens de 

competências pessoais e profissionais.  

Na fase inicial do estágio, o que se deseja e ambiciona é transitar todos os 

conhecimentos assimilados na licenciatura para a prática. Contudo, o momento de 

confrontar a realidade é sempre sentida com grande ansiedade, onde o receio de não 

sermos capazes de responder às necessidades do outro que solicita a nossa ajuda, surge. 

Sendo o primeiro ensinamento é o da calma e paciência, pois devemos dar tempo ao 

tempo e saber esperar porque esperar, aqui sim, torna-se uma virtude. Com passar do 

tempo, quase todas as ansiedades desapareceram com o decorrer e desenvolvimento das 

sessões, encarando os pacientes com mais serenidade, simpatia com a finalidade de 

estabelecer uma relação empatica que ajudasse o paciente e sentir conforto na minha 

presença e nas minhas palavras. Apenas lamento o tempo, gostaria que tivesse sido mais 

longo. 

 Ao longo do estágio, os sentimentos pela profissão foram crescendo e tornando-se mais 

fortes e apercebi-me que a presença das falhas e da ansiedade são importantes para nos 

fazer crescer e progredir. Conheci também as minhas limitações e o que ainda há 

para melhorar e progredir. Talvez a chave seja continuar a caminhar lado a lado da 

teoria e da prática, para que a aprendizagem seja uma constante.  
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Para terminar, apresento uma frase que acompanhou todo o meu pensamento e trabalho: 

“o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos” (Eleanor 

Roosevelt, 1955).  

Desta feita, chego ao final deste relatório com o sentimento de dever cumprido dentro 

das minhas capacidades e possibilidades, tendo a plena noção de que ainda tenho muito 

para aprender e que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. 
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Anexo A 

(Projeto de investigação) 
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Anexo B 

(Cálculos SPSS – Projeto de investigação) 
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Anexo C 

(Anexos respeitantes ao estudo de caso A) 
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Anexo D 

(Anexos respeitantes ao estudo de caso B) 
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Anexo E 

(Anexos respeitantes ao estágico académico) 
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“Promoção de Saúde na união e adoção em casais homossexuais.” 

RESUMO 

Um dos desafios dos estudos sobre os tipos de família da atualidade é não só a 

compreensão dos novos conceitos sociais da criação de laços afetivos e matrimónio 

entre pessoas do mesmo sexo, mas também a luta constante destes casais pela conquista 

e acesso à homoparentalidade. O objetivo do presente estudo visa conhecer os níveis de 

aceitação-rejeição face à homossexualidade e pretende quebrar a convição de que a 

parentalidade implica capacidades que só a educação de duas pessoas de diferentes 

géneros são capazes de alcançar, porque no caso dos casais homossexuais, a legislação 

atual em Portugal reconhece-lhes o direito à conjugalidade mas inviabiliza-lhes o direito 

à parentalidade.  

 

Palavras-chave: Homossexualidade, Homoparentalidade, Atitudes, Matrimónio, 

Adoção. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



"Health promotion in marriage and adoption by homosexual couples." 

ABSTRACT 

One of the challenges of studies on the actuality family types is not only the 

understanding of new social concepts of creating emotional ties and marriage between 

same sex, but also the constant struggle for the conquest of these couples and access to 

homoparenthood. The aim of this study is to know the acceptance-rejection levels 

towards homosexuality and intends to break the belief that parenting involves functions 

just the education of two people of different genders are able to achieve, because in the 

case of homosexual couples, the current legislation in Portugal recognized their right to 

conjugal but undermines their right to parenthood. 

 

Key-words: Homosexuality, Homoparenthood, Attitudes, Marriage, Adoption. 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto de investigação foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular no 

Projeto Aventura Social, para a obtenção do grau de mestre em psicologia clínica pela 

universidade Lusíada Lisboa.  

A temática escolhida para este projeto de investigação consiste na “promoção de Saúde 

na união e adoção em casais homossexuais”. O motivo da sua escolha está relacionado 

com um dos dilemas atuais da sociedade portuguesa, pois ultimamente tem-se assistido 

a preconceitos, crises, manifestações, legalizações e mudanças sociais relativas à 

homossexualidade e homoparentalidade.  

Tendo em conta as intenções deste projeto, será inicialmente apresentado o 

enquadramento teórico que dará corpo ao presente estudo e de seguida os objetivos de 

investigação.  

O Enquadramento teórico será composto por quatro capítulos. O primeiro capítulo que 

tratará a questão inicial do processo de aquisição e formação da identidade humana 

numa perspetiva bio-psico-social, o segundo capítulo abordará a sexualidade tendo em 

conta a definição dada pela Organização Mundial de Saúde e a situação atual da 

sexualidade em Portugal.  

O terceiro capítulo irá incumbir-se do aprofundamento da temática, através da 

abordagem á construção da identidade homossexual que conta com a contribuição das 

influências dos familiares e amigos. No quarto e último capítulo serão apresentadas as 

temáticas relacionadas com o estudo: o amor, o desejo, a atração, a união civil e adoção 

de crianças por casais do mesmo género.  

Seguidamente, será exposta toda a metodologia que sustentará este trabalho. Por fim, 

será apresentado um questionário que esteve disponível na internet em formato digital, a 
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uma população jovem compreendida dos dezoito aos trinta e cinco anos (18 aos 49 

anos) que teve como finalidade a recolha, análise, tratamento dos dados recolhidos 

sobre as atitudes e os sentimentos envolvidos na união civil e homoparentalidade. 

Assim, a metodologia utilizada neste projeto de investigação será de natureza qualitativa 

(técnica de entrevista semi-diretiva) e quantitativa (recolha, análise e tratamento dos 

dados recolhidos do questionário online através do programa SPSS - Statistical Package 

for Social Sciences).  

A presente investigação pretende contribuir com uma melhor visão e compreensão das 

atitudes de aceitação ou rejeição em relação à união de casais homossexuais e a 

homoparentalidade. Este estudo será ainda relevante, na medida em que existem poucos 

estudos relacionados com a promoção de saúde e qualidade de vida em casais 

homossexuais e com a educação de crianças por estes casais, sendo necessário o 

desenvolvimento de investigações e estratégias para a realização dessa promoção.  

Desta forma, espero que ao longo deste projeto de investigação todos os objetivos do 

estudo sobre a “promoção de saúde na união e adoção em casais homossexuais” tenham 

sido cumpridos e que as respostas às hipóteses de investigação, tenham sido 

encontradas.  
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A sexualidade e a sexualidade em Portugal 

A sexualidade como refere a Organização Mundial de Saúde, é “Uma energia que nos 

motiva a procurar Amor, contacto, ternura, intimidade, que se integra no modo como 

nos sentimos, movemos tocamos e somos tocados; É ser-se sensual e ao mesmo tempo 

sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso 

influência também a nossa Saúde física e mental.” (OMS, 2011). 

Segundo Martinez & Sanchéz em 1997 (citado por Gato, 2014), há três ideias básicas 

sobre as quais assentam a compreensão da sexualidade humana, sendo algo inerente ao 

corpo, onde existe uma mútua e contínua inter-relação entre os aspetos sexuais e os 

aspetos não-sexuais. A sexualidade influencia o modo como se pensa e se age no 

comportamento sexual que se define por um conjunto complexo de atitudes e 

posicionamentos que variam com o amadurecimento do sujeito.  

Transportando esta temática para Portugal, a sexualidade era em tempo um assunto 

regido única e exclusivamente pela igreja católica que era apoiada pelo Estado Novo, 

sendo apenas permitida dentro do casamento (obviamente heterossexual) e destinada à 

reprodução e constituição da família. Todavia, nos nossos dias tem-se assistido a uma 

crise na instituição da família que se apresenta como um reflexo das mudanças sociais 

graças ás novas formas de pensamento, de relacionamento e de conjugalidade. 

Correspondendo assim, a uma reinvenção da conceção clássica de família (Aboim, 

2013).  

Posto isto, a homossexualidade e a prostituição foram ao longo da História, objeto de 

discriminação pública, de preconceito e de criminalização. Foram consideradas como 

comportamentos marginalizados e os seus praticantes eram identificados como 
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potencialmente perigosos ou diagnosticados com uma desordem da identidade de 

género (Aboim, 2013).  

A identidade e a identidade de género 

De acordo com Galenson em 1981 (citado por Gato, 2013) a formação da  identidade 

inicia-se quando a criança começa a tomar consciência da sua existência como uma 

pessoa própria com desejos, pensamentos e memórias, tal qual como os outros 

elementos do grupo. A identidade pessoal é construída pelo indivíduo tendo por base o 

self e os projetos de vida, sendo considerada como uma representação histórica da vida 

que se vai moldando através de ajustamentos no comportamentos que devem ser 

coerentes com os padrões do grupo identitário (Espada & Quiles, 2014). 

O sexo biológico é também um modo de identificação do sujeito. A autoidentificação 

do sujeito é considerada como uma categoria social onde se definem os conceitos do 

que é ser homem ou mulher, consistindo numa simbolização cultural.  

O feminino e o masculino são atribuídos nas diferentes culturas, onde a cada género são 

atribuídas determinadas funções. Como se pode constatar pelas diferenças que Meece 

demonstrou pelo seguinte esquema em 1987 (citado por Cardeira, 2013):  

Rapazes 

- Estímulos mais variados e intensos; 

- Brinquedos: carros, armas, animais; 

- Roupas azuis; 

- Atividades de maior independência. 

Raparigas 

- Estímulos menos violentos; 

- Brinquedos: bonecas e acessórios 

domésticos; 

- Roupas cor-de-rosa; 

- Atividades de maior dependência. 

Tabela 1- Papéis sexuais segundo Meece (1987).  
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A identidade sexual e a orientação sexual 

As primeiras abordagens à construção da identidade sexual iniciaram-se com a teoria 

cognitiva de Kohlberg (1966) que definiu a identidade sexual como o resultado de uma 

construção interna que advém da evolução das capacidades intelectuais, onde se realiza 

um julgamento cognitivo relativamente ao fato de ser menino ou menina (Gato, 2014). 

É a partir desta primeira avaliação cognitiva que o sujeito começa a organizar as suas 

atitudes sexuais, valorizando mais aquelas que correspondem à sua própria identidade. 

No caso da orientação sexual, esta distingue-se por uma atração emocional, romântica 

ou afetiva entre sujeitos. Há três orientações reconhecidas segundo Shively em 1977 e 

DeCecco em 1993 (citado por Gato em 2014): a orientação homossexual, como atração 

por indivíduos do mesmo género; a heterossexual que consiste na atração por indivíduos 

do género oposto; e a bissexual que se define pela atração pelos dois géneros.  

Assim, o conceito de orientação sexual é diferente do comportamento sexual porque o 

sujeito pode ou não expressar a sua orientação sexual nos seus comportamentos 

(Aboim, 2013). 
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A identidade homossexual  

A tomada de consciência da homossexualidade implica a presença de desejos, 

comportamentos e sentimentos que levam a uma aceitação. Há então, uma distinção 

entre um comportamento homossexual e uma identidade homossexual. A identidade 

sexual constrói-se pouco a pouco, é um processo gradual que se pode constatar pelo 

modelo de Woodman & Lenna que se baseia no mundo interno do sujeito e nos seus 

processos psicológicos da identidade sexual. Trata-se de um modelo de quatro fases: a 

negação; a confusão de identidade; a negociação; a depressão ou integração saudável da 

orientação sexual (Cardeira, 2013).  

Na fase da negação, o sujeito pode ter comportamentos homossexuais mas não os 

entende como identificação homossexual, por isso é comum assistir-se a mecanismos de 

defesa para lidar da forma com esses comportamentos, originando a negação.  

Na fase da confusão de identidade o indivíduo suspeita que é gay ou lésbica, mas sente-

se desconfortável e manifesta incompreensão face à sua orientação sexual, tornando-se 

homofóbico nos seus comentários (Cardeira, 2013).  

Na fase da negociação, o sujeito tenta mudar a realidade e querer ser heterossexual ou 

bissexual com o objetivo de não assumir a sua homossexualidade.  

Na fase da depressão ou integração saudável da orientação sexual, a depressão resulta 

do insucesso dos mecanismos de defesa ou a integração saudável (Cardeira, 2013).  

No modelo de Troinden em 1989 (citado por Cardeira, 2013) verifica-se a importância 

do papel da sociedade na formação da identidade homossexual. Consiste num modelo 

de quatro etapas: sensibilização; confusão identitária; assunção identitária e 

compromisso.  

No modelo de Parker de 1994 (citado por Cardeira, 2013) observa-se que o 

reconhecimento e a abertura para a orientação sexual ocorrem de uma sequência de seis 
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etapas: reconhecimento de diferenças; sentimento de ser-se homossexual; a primeira 

experiência; auto-identificação como homossexual; abertura aos familiares, amigos e 

ambiente profissional; envolvimento na comunidade homossexual.  

As influências familiares e sociais 

As influências dos familiares e dos amigos têm um grande impacto no processo de 

construção da identidade homossexual. A reação dos pais à homossexualidade dos seus 

filhos podem resultar numa na rejeição, principalmente nas famílias com valores morais 

mais tradicionalistas (Gato, 2014). Muitas vezes, os amigos são os que mais oferecem 

apoio social porque fornecem a compensação do apoio que não é encontrado na família. 

Logo, uma família demasiado protetora representa um fator de risco. Desta forma, os 

ingredientes para a boa adaptação psicológica consistem num apoio familiar positivo, 

aceitação familiar e conhecimento da homossexualidade no seio familiar.  

Os Sentimentos, a união e o matrimónio civil entres casais do mesmo sexo 

Os sentimentos fazem parte da dinâmica cerebral e determinam de que forma uma 

pessoa reage aos acontecimentos. São impulsos da sensibilidade ligados à imaginação e 

que definem o sentimento como sendo positivo ou negativo. O Amor e o Desejo fazem 

são sentimentos que fazem parte de qualquer orientação sexual. No caso da 

homossexualidade, torna-se necessário viver experiências físicas para originar o 

reconhecimento e aceitação da orientação homossexual (Gato, 2014). 

Quando a orientação é reconhecida, simultaneamente são reconhecidos os sentimentos 

que envolvem o amor, o desejo e a atração por pessoas do mesmo género, que podem 

resultar no casamento civil ( permitido a 8 de janeiro de 2010 pela Assembleia da 

República Portuguesa) (presente em anexo).  
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A Homoparentalidade 

O processo de Adoção em qualquer orientação sexual consiste no ato jurídico no qual 

um indivíduo é assumido e reconhecido como filho de uma pessoa ou de um casal que 

não os pais biológicos. Psicologicamente, é um processo onde se atribuí o lugar de filho 

um sujeito que não descende da mesma história oferecendo a possibilidade de se 

integrar na dinâmica familiar (Costa, Pereira & Leal; 2012).  

A homoparentalidade (adoção de crianças por casais do mesmo género) começou a ser 

estudada nos anos 90 graças ao Lesbian baby Boom que caracterizou um período em 

que muitas mulheres lésbicas constituíram família através de técnicas de Procriação 

Medicamente Assistida (PMA).  Mas em Portugal, a homoparentalidade só pode ser 

possível através a co-adoção por um dos elementos do casal. Chama-se adoção 

individual ou singular, pois a criança ficará na tutela de um dos intervenientes. Este 

processo apresenta os seus riscos, uma vez que um dos companheiros não possui 

quaisquer direitos legais sobre a criança em caso de divórcio (Gato, 2014).  

As Competências homoparentais e o bem-estar da criança 

Segundo Gato & Fontaine (2014), ultimamente têm sido colocadas em causa as 

competências parentais dos casais homossexuais afirmando que as crianças que não 

dispunham na sua educação de uma figura paterna e uma figura materna não se 

desenvolviam psicologicamente de uma forma saudável, ficando-lhes comprometido o 

desenvolvimento da identidade sexual e de género. Todavia, as últimas investigações 

têm vindo essa refutar estas afirmações, afirmando não existirem diferenças no que diz 

respeito à parentalidade e problemas de saúde mental. Existe sim, é um stress adicional 

devido ao preconceito que advém da sociedade e que leva a uma maior pressão para 
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justificar a qualidade dos seus cuidados devido a um elevado estigma social e 

discriminação face a estes casais (Costa, Pereira & Leal; 2014).  

Desta forma, as crianças que vivem em famílias homoparentais não apresentam 

diferenças no seu desenvolvimento emocional, no ajustamento psicológico, 

comportamental e cognitivo (Gato & Fontaine, 2014).  
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Os Objetivos gerais do estudo 

1) Descrever atitudes de aceitação ou homofóbicas nas respostas da população 

participante na amostra, em relação á união de casais homossexuais.  

2) Descrever sentimentos de aceitação ou homofóbicas presentes nas respostas dos 

participantes.  

3) Analisar diferenças de género presentes nas respostas dos participantes da amostra.  

4) Analisar diferentes respostas segundo a idade, nacionalidade, região de residência e  

habilitações.  
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MÉTODO 

Amostra  

Quantitativamente, o estudo teve como objetivo analisar a opinião de 320 pessoas de 

ambos os sexos com idades compreendidas entre os 18 e os 77 anos de idade, através da 

aplicação de um questionário online. A amostragem do estudo foi dividida pelas 

diversas variáveis: género, idade, nacionalidade, região de residência, habilitações e 

situação profissional. Todo este processo de divisão dos sujeitos participantes por 

grupos teve como finalidade uma melhor introdução de dados (inputs) e obtenção de 

resultados (outputs) no programa estatístico SPSS através da recodificação das mesmas, 

devido ao escasso número de respostas a partir dos 50 anos de idade e para efeitos de 

outliers redefinaram-se as idades dos 18 aos 49 anos e formaram-se clusters: 18-20 

anos, 21-24 anos, 25-35 anos, 36-49 anos.  

Qualitativamente, contribuiu ainda para este estudo, duas entrevistas realizadas a dois 

casais homossexuais que se disponibilizaram a participar. 

Procedimento 

O procedimento quantitativo deste estudo consistiu na elaboração de um questionário 

online composto por 8 questões sobre a temática promoção de saúde na união e adoção 

em casais homossexuais. A aplicação do questionário decorreu na semana de 3 a 23 de 

Fevereiro de 2015 e a sua divulgação foi feita através das redes sociais que promoveram 

o efeito “bola de neve”, resultando num total de 320 respostas. A confidencialidade do 

questionário foi assegurada. 

No que diz respeito ao lado qualitativo do estudo, a realização da entrevista respeitou 

um guião previamente elaborado (presente em anexo), foi registada manualmente e 

explicada através dos seus objetivos de estudo.  
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Instrumentos 

Os instrumentos quantitativos incidiram na aplicação de um questionário online pelo 

programa Google Forms da Google Drive através da abertura de uma conta Gmail para 

essa finalidade.  

O formato do questionário consistia em opções de resposta que respeitavam a escala 

tipo Lickert para as 8 questões, com a finalidade de uma melhor análise dos dados 

quantitativos: 1 = discordo totalmente, 2 = discordo, 3 = não concordo/nem discordo, 4 

= concordo e 5 = concordo totalmente.  

Foram colocadas neste estudo questões de género com a finalidade de analisar como os 

participantes do estudo se veem, como os outros os veem e como gostariam de ser; para 

que através destas questões não só foi mais fácil perceber a identificação do participante 

com o seu género, mas também as respostas ás questões seguintes.  

Para caracterizar a população foram colocadas questões sobre as variáveis demográficas 

como idade, género, habilitações, nacionalidade e região de residência. 

No questionário os participantes escolheram apenas uma resposta para cada questão, 

exceto a questão número 11, onde foi permitido a cada participante responder mais que 

um sentimento. 

Na avaliação quantitativa dos itens do questionário, foram utilizados os seguintes itens 

da Escala de Atitudes Face à Adoção de Crianças por Homossexuais (Falcão, 2004) 

"Existe amor em casais homossexuais", "Em Portugal, o direito à adoção por casais 

homossexuais deveria ser legal". E da Escala de Explicações da Homossexualidade 

(Lacerda, Pereira & Camino, 2002) foram retirados os itens "Qual a opinião face ao 

casamento homossexual?", "Se tivesse um amigo homossexual, a vossa relação de 

amizade seria prejudicada", "No futuro, os filhos de casais homossexuais ainda serão 

alvo de discriminação social". Todas elas aferidas para a população portuguesa. 
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A Escala de Atitudes Face à Adoção de Crianças por Homossexuais (EAACH) foi 

concebida por Falcão em 2004 e é constituída por 37 itens positivos e negativos com a 

finalidade de avaliar o nível de Aceitação ou Rejeição, numa escala do tipo Likert, (1 

discordo totalmente a 7 concordo totalmente) em relação à adoção de crianças por 

casais do mesmo sexo.  

A Escala de Explicações da Homossexualidade (EEH) foi elaborada por Lacerda, 

Pereira & Camino, 2002 e tem como principal objetivo  a avaliação da aperceção sobre 

as causas da homossexualidade. É composta por quinze itens, dividida em cinco causas: 

religiosa, biológica, ético-moral, psicológica e psicossocial. Para a construção dos itens 

do questionário online, foram retirados desta escala 3 itens da Escala de Atitudes Face à 

Adoção de Crianças por Homossexuais (Falcão, 2004) e 5 itens da  Escala de 

Explicações da Homossexualidade (Lacerda & Pereira, 2002).  

O presente estudo avalia as diferentes atitudes de aceitação e de homofobia em relação a 

casais homossexuais e a sua opinião face à adoção por estes casais, numa amostra de 

320 pessoas de ambos os géneros com idades compreendias entre os 18 e os 49 anos de 

idade.  

Qualitativamente, o guião de entrevista apresenta um cariz semidiretivo, de registo 

manual, com limite de tempo de 50 minutos do qual se recolheu um grande número de 

informação positiva que pôde correlacionar com os objetivos do estudo.  
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RESULTADOS 

A análise quantitativa de procedimentos estatísticos foram efectuados através do 

programa SPSS, versão 22 para Windows 8. Para a análise dos dados foi utilizada não 

só uma estatística descritiva com apresentação das frequências e percentagens para 

variáveis nominais, das médias e desvios-padrão; mas também uma análise das relações 

entre as diversas variáveis. 

Os dados são apresentados da seguinte forma:  

1) Tabelas e gráficos de barras com os números e as percentagens de resposta a cada 

questão.  
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Caracterização Sócio demográfica 

Aqui será apresentada a análise descritiva de uma amostra de 320 participantes quanto 

ao seu género, idade, região de residência, habilitações e situação profissional. No que 

diz respeito ao género presente no estudo, 80,3 % das respostas foram marioritariamente 

dadas pelo género feminino e apenas 19,7% das respostas correspondem ao género 

masculino.  

 

Tabela 2 – Caracterização sócio-demográfica da amostra. Distribuição por género. 
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Comparação entre géneros 

Foi a população do género feminino quem mais respondeu ao questionário. Sendo que 

na variável idade, a maior parte das respostas dadas ao questionário correspondem à 

faixa etária dos 21 aos 24 anos de idade com 30,9% das respostas.  

Amostra N = 320

 

 

Idade:  

18 – 20 anos 

28,8% 

 

Idade:  

21 – 24 anos 

30,9% 

 

Idade:  

25 – 35 anos 

26,9% 

 

Idade:  

36 – 49 anos 

13,4% 

Tabela  3 – Caracterização sócio-demográfica da amostra. Distribuição por idades. 
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Análise descritiva da amostra 

Podendo-se afirmar que no presente estudo obteve-se 320 respostas de participantes 

com idades entre os 18 e os 49 anos de idade, resultando num total de média de idades 

de 25,82 e um desvio padrão de 7,88.  

   Tabela 4 – Tabela de análise descritiva. 

Quanto à região de residência, os participantes que responderam ao questionário, mais 

de metade, da região de Lisboa e Vale do Tejo (com 52,8% de respostas).  

Amostra N = 320
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18,8% 

 

L.V.T 

52,8% 

 

Alentejo 

10,3% 

 

 

Algarve 

1,9% 

 

Madeira 

1,6% 

 

Açores 

0,3% 

Tabela 5 – Caracterização sócio-demográfica da amostra. Distribuição por região de residência.  
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No caso das variáveis referentes às habilitações e situação profissional, concluí-se que a 

maior parte das pessoas que responderam ao questionário possuem formação superior 

(67,2%) . Quanto à situação profissional, a maioria dos participantes da amostra são 

estudantes (48,4%).  

Amostra N = 320
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Tabela 6 – Caracterização sócio-demográfica da amostra. Distribuição por habilitações. 
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Descrição das questões sobre a identidade de género 

Ao longo do questionário online foram colocadas questões com a finalidade de analisar 

a opinião acerca da identidade de género de cada participante. Essa análise foi realizada 

a partir de uma escala de 0 a 10 (0- totalmente masculino a 10- totalmente feminino), 

onde cada participante selecionava a opção com a qual se identificava. 

 

 

“Como eu me vejo” 

 

10: Totalmente feminino  

(25,9%) 

 

"Como é que eu acho que os 

outros me veem" 

10: Totalmente feminino  

(24,7%) 

 

"Como eu gostava de ser" 

 

10: Totalmente feminino  

(31,9%) 

Tabela 7 - Quadro relativo às questões qualitativas de género “Como eu me vejo”, "Como é que eu acho 

que os outros me veem" e "Como eu gostava de ser".  
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Descrição das questões sobre as atitudes 

Relativamente à questão número 10 “Acredito que existe amor nos casais 

homossexuais”, 83,5% das pessoas concorda totalmente que existe amor entre casais do 

mesmo sexo. 

Amostra N = 320 

“Acredito que existe amor nos casais homossexuais” 

 

 

Masculino = 16,5% 

 

Feminino = 83,5% 

Tabela 8 – Percentagens de resposta na questão número 10.  
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Comparação entre géneros 

É o género feminino quem mais acredita que existe amor nos casais do mesmo sexo. Na 

questão número 11 relativa aos sentimentos envolventes na situação: “Se estivesse num 

jardim e assiste-se a um gesto de carinho entre um casal homossexual, ficaria...”, 

obteve-se uma maior percentagem nos sentimentos revoltado com a sociedade, triste e 

mudava de lugar com 98,4% de respostas e, por último, enojado com 97,2% de 

respostas. Sendo que é importante salientar que os participantes podiam escolher mais 

que um sentimento.  

Tabela 9 - Percentagens relativas à questão número 11.  

Amostra N = 320 

“Se estivesse num jardim e assiste-se a um gesto de carinho entre um casal 

homossexual, ficaria...”
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Na questão número 12 “Qual a sua opinião face ao casamento homossexual” a marioria 

das pessoas responderam de forma positiva, concordando totalmente com a união 

matrimonial numa relação homossexual (64,4%).  

Amostra N = 320 

“Qual a sua opinião face ao casamento homossexual?” 

 

 Tabela 10 – Percentagens de resposta na questão número 12.  
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Na questão número 13 “Os direitos conjugais entre casais homossexuais devem ser 

iguais aos direitos conjugais dos casais heterossexuais” a maioria das pessoas 

responderam que concordavam totalmente com essa igualdade de direitos (70%). 

 Tabela 11 - Percentagens de resposta na questão número 13.  
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Na questão número 14 “Em Portugal, o direito à adoção por casais homossexuais 

deveria ser legal”, 56,3% das pessoas responderam que concordavam totalmente com 

esse direito. 

Tabela 12  – Percentagens de resposta na questão número 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra N = 320 

“Em Portugal, o direito à adoção por casais homossexuais deveria ser legal.” 
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Na questão 15 “Os casais homossexuais possuem condições para adotar crianças”, os 

participantes da amostra concordam totalmente com 55% das respostas. 

 Tabela 13 – Percentagens de resposta na questão número 15.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Amostra N = 320 

“Os casais homossexuais possuem condições para adotar crianças.” 
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Na questão 16 “Se tivesse um amigo homossexual, a vossa relação de amizade seria 

prejudicada” a maior parte das respostas foram positivas, discordando totalmente com 

essa questão (87,8%), permanecendo a amizade. 

Amostra N = 320 

“Se tivesse um amigo homossexual, a vossa relação de amizade seria prejudicada.” 

 

Tabela 14 – Percentagens de resposta na questão número 17.  
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E por fim, na questão 17 “No futuro, os filhos de casais homossexuais ainda serão alvo 

de discriminação social” os participantes da amostra mostraram-se indecisos na sua 

resposta, tendo resultado 37,5% de respostas pois não concordavam nem discordavam 

com esse problema social.  

Tabela 15 – Percentagens de resposta na questão número 18.  
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Comparação dos resultados com os objetivos de estudo 

O primeiro objetivo do estudo diz respeito à descrição das atitudes de aceitação ou 

rejeição nas resposta dos participantes.  

Média: 18,84 σ 2,43 

Mínimo: 9 Máximo: 21 

 

Alfa de Cronbach: , 718 

Tabela 16 - Análise descritiva das respostas das atitudes face à homossexualidade. 
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Estatísticamente obteve-se uma média de 18,84, um desvio padrão de 2,43 e um alfa de 

cronbach de ,718. 

 

Questões 

 

Discordo 

 

NC /ND 

 

Concordo 

10 - Amor  4,1% 6,9% 89,1% 

12 - Casamento 6,9% 12,5% 80,6% 

13 -  Direitos 5,6% 8,8% 85,6% 

14 - Adoção 8,8% 13,1% 78,1% 

15 - Condições 7,5% 12,8% 79,7% 

16 - Amizade 2,5% 2,5% 95% 

17 - Discriminação 25,3% 37,5% 37,2% 

Tabela 17 - Tabela de percentagens relativas ás questões das atitudes face à homossexualidade.  NC/ND- 

Não concordo/Nem discordo. 

* A questão nº 16 "Se tivesse um amigo homossexual, a vossa relação de amizade seria prejudicada " que 

foi invertida, sendo que nesta questão quem concorda-se com a mesma deveria colocar no questionário 

online: discordo.  
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Após a apresentação das percentagens, pode-se afirmar que existe uma aceitação em 

relação à homossexualidade (> dos 90%). O mesmo não se pode dizer relativamente à 

questão da discriminação que revela alguma relutância por parte dos participantes.  

Resultados obtidos no segundo objetivo 

O segundo objetivo corresponde à descrição de sentimentos de aceitação ou de rejeição 

nas respostas dos participantes, apresentando-se o seguinte quadro de percentagens. 

Sentimentos  Sim Não 

Triste 1,6% 98,4% 

Revoltado com a sociedade 1,6% 98,4% 

Mudava de lugar 1,3% 98,7% 

Indiferente 39,4% 60,6% 

Feliz 23,8% 76,3% 

Satisfeito com a evolução da 

sociedade 

47,5% 52,5% 

Não mudava de lugar 37,9% 62,1% 

Tabela 18 - Tabela respeitante à percentagem dos sentimentos dos participantes.  
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Através da tabela anterior é possível observar que existe uma contradição em 

comparação com os resultados do primeiro objetivo, devido a uma elevada percentagem 

de sentimentos que evidenciam rejeição nas respostas (> dos 90%) justificada pela ainda 

progressiva aceitação da orientação sexual e abertura de mentalidades. 

Resultados obtidos no terceiro objetivo 

O terceiro objetivo do estudo consiste em analisar as diferenças de género presentes nas 

respostas dos participantes na amostra, consoante as suas atitudes e sentimentos. O 

quadro apresentado mostra uma primeira análise descritiva dos resultados e à 

comparação entre género e atitudes.  

Comparação entre género e atitudes 

Género N Média  σ Mínimo Máximo 

Masculino 63 18,11 2,72 9 21 

Feminino 257 19,02 2,33 9 21 

Tabela 19 - Tabela respeitante à correlação entre o género e as atitudes dos participantes.  

p ,020 (*) e um Anova (entre grupos) de p ,007 (**).  
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Concluíndo-se que a população do género feminino manifestou em maior número as 

suas opiniões, obtendo um número de respostas superiores (N de 257 e uma média de 

19,02) às do género masculino.  

Comparação entre género e sentimentos 

Triste Revolt. c/ 

sociedade 

Mudava de 

lugar 

Indiferente Feliz Satisf. c/ a 

sociedade 

Não 

mudava de 

lugar 

Masculino        

Sim 3,2% 4,8% 3,2% 50,8% 19% 27% 36,5% 

(R) 1,2 2,3 1,6 2,1 -1,0 -3,6 -,2 

Não 96,8% 95,2% 96,8% 49,2% 81% 73% 63,5% 

(R) -1,2 -2,3 -1,6 -2,1 1,0 3,6 ,2 

Feminino        

Sim 1,2% 0,8% 0,8% 36,6% 24,9% 52,5% 38,2% 

(R) -1,2 -2,3 -1,6 -2,1 1,0 3,6 ,2 

Não 98,8% 99,2% 99,2% 63,4% 75,1% 47,5% 61,8% 

(R) 1,2 2,3 1,6 2,1 -1,0 -3,6 -,2 

Nível de 

confiança 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

Sig. 

 

NS 

 

Sig. 

 

NS 

X² ,250 ,022 ,120 ,038(*) ,328 ,000(***) ,805 

Tabela 20 - Tabela de percentagens estatísticas relativas aos sentimentos expressos pela amostra. 

 p , 050 (*) e  p , 001(***).  NS- Nível de confiança não significativo. (R)- Resíduos ajustados. 
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Equiparando as variáveis género e sentimentos, pode-se afirmar que os participantes na 

amostra evidenciam alguma aceitação perante a orientação homossexual, devido às 

positivas percentagens de resposta maioritariamente do género feminino ( > 90%)  

presentes no quadro, em que a maior parte delas mostrando já alguma abertura social ao 

tema. 

Resultados obtidos no quarto objetivo 

O quarto objetivo do estudo que consistia na análise de diferentes respostas segundo a 

idade, concluíndo-se as seguintes percentagens.   

Idade N Média σ Mínimo Máximo 

18 - 20 anos  

92 

 

18,95 

 

2,35 

 

9 

 

21 

21 - 24 anos  

99 

 

19,23 

 

1,81 

 

13 

 

21 

25 - 35 anos  

86 

 

18,86 

 

2,22 

 

10 

 

21 

36 - 49 

anos 

 
 

43 

 
 

17,69 

 
 

3,70 

 
 

9 

 
 

21 

Tabela 21 - Tabela relativa aos dados descritivos da correlação entre idades e atitudes. p ,000 (***) e 

Anova: p ,006 (**).  

Através da interpretação do quadro anterior observa-se um maior número de respostas 

na faixa etária dos 21 aos 24 anos, tendo obtido um total de 99 respostas, uma média de 

19,23 e um desvio padrão de 1,81. 
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Triste Revolt. c/ 

sociedade 

Mudava 

de lugar 

Indiferente Feliz Satisf. c/ a 

sociedade 

Não 

mudava de 

lugar 

18-20 anos        

Sim 1,1% 2,2% 2,2% 34,8% 37,7% 54,3% 45,7% 

(R) -,4 ,6 1,0 -1,1 2,7 1,6 1,8 

Não 98,9% 97,8% 97,8% 65,2% 66,3% 45,7% 54,3% 

(R) ,4 -,6 -1,0 1,1 -2,7 -1,6 -1,8 

Nível de 

confiança 

 

NS 

 

NS 

   

Sig. 

 

 

 

NS 

X² ,231 ,217   ,018(*)  ,172 

21-24 anos        

Sim 2,0% 1,0% 0,0% 38,4% 25,3% 52,5% 35,7% 

(R) ,4 -,5 -1,4 -,2 ,4 1,2 -,5 

Não 98,0% 99% 100% 61,6% 74,7% 47,5% 64,3% 

(R) -,4 ,5 1,4 ,2 -,4 -1,2 ,5 

Nível de 

confiança 

 
NS 

 
NS 

   
Sig. 

 
 

 
NS 

X² ,231 ,217   ,018 (*)  ,172 
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25-35 anos        

Sim 0,0% 0,0% 1,2% 45,3% 16,3% 40,7% 37,6% 

(R) 1,4 -,5 -,1 1,3 -1,9 -1,5 ,0 

Não 100% 100% 98,8% 54,7% 83,7% 59,3% 62,4% 

(R) -1,4 ,5 ,1 -1,3 1,9 1,5 ,0 

Nível de 

confiança 

 

NS 

 

NS 

   

Sig. 

 

 

 

NS 

X² ,231 ,217   ,018(*)  ,172 

36-49 anos        

Sim 4,7% 4,7% 2,3% 39,5% 14% 34,9% 26,2% 

(R) 1,8 1,8 ,7 ,0 -1,6 -1,8 -1,7 

Não 95,3% 35,3% 97,7% 60,5% 86% 65,1% 73,8% 

(R) -1,8 -1,8 -,7 ,0 1,6 1,8 1,7 

Nível de 

confiança 

 
NS 

 
NS 

   
Sig. 

 
 

 
NS 

X² ,231 ,217   ,018 (*)  ,172 
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Tabela 22 - Tabela de percentagens relativas à correlação entre a idade e os sentimentos. X²- Qui-

quadrado. 

Após a interpretação do quadro, é possível observar em todas as faixas etárias uma 

gradual abertura social e flexibilidade perante a orientação homossexual. 

Estatísticamente os dados mostram que os participantes na amostra não se mostram 

tristes sentimentalmente (> 90%), nem revoltados com a sociedade (>90%), mostrando-

se indiferentes (>50%), felizes (>60%) e satisfeitos com a sociedade (>50%). Quanto 

aos restantes sentimentos, é possível observar que os participantes na amostra não 

mudavam de lugar (>50%).  

Análise descritiva da variável nacionalidades.  

 

Nacionalidades 

 

N 

 

Média 

 

σ 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Portuguesa  

314 

 

18,85 

 

2,43 

 

9 

 

21 

Estrangeira  

6 

 

18,50 

 

2,73 

 

13 

 

20 

Tabela 23 - Análise descritiva das nacionalidades.  sig. p ,798 e Anova sig. ,726.  
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Após a análise da tabela, conluí-se que existe um maior número de respostas de 

participantes de nacionalidade portuguesa (N=314) face ao diminuto número de 

respostas de participantes de nacionalidade estrangeira.  

Triste Revolt. c/ 

sociedade 

Mudava 

de lugar 

Indiferente Feliz Satisf. c/ a 

sociedade 

Não 

mudava de 

lugar 

Portuguesa        

Sim 1,6% 1,6% 1,3% 39,8% 23,6% 41,7% 37% 

(R) ,3 ,3 ,3 1,1 -,6 -,9 -2,3 

Não 98,4% 98,4% 98,7% 60,2% 76,4% 52,9% 63% 

(R) -,3 -,3 -,3 -1,1 ,6 ,9 2,3 

Nível de 

confiança 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

Sig. 

X² ,755 ,755 ,781 ,250 ,578 ,343 ,020(*) 

Estrangeira        

Sim 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 66,7% 83,3% 

(R) -,3 -,3 -,3 -1,1 ,6 ,9 2,3 

Não 100% 100% 100% 83,3% 66,7% 33,3% 16,7% 

(R) ,3 ,3 ,3 1,1 -,6 -,9 -2,3 
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Tabela 24 - Tabela de percentagens relativas à correlação entre a nacionalidade e as sentimentos. Qui-

quadrado p , 050 (*) 

Comparação entre as regiões e sentimentos.  

Comparando estatísticamente as variáveis nacionalidade e sentimento, pode-se afirmar 

que os participantes de nacionalidade portuguesa ainda se encontram na gradualidade de 

adaptação ao novo conceito de família, a homoparentalidade, justificada pelo fato de em 

Portugal ainda decorrer uma disputa levada a cabo por homossexuais e pelos seus 

defensores no que diz respeito à permissão de adoção por casais homossexuais.  

Na análise da tabela é observável não só a indiferença (>50%) mas também o 

preconceito existente nos sentimentos dos participantes que responderam que não se 

encontravam felizes (>70%) nem satisfeitos com a evolução da sociedade (>50%). 

Todavia, os mesmos participantes fazem querer que mesmo perante as respostas 

anteriores, não mudavam de lugar (>60%).  

Análise descritiva entre as variáveis região e sentimentos.  

 

Região 

 

N 

 

Média 

 

σ 

 

Mínimo 

 
 
  Máximo 

Norte 46 19,15 2,09 10 21 

Centro 60 18,83 2,30 9 21 

L.V.T 169 19,08 2,28 9 21 

Nível de 

confiança 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
Sig. 

X² ,755 ,755 ,781 ,250 ,578 ,343 ,020 (*) 
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Alentejo 33 17,27 3,48 9 21 

Algarve 6 18,16 1,83 15 20 

Madeira 5 19,20 1,09 18 20 

Tabela 25 - Análise descritiva das variáveis região e sentimentos.  sig. p ,002 (**) Anova sig. , 009 (**) 

* A ausência do arquipélago dos Açores deve-se ao facto do seu N ser < 5.  

 

Pela análise descritiva das variáveis região e sentimentos, concluí-se que o maior 

número de respostas está concentrado na região de Lisboa e Vale do Tejo (N=169).  

Comparação entre regiões e sentimentos.  

Triste Revolt. c/ 

sociedade 

Mudava 

de lugar 

Indiferente Feliz Satisf. c/ a 

sociedade 

Não 

mudava de 

lugar 

Norte        

Sim 0,0% 0,0% 0,0% 39,1% 28,3% 52,2% 46,7% 

 (R) -,9 -,9 -,8 ,0 ,8 ,7 1,3 

Não 100% 100% 100% 69,9% 71,4% 47,8% 53,3% 

(R) ,9 ,9 ,8 ,0 -,8 -,7 -1,3 

Centro         

Sim  0,0% 0,0% 1,7% 36,7% 28,3% 56,7% 45% 

(R) -1,1 -1,1 ,3 -,5 ,9 1,6 1,3 

Não 100% 100% 98,3% 63,3% 71,7% 43,3% 55% 
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(R) 1,1 1,1 -,3 ,5 -,9 -1,6 1,3 

Triste Revolt. c/ 

sociedade 

Mudava 

de lugar 

Indiferente Feliz Satisf. c/ a 

sociedade 

Não 

mudava de 

lugar 

L.V.T        

Sim 0,6% 0,6% 1,2% 39,6% 23,1% 44,4% 35,9% 

(R) -1,5 -1,5 -,1 ,1 -,3 -1,2 -,7 

Não 99,4% 99,4% 98,8% 60,4% 76,9% 55,6% 64,1% 

(R) 1,5 1,5 ,1 -,1 ,3 1,2 ,7 

Alentejo        

Sim  9,1% 12,1% 3,0% 42,4% 15,2% 42,4% 27,3% 

(R) 3,7 -5,2 1,0 ,4 -1,2 ,1 -1,3 

Não 90,9% 87,9% 97% 57,6% 84,8% 57,6% 72,7% 

(R) -3,7 5,2 -1,0 -,4 1,2 -,1 1,3 

 

Triste 

 

Revolt. c/ 

sociedade 

 

Mudava 

de lugar 

 

Indiferente 

 

Feliz 

 

Satisf. c/ a 

sociedade 

 

Não 

mudava de 

lugar 

Algarve        

Sim 16,7% 0,0% 0,0% 50% 16,7% 50% 16,7% 

 (R) 3,0 -,3 -,3 ,5 -,4 ,1 -1,1 
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Tabela 26- Tabela referente à correlação de dados das variáveis região e sentimento .  

Posteriormente à análise da correlação entre as variáveis região e sentimentos, é 

observável que os participantes da amostra não apresentam sentimentos de tristeza nas 

suas respostas e não se encontram revoltados com a sociedade (>80%). Verifica-se 

também que os participantes na amostra não mudavam de lugar nem se encontram 

indiferentes (>50%) tendo em conta as diferentes regiões.  

Após a análise dos dados da tabela 31, é observável alguma infelicidade (>70%) nas 

respostas dos participantes na amostra e uma variância nas respostas devido às 

percentagens de resposta das regiões a norte de Portugal (>50%) face às respostas dos 

participantes das restantes regiões. 

 

 

Não 83,3% 100% 100% 50% 83,3% 50% 83,3% 

(R) -3,0 ,3 ,3 -,5 ,4 -,1 1,1 

Madeira        

Sim  0,0% 0,0% 0,0% 40% 0,0% 20% 40% 

(R) -,3 -,3 -,3 ,0 -1,3 -1,2 ,1 

Não  100% 100% 100% 60% 100% 80% 60% 

(R) ,3 ,3 ,3 ,0 1,3 1,2 -,1 

Nível de 

confiança 

 
Sig. 

 
Sig. 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

X² ,001 (***) ,000 (***) ,948 ,974 ,274 ,416 ,381 
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Na análise da tabela é observável um aspeto que pode ser definido como uma limitação 

de estudo, devido ao fato dos participantes da amostra causarem algum inquívoco ao 

investigador através das suas respostas. Inquívoco relacionado com a escolha da 

resposta no questionário online, em que após a análise das percentagens, o investigador 

mostra-se confuso na medida em que não entende se os participantes pretendiam 

responder sim, não mudavamos de lugar ou não, não mudavamos de lugar. Todavia, 

partindo do pressuposto que os participantes respondiam não ao fato de não mudaram 

de lugar, pode-se concluir que os mesmos mantêm essa opção como resposta (>50%).  

Análise descritiva da variável habilitações.  

Habilitações N Média σ Mínimo Máximo 

1º Ciclo 1 21  21 21 

2º Ciclo 3 12,66 6,35 9 20 

3º Ciclo 15 18,86 2,92 9 21 

Ensino 

secundário 

86 18,48 2,77 9 21 

Ensino 

superior 

215 19,06 2,05 9 21 

Tabela 27 - Análise descritiva da variável habilitações. p. ,000 (***); Anova p. ,000 (***).  
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Interpretando estatísticamente as percentagens obtidas, concluí-se que os participantes 

que responderam maioritariamente ao questionário, possuem o ensino superior (N=215).  

Triste Revolt. c/ 

sociedade 

Mudava 

de lugar 

Indiferente Feliz Satisf. c/ a 

sociedade 

Não 

mudava de 

lugar 

1º ciclo        

Sim 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

(R) -,1 -,1 -,1 1,2 -,6 -1,0 -,8 

Não 100% 100% 100% 0,0% 100% 100% 100% 

(R) ,1 ,1 ,1 -1,2 ,6 1,0 ,8 

2º ciclo        

Sim  66,7% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 

(R) 9,1 9,1 -,2 -,2 -1,0 -1,7 -,2 

Não 33,3% 33,3% 100% 66,7% 100% 100% 66,7% 

(R) -9,1 -9,1 ,2 ,2 1,0 1,7 ,2 

3º ciclo        

Sim 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 46,7% 66,7% 60% 

(R) -,5 -,5 -,4 -1,0 2,1 1,5 1,8 

Não 100% 100% 100% 73,3% 53,3% 33,3% 40% 

(R) ,5 ,5 ,4 1,0 -2,1 -1,5 -1,8 
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Tabela 28- Tabela referente à correlação de dados das variáveis  habilitações e sentimentos.   

Correlacionando as variáveis habilitações e sentimentos, pode-se afirmar que os 

participantes da amostra mostram-se felizes e satisfeitos com a evolução da sociedade 

(>30%).  

 

 

 

Ensino 

secundário 

       

Sim  1,2% 2,3 2,4% 34,9% 27,9% 48,8% 43% 

(R) -,3 ,7 1,1 -1,0 1,1 ,3 1,2 

Não 98,8% 97,7% 97,6% 65,1% 72,1 51,2% 57% 

(R) ,3 -,7 -1,1 1,0 -1,1 -,3 -1,2 

Ensino 

superior 

       

Sim 0,9% 0,5% 0,9% 41,9% 20,9% 46,5% 34,4% 

(R) -1,3 -2,3 -,7 1,3 -1,7 -,5 -1,8 

Não 99,1% 99,5% 99,1% 58,1% 79,1% 53,5% 65,6% 

(R) 1,3 2,3 ,7 -1,3 1,7 ,5 1,8 

Nível de 

confiança  

 

Sig. 

 

 Sig. 

 

NS  

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

X²  ,000(***) ,000(***) ,869 ,422 ,118 ,201 ,215 
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Análise qualitativa da entrevista 

Analisando qualitativamente a entrevista realizada a um casal homossexual, pode-se 

concluir que o casal encontra-se feliz numa relação que dura há 5 anos. Demonstram ser 

um casal bem resolvido pessoalmente e profissionalmente, devido à sua clara 

indiferença perante as opiniões e atitudes das pessoas, pois nas suas opiniões a 

mentalidade da sociedade portuguesa ainda revela algum conservadorismo. 

Acreditam e constatam que existe muito preconceito social e que só agora a sociedade 

começa a mentalizar-se gradualmente da possibilidade da existência de amor entre 

casais do mesmo género, partilhando a mesma opinião em relação à homoparentalidade. 

São perspetivas notórias nas respostas das entrevistadas relativamente à aceitação da 

família da relação de ambas, que se revelou inicialmente díficil.  

No que diz respeito à vontade de educarem uma criança, as entrevistas revelaram sentir 

esse desejo há algum tempo, embora ainda não tivessem encontrado a pessoa certa para 

o fazer.  

Desta forma, concluí-se que as entrevistas vieram comprovar o que Cardeira (2013) 

havia afirmado científicamente em relação ao processo gradual de moldagem da 

mentalidade humana às mundanças sociais na área da homossexualidade e 

homoparentalidade. Muito embora, se possa verificar que já existe uma progressiva 

adaptação das mentalidades da sociedade portuguesa comprovadas nesta investigação 

que revela uma recente abertura social e flexibilidade ao tema.  
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Discussão 

Correlacionando os objetivos do estudo com os resultados apresentados, pode-se 

concluir que estes apontam no sentido de uma alteração quanto à aceitação da 

homossexualidade e homoparentalidade. O fato de haver um menor número de respostas 

dos indivíduos do género masculino, pode revelar uma menor abertura relativamente 

aos temas e um maior número de respostas do género feminino pode revelar uma maior 

flexibilidade e sensibilidade social das pessoas deste género (Cardeira, 2013).  

No que se refere às atitudes de aceitação ou rejeição da homoparentalidade, os 

resultados apontam de forma clara para uma progressiva aceitação da sociedade, 

resultante dos largos anos onde que temática foi debatida. Podendo-se afirmar que esta 

aceitação deriva das camadas mais jovens da população que tendem a considerar a 

homossexualidade como uma variante normal da sexualidade (Cardeira, 2013).  

Quanto à análise das respostas relativas às variáveis: idade, nacionalidade, região de 

residência, habilitações e situação profissional; pode-se afirmar que existem um maior 

número de respostas de participantes nacionais na faixa etária dos 21 aos 24 anos com 

formação de nível superior e que residem na região de Lisboa e Vale do Tejo.  

Todavia, os sentimentos homofóbicos existem e também foram expressos pelos 

participantes na amostra.  
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Limitações do estudo 

Como em todas as investigações, há aspetos positivos a revelar e aspetos negativos a 

apontar como obstáculos ou limitações ao estudo. E este projeto não é exeção.  

A primeira limitação encontrada, diz respeito à tabela 33 onde os participantes da 

amostra causaram algum inquívoco através das suas respostas. Inquívoco que está 

relacionado com a escolha da resposta no questionário online. Após a análise das 

percentagens, verifica-se alguma confusão na medida em que não entende se os 

participantes pretendiam responder sim, não mudavam de lugar ou não, não mudavam 

de lugar.  

A segunda limitação no estudo consiste em se lamentar a falta de tempo para se explorar 

a temática da homossexualidade e homoparentalidade.  

A terceira limitação encontrada na realização do estudo, diz respeito há já alguma mas 

pouca informação científica existente, pois a maior parte das investigações são relativas 

a outros países, outras culturas e maneiras de pensar. Recomendando-se assim, a 

aprofundação dos estudos tendo em conta a sociedade portuguesa.   
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CONCLUSÃO 

Ao longo do tempo, tornou-se díficil conquistar as mentalidades dos portugueses. 

Atualmente, é notável a mudança do pensamento da geração, sendo importante salientar 

que estas contribuem para a orientação do comportamento humano, que resulta num 

processo de construção pessoal que torna o indivíduo num ser socialmente enquadrado 

(Cardeira, 2013).  

Essa reestruturação do pensamento é observável neste estudo, pelas respostas dos seus 

participantes que revelaram uma progressiva aceitação da homossexualidade, derivada 

das camadas mais jovens da população (Cardeira, 2013).  

E, assim se fez a vontade de muitos dos homossexuais e seus defensores, que juntos 

lutaram pela permissão do casamento entre pessoas do mesmo género e se unem 

atualmente para uma nova conquista: a homoparentalidade.  

Desta forma, é apenas necessário mais uma dose de esforço através da modificação do 

pensamento social, das atitudes e comportamentos, para que se deixe de co-adotar ... 

mas sim adotar crianças por casais homossexuais portugueses (Gato, 2014).  
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Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

GUIÃO DE ENTREVISTA   

Introdução à Entrevista  

A entrevistas possuiu uma ordem pré-definida onde o objetivo da entrevista consistia 

em abordar a dinâmica da relação entre o casal, sendo dada especial atenção ao desejo 

de adoção. Esta entrevista focar-se-á também na ligação emocional e aos afetos 

existentes entre o casal.  

Através desta, espera-se encontrar alguns dos significados, vivências psicológicas 

atribuídos ao desejo da experiência de adoção e o aprofundamento de sentimentos no 

casal homossexual.  

Entrevista 

Há quanto tempo estão juntos na relação? 

T: Há 5 anos.  

Há quanto tempo vivem juntas? 

V: Há 2 anos, vai fazer 3 anos.  

Gostaria que me falassem sobre o vosso desejo de educarem uma criança? E porquê 

essa decisão?  

V: No meu caso, o meu desejo de ser mãe já apareceu há muito tempo! 

T: Em mim também, talvez desde os 18 anos...sou bem precoce (risos). Falo do relógio 

biológico.  

V: Em mim foi mais tarde. Talvez porque ainda não tinha encontrado a pessoa certa e 

ainda não tinha definido os meus objetivos e prioridades de vida. Como por exemplo: 

estudar, procurar um emprego mais ou menos estável, procurar casa, etc.  



T: Na altura não tinha era encontrado a pessoa certa, porque no resto eu já tinha era 

vontade. Mas pronto, o desejo de sermos mães e adotarmos uma criança foi falado há 1 

ano após termos chegado à conclusão que a nossa vivência como casal numa casa pouco 

alterou da vivência como casal no período do namoro.  

Em algum momento pensaram que a vossa orientação sexual será um obstáculo para 

adotarem uma criança? 

V: Claro, sem dúvida. A sociedade de hoje ainda é bastante conservadora no que diz 

respeito ao casamento por pessoas do mesmo género e muito mais conservadores em 

relação à adoção de crianças por pessoas com a mesma orientação sexual que nós.  

T: Torna-se complicado. Eu partilho da mesma opinião que a V, porque a maioria das 

pessoas acha que as crianças educadas por pessoas homossexuais ... vão ser crianças 

homossexuais e perturbadas! Rídiculo..  

No dia-a-dia, como fazem para contornar esse obstáculo? 

T: É apenas ignorar. Porque se formos dar razão a todas as pessoas que nos ofendem na 

rua ou ficam a olhar, acabamos por nos chatear com elas de 10 em 10 minutos. 

Principalmente pessoas mais velhas.  

Já assumiram a vossa relação à vossa família? E eles apoiam a vossa relação? 

V: Já assumimos e confesso que no ínicio não foi muito fácil porque os pais da T 

dificultaram-nos um pouco a vida.  

T: Verdade. Mas agora já está tudo resolvido. Embora eu já soubesse o que ia acontecer 

porque conheço os meus pais melhor que ninguém.  

Que importância é que essa aceitação tem para vocês? 

T: Para mim tem bastante importância, tanto que na altura eu decidi ir falar abertamente 

com os meus pais inúmeras vezes. E acho que para a V também. 



V: Claro amor. Se assim não o fosse, não iamos tantas vezes jantar a casa dos meus pais 

ao Domingo e não iamos passar férias ao Algarve tantas vezes. É bom sentirmos esse 

apoio.  

Vão chegar a uma altura em que irão ser confrontados com a vossa orientação sexual 

pelo vosso filho/a. Como acham que ele vai encarar esse fato? 

V: Penso que com a convivência e por pequenas explicações ao longo do tempo, ele ou 

ela vão conseguir assimilar que na altura já é normal um menino ou menina terem duas 

mães ou dois pais. Nada como parar, sentar e explicar de maneira a que ele ou ela 

entenda.  

No futuro, que estratégias pensam utilizar para contornar a discriminação face ao vosso 

filho/a?  

T: É utilizar exatamente as mesmas que nós utilizamos ... ignorar. Se acontecer algo 

mais grave, então na altura falamos com a professora se o problema for na escola.  

Questionário online (Exemplo) 

Instruções: Este questionário foi desenvolvido no âmbito de um projeto de investigação 

sobre a Homossexualidade do Projeto Aventura Social e tem como objetivo analisar a 

opinião da população em geral, a partir dos 18 de idade (inclusivé), no que diz respeito 

às diversas temáticas atuais em relação à Homossexualidade.  

O questionário que se segue contém 8 perguntas, às quais deve apenas escolher uma 

resposta para cada questão, clicando na opção de resposta que julgar mais adequada. As 

opções de resposta são as seguintes: 1= Discordo totalmente, 2= Discordo, 3= Não 

concordo/Nem discordo, 4= Concordo totalmente e 5= Concordo.  

Este questionário é confidencial, não existindo respostas certas ou erradas.  



Nota: Se for menor de 18 anos, por favor, não responda a este questionário. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Sexo:  
Masculino  
Feminino 
 

Idade: ____ anos 
 
Nacionalidade:  
Portuguesa  
Estrangeira  

Região de residência: 
Norte 
Centro 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Arquipélago dos Açores 
Arquipélago da Madeira 

Como eu me vejo? 
Totalmente masculino (0) 
Totalmente feminino (10) 
 
Como eu acho que os outros me veem? 
Totalmente masculino (0) 
Totalmente feminino (10) 
 
Como eu gostava de ser? 

Totalmente masculino (0) 
Totalmente feminino (10) 

Habilitações: 
Sem escolaridade 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

Qual a área de estudos:  

Situação profissional: 
Trabalhador 
Estudante 
Trabalhador/Estudante 
Desempregado/a 



Qual a área profissional:  

1- Existe amor em casais homossexuais. 
 
1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 

2 - Perceção da Homossexualidade: Imagine a seguinte situação: Se estivesse num 
jardim e assistisse a um gesto de carinho entre um casal homossexual, ficaria... 

- Enojado 
- Triste 
- Revoltado com a sociedade 
- Mudava de lugar 
- Indiferente 
- Feliz  
- Satisfeito com a evolução da sociedade 
- Não mudava de lugar 

3- Qual a sua opinião face ao casamento homossexual? 

1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 
 
4 - Os direitos conjugais entre casais homossexuais devem ser iguais aos direitos 
conjugais dos casais heterossexuais. 

1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 

5 - Em Portugal, o direito à adoção por casais homossexuais deveria ser legal. 

1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 

6 - Os casais homossexuais possuem condições para adotar crianças. 

1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 



 

7 - Se tivesse um amigo homossexual, a vossa relação de amizade seria 
prejudicada. 

1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 

8 - No futuro, os filhos de casais homossexuais ainda serão alvo de discriminação 
social. 

1-Discordo totalmente 
2-Discordo 
3-Não concordo/Nem discordo 
4-Concordo totalmente  
5-Concordo 

 

 

 



Diário de Bordo – Estágio “Aventura Social” 
Ano letivo 2014/2015 

03 de Outubro de 2014 
Mediateca da Universidade Lusíada - Testoteca 
3 horas - Observação e análise dos testes psicológicos: Wais II e Jogo dos afectos.  

06 de Outubro de 2014 
Universidade Lusíada  
2 horas - Formação em entrevista motivacional com a professora doutora Túlia Cabrita. 
 
07 de Outubro de 2014  
Faculdade de Motricidade Humana 
2 horas – Discussão de possíveis temáticas para o relatório de estágio. 
 
08 de Outubro de 2014  
Faculdade de Motricidade Humana 
2 horas – Reunião sobre o projeto “Dream teens”.  
 
09 de Outubro de 2014  
Faculdade de Motricidade Humana 
2 horas – Reunião com a Dra. Celeste Simões sobre o seu projeto de investigação sobre 
“Resiliência”.  
 
14 de Outubro de 2014 
Universidade Lusíada  
2 horas - Formação em Mindfullness em contexto psicoterapêutico com a profesora 
doutora Alexandra Valente. 

15 de Outubro de 2014  
 Faculdade de Motricidade Humana 
2 horas - Entrega dos artigos formatados e esclarecimento de dúvidas. 
 
21 de Outubro de 2014 
Universidade Lusíada  
2 horas - Formação sobre técnicas de comunicação terapêutica e relaxamento com a 
professora doutora Teresa Santos.  
 
22 de Outubro de 2014 
Faculdade de Motricidade Humana 
3h30m - Auxílio no projeto “Dream teens”. Envio de livros para os participantes, 
procurar jovens em listas telefónicas, telefonemas. Esclarecimento de dúvidas sobre o 
estágio.  

28 de Outubro de 2014 
Faculdade de Motricidade Humana 
3h30m – Desenvolvimento do projeto de investigação. 
 



04 de Novembro de 2014 
Faculdade de Motricidade Humana 
3 horas – Auxílio na arrumação do local de trabalho.  
 
11 de Novembro de 2014  
Faculdade de Motricidade Humana 
3h30m – Auxílio na contagem do número de crianças para a compra dos bilhetes de 
transporte para a sua participação no projeto “Dream teens”.  
 
13 de Novembro de 2014 
GAPPS – Universidade Lusíada  
2 horas – Casos clínicos.  

18 de Novembro de 2014 
Câmara Municipal de Odivelas 
4 horas – Reunião com o Dr. Carlos Valentim sobre a formação em alimentação 
saudável.  
2 horas – Reunião na U. Lusíada com o presidente do NEPULL sobre a organização do 
projeto “Dream teens”.  
 
19 de Novembro de 2014 
Faculdade de Motricidade Humana 
4 horas – Auxílio nos telefonemas e na divulgação do questionário online (facebook) 
para o projeto “Dream teens”.  
 
20 de Novembro de 2014 
GAPPS – Universidade Lusíada  
2 horas – Casos clínicos.  

21 de Novembro de 2014 
Instituto Português do Desporto e da Juventude 
8 horas – Organização do projeto “Dream teens”.  

22 de Novembro de 2014 
Instituto Português do Desporto e da Juventude 
10 horas – Organização do projeto “Dream teens”.  

26 de Novembro de 2014 
Espaço Aventura Social – Campo de Ourique 
8 horas – Auxílio no trabalho administrativo do espaço. 

27 de Novembro de 2014 
GAPPS – Universidade Lusíada 
2 horas – Casos clínicos.  
 
02 de Dezembro de 2014 
Câmara Municipal de Odivelas 
5 horas – Dinamização da formação em “Alimentação Saudável”. 



03 de Dezembro de 2014 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Auxílio na análise da investigação do HBSC. 
Espaço Aventura Social – Campo de Ourique 
4 horas – Auxílio no trabalho administrativo do espaço.  

04 de Dezembro de 2014 
Câmara Municipal de Odivelas 
4 horas – Dinamização da formação em “Alimentação Saudável”. 
GAPPS – Universidade Lusíada de Lisboa 
2 horas – Casos clínicos.  

09 de Dezembro de 2014 
Câmara Municipal de Odivelas  
4 horas – Dinamização da formação em “Alimentação Saudável”. 

10 de Dezembro de 2014 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Auxílio na análise da investigação do HBSC. 
 

11 de Dezembro de 2014 
Câmara Municipal de Odivelas 
4 horas – Dinamização da formação em “Alimentação Saudável”. 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos.  

18 de Dezembro de 2014 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos. 

2015 

08 de Janeiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos. 

09 de Janeiro de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
6 horas – Projeto de investigação em Homossexualidade. 

13 de Janeiro de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Projeto de investigação em Homossexualidade. 
Câmara Municipal de Odivelas 
1 hora – Supervisão da formação. 

14 de Janeiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico. 



15 de Janeiro de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Enquadramento teórico do projeto de investigação e elaboração do 
questionário. 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos.  

20 de Janeiro de 2015 
Câmara Municipal de Odivelas 
3 horas – Supervisão da formação. 

21 de Janeiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico. 

22 de Janeiro de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
7 horas – Projeto de investigação em Homossexualidade 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos.  

27 de Janeiro de 2015 
Espaço Aventura Social – Campo de Ourique 
8 horas – Apoio administrativo.  

28 de Janeiro de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico. 

03 de Fevereiro de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
8 horas – Questionário online.  

04 de Fevereiro de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico.  

05 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos. 

11 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico.  

12 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos. 

18 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 horas – Caso clínico.  



19 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

25 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico 
Auditório da Universidade Lusíada 
Seminário de “Psicogerontologia”. 

26 de Fevereiro de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Casos clínicos.  
 
10 de Março de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Enquadramento teórico do relatório de estágio.  

11 de Março de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

12 de Março de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos. 

18 de Março de 2015 
Espaço Aventura Social – Campo de Ourique 
7 horas – Apoio administrativo.  

19 de Março de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

25 de Março de 2015 
Câmara Municipal de Odivelas 
4 horas – Supervisão da formação.  

26 de Março de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

08 de Abril de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico. 

09 de Abril de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  



10 de Abril de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada  
4 horas – Enquadramento teórico.  

13 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada  
4 horas – Elaboração do poster de comunicação para o CIPCA.  

15 de Abril de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico 
Mediateca da Universidade Lusíada  
4 horas – Enquadramento teórico do projeto de investigação. 

16 de Abril de 2015 
Universidade Lusíada de Lisboa 
7 horas – Open Day.  
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

17 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Enquadramento teórico.  

20 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
1 hora – Término da elaboração do poster de comunicação para o CIPCA. 
4 horas -  Enquadramento teórico.  

21 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada  
2 horas – pesquisa para o enquadramento teórico. 

22 de Abril de 2015 
Auditório da Universidade Lusíada 
8 horas – Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente.  
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico.  

23 de Abril de 2015 
Auditório da Universidade Lusíada 
8 horas – Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente. 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

24 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico.  



27 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
3 horas – Observação do programa estatístico SPSS.  

28 de Abril de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico.  

29 de Abril de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico.  

30 de Abril de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos. 

04 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico. 

 
05 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico. 

06 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico 
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

07 de Maio de 2015 
GAPPS- Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

11 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico. 

12 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – pesquisa para o enquadramento teórico. 

13 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
1 hora – leitura e análise do enquadramento teórico. 
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

14 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
2 horas – Análise do enquadramento teórico. 



GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

18 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
3 horas – Análise do enquadramento teórico. 
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

19 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
1 hora – leitura do enquadramento teórico. 
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

20 de Maio de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

21 de Maio de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

22 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Análise do enquadramento teórico. 

25 de Maio de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Leitura do enquadramento teórico. 

26 de Maio de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Enquadramento teórico e SPSS.  

27 de Maio de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

28 de Maio de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

01 de Junho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Análise do enquadramento teórico e estruturação dos casos clínicos.  

03 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

 



04 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

05 de Junho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
3 horas – Estruturação dos casos clínicos.  

10 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

11 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

16 de Junho de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Estruturação dos casos clínicos e análise de dados em SPSS. 

17 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 

18 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

23 de Junho de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
5 horas – Análise de dados em SPSS. 

24 de Junho de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
3 horas – elaboração da análise dos resultados do questionário online. 
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínicos. 

25 de Junho de 2015  
GAPPS – Universidade Lusíada  
3 horas – Caso clínicos. 

29 de Junho de 2015  
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – leitura do enquadramento teórico. 

01 de Julho de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada  
1 hora – Caso clínico. 



02 de Julho de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

06 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Análise dos resultados do questionário online.  

07 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas - Alterações no projeto de investigação 
4 horas – Faculdade de Motricidade Humana  

08 de Julho de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
1 hora – Caso clínico.  

09 de Julho de 2015 
GAPPS – Universidade Lusíada 
3 horas – Casos clínicos.  

10 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
5 horas - Tratamento de dados SPSS. 

11 de Julho de 2015 
Faculdade de Motricidade Humana 
8 horas - Tratamento de dados SPSS. 

13 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
5 horas - Alterações no projeto de investigação. 

15 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Verificação dos resultados do projeto de investigação. 
1 horas - Caso clínico. 

16 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas – Verificação dos resultados do projeto de investigação. 
3 horas – Casos clínicos. 

17 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
5 horas - Enquadramento teórico. 

20 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
5 horas - Enquadramento teórico. 

 



21 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
5 horas - Enquadramento teórico. 

22 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
1 hora - Caso clínico  
5 horas - Enquadramento teórico. 

23 de Julho de 2015 
Mediateca da Universidade Lusíada 
4 horas –Projeto de investigação. 
3 horas – Casos clínicos. 
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Estágio em Psicologia Clínica no Projeto
Aventura Social 

Manuela Sousa (1); Melissa Ramos (1); Inês Camacho (2); Marta 
Reis(2); Túlia Cabrita (1) e Tânia Gaspar (1,2) 

O Projeto Aventura Social existe desde 1987 e foi fundado pela Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos, sua atual coordenadora.
Os projectos levados a cabo pela equipa têm como principais atividades a investigação, prevenção, promoção e educação para a saúde, tendo
como população alvo as crianças, os jovens e os jovens adultos.
É possível identificar três grandes áreas de intervenção do Projeto Aventura Social: “Aventura Social & Risco”, que se centra no trabalho de
parceria com outras instituições, ao nível da elaboração, implementação, formação, supervisão de técnicos e pares jovens e avaliação de
programas de promoção de competências de relacionamento interpessoal; “Aventura Social & Saúde”, visando a investigação e monitorização
de estudos relacionados com estilos de vida e “Aventura Social na Comunidade”, como resposta à necessidade de ativação de recursos
comunitários.
A equipa Aventura Social é multidisciplinar ,trabalhando segundo uma perspetiva holística e desenvolvendo projetos nacionais e internacionais
em parceria com outras instituições, nomeadamente: o Centro da Malária e Doenças Tropicais, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa; Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Ministério da
Educação/Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular; Instituto da Droga e da Toxicodependência e Coordenação Nacional da
Infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana.

FMH 

FMH

É na Faculdade Motricidade Humana que
se encontra sediado o Projeto Aventura
Social. Esta faz parte da Universidade
Técnica de Lisboa (UTL), que foi criada em
1930 e é uma das maiores Universidades
de Portugal.

A FMH foi fundada em 1989 e surgiu
inicialmente com o intuito de integrar as
práticas corporais no ensino, tendo como
por base uma componente psicológica.
Atualmente, apresenta um novo conjunto
de áreas em abordagem, como por
exemplo, o Sistema Educativo, Produtivo,
Desportivo, Artístico e de Reabilitação.
Apresenta como objetivo fundamental a
promoção do desenvolvimento humano,
através da motricidade, pelo estudo do
corpo e das suas manifestações.

Aventura Social – Associação 

Nasceu em 2005 e é uma organização
sem fins lucrativos que está sediada na
freguesia de Campo de Ourique.
A sua intervenção abrange diversos
contextos: FMH/ UL, Espaço Gerações
(Campo de Ourique), Juntas de Freguesia,
Câmaras Municipais, Entidades
Governamentais (Ministérios e Seg.
Social….) e população em geral.
Como serviços disponibilizados à
comunidade apresenta: investigação,
consultoria, supervisão e formação;
intervenção no âmbito de Promoção de
Competências Sociais e Pessoais;
Avaliação e Acompanhamento
Psicológico; Psicoterapia de Apoio;
Aconselhamento Parental e Familiar;
Estimulação e Reabilitação Cognitiva e
Mnésica (Neuroeducação e
Neuroreabilitação); apoio ao estudo e
aprendizagem e apoio domiciliário.

Tarefas: desenvolvimento de um 
projeto de investigação; construção 

de instrumentos de recolha de 
dados; tratamento dos dados.

www.aventurasocial.com |www.fmh.ulisboa.pt |www.lis.ulusiada.pt |www.aventurasocial-associacao.com/ 
manuelasofiasousa@gmail.com 

Tarefas: acompanhamento de pacientes  -
apoio psicológico individualizado;  apoio e 

participação em eventos a decorrer; suporte 
na recolha de dados em projetos a decorrer. 

Tarefas: Formação no âmbito da 
promoção de saúde; apoio em 

tarefas de logística. 

1 – Universidade Lusíada de Lisboa; 2 – Projeto Avetura Social – FMH/UTL

GAPSS

O Gabinete de Aconselhamento Psicológico e
Promoção da Saúde (GAPPS) da Universidade
Lusíada de Lisboa destina-se a toda a comunidade
universitária (alunos, professores, funcionários e
familiares) e à população externa, de instituições
parceiras ou da comunidade em geral.
Tem como principal objetivo intervir, prevenindo e
tratando problemas psicológicos e de desempenho
escolar, intervindo a nível do desenvolvimento
pessoal e sócio emocional, pretendendo contribuir
para uma melhoria da qualidade de vida e bem-
estar.
É realizado atendimento individual e personalizado
nas áreas de orientação e aconselhamento
psicológico, psicoterapia de apoio, apoio em
situações de crise, orientação vocacional e em
grupos terapêuticos. Uma outra valência do
gabinete prende-se com o desenvolvimento de
atividades/ sessões de promoção de saúde.
Para além da componente de intervenção, no
GAPPS são levados a cabo projetos de Investigação
– Intervenção/Acção.



Alimentação 

Saudável 



www.aventurasocial.com

www.aventurasocial-associacao.com

TANIA GASPAR & EQUIPA AVENTURA SOCIAL

tania.gaspar.barra@gmail.com



1987 a 2014

AVENTURA SOCIAL

& 

RISCO

(CERCIS, Hospitais, 

Tutelares de Menores, 

Prisões, migrandes, 

pobreza, EER)

AVENTURA SOCIAL

& 

SAÚDE

(HBSC, Kidscreen, 

Tempest, Riche, Ysav)

AVENTURA SOCIAL

NA

COMUNIDADE

(DICE, escolas, 

autarquias, CPLP, 

Alcuehealth, 

Ridesmal)



Desde 2005 , A Aventura Social, Associação é uma organização sem 

fins lucrativos que tem por objeto a promoção da saúde, educação para 

a Saúde, prevenção da doença, investigação, formação, intervenção 

comunitária, trabalho de parceria e em rede, elaboração de programas, 

supervisão e consultoria, entre outros.



• Investigação

• Consultoria

• Formação

• Intervenção no âmbito de Promoção de Competências Sociais e Pessoais

• “Find Your Own Style” (Crianças e Adolescentes)

• “Find Your Own Age” (Adultos e Idosos)

• “Trim Your Style Up” (Desempregados ou Reforma antecipada)

• Avaliação e Acompanhamento Psicológico

• Aconselhamento Familiar

• Estimulação e Reabilitação Cognitiva e Mnésica (Neuroeducação e 

Neuroreabilitação)

SERVIÇOS



CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO

• FMH/Universidade Lisboa

• Espaço Gerações (Campo de Ourique)

• Juntas de Freguesia

• Câmaras Municipais

• Entidades Governamentais (Ministério Saúde, Ministério Educação, 

Ministério Justiça, Segurança Social, etc.)

• Entidades não Governamentais (Associações, Centros Sociais ,etc.)

• População geral…

Na saúde e na Doença: na Prevenção Primária,  Tratamento e 

Reabilitação



Diferentes fases do 

desenvolvimento humano 

tem necessidades e 

competências diferentes

Confiança/Vinculação

Autonomia

Iniciativa

Competências escolares específicas

Identidade (Adolescência)

Intimidade

Produtividade

Autoaceitação

Ao longo do ciclo da vida

PERSPETIVA DESENVOLVIMENTAL



Comunidade
Escola/

Trabalho

MODELO ECOLÓGICO NA PROMOÇÃO DA

SAÚDE E DA CONVIVÊNCIA

Família/

Amigos
Pessoa



PROJETOS EM EXECUÇÃO

Projeto: Dream Teens: A voz dos jovens em dicurso direto 

Âmbito: A voz dos jovens na mudança de comportamentos e políticas

Coordenação: Margarida Gaspar de Matos

Financiamento: Fundação Calouste Gulbenkian

(2014-2015)

http://dreamteens.aventurasocial.com/



PARCEIROS

PROTOCOLOS COLABORAÇÕES



TANIA GASPAR & EQUIPA AVENTURA SOCIAL

www.aventurasocial-associacao.com

www.aventurasocial.com

aventurasocial-associacao

E-mail: aventurasocialassociacao@gmail.com

Tel.: +351 963 276 649



Educação e Promoção para 

a Saúde 



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Uma perspectiva ecológica da saúde e da promoção da
saúde implica alguns princípios:

 A situação que conduz à saúde e bem estar é influenciada 
por múltiplos fatores ( físicos, pessoais e sociais)

 Considerar a complexidade multidimensional dos ambientes 
humanos (cada uma por si e em interação umas com as 
outras)



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Saúde

“estado de bem estar físico, mental e social, total, e não 
apenas a ausência de doença”

OMS, 1948

“extensão em que o individuo ou grupo é, por outro 
lado, capaz de realizar as suas aspirações e 
satisfazer as suas necessidades e por outro lado, de 
modificar ou lidar com o meio que o envolve. 

Saúde é, dizem, vista como um recurso para a vida e 
não um objectivo de vida”

OMS, 1986



Saúde

Define-se pela positiva, pois caracteriza-se pela presença
de determinada características em vez de pela 
ausência de outras.

 Aumento de longevidade
 Aumento de quantidade de vida
 Aumento da qualidade de vida

PROMOÇÃO DA SAÚDE



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Educação para a Saúde

Mudança

 Comportamento Individual

 Factores intrapessoais (atitudes e crenças)



EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 Produzir mudanças no conhecimento, na compreensão ou 
formas de pensar

 Influenciar ou clarificar valores

 Alterar crenças e/ou atitudes

 Facilitar a aquisição de capacidades

 Efectuar mudanças de comportamentos e estilos de vida



 Individual – aconselhamento em saúde

 Comunitário – escolas, locais de trabalho, nos 
cuidados primários e na comunidade

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE



EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Comunitário

 Aumentar os conhecimentos em saúde
 Desenvolver atitudes e comportamentos saudáveis
 Prevenir doenças e aumentar a auto-afirmação e auto-

estima
 Protecção contra os riscos escolares e profissionais e 

problemas de saúde individuais



EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Comunitário

 Detectar as necessidades da população e possibilitar e 
facilitar alternativas de acção

 Obtenção de informação sobre a saúde da 
comunidade

 Elaborar projectos e programas que promovam 
comportamentos saudáveis



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Objectivo primordial

“facilitar a transferência de recursos importantes na 
saúde, tais como conhecimentos, técnicas, poder e 
dinheiro, para a comunidade”

Devolver à população poder, retirando-o ás instituições, 
aos dirigentes, aos profissionais e à tecnologia



PROMOÇÃO DA SAÚDE

O conceito de Promoção de Saúde pressupõe a ideia de que a 
saúde é um processo em vez de um estado, processo
dependente do jogo de estimulação-reacção constante no 
organismo .

“ processo de capacitar as pessoas para aumentarem o 
controlo sobre a sua saúde e para a melhorar” 

Carta de Otawa,1986

A função da promoção da saúde é “ dar mais vida aos anos”



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Objectivos

 Aquisição de comportamentos protectores da saúde
 Mudança de comportamentos relacionados com a 

saúde
 Confronto com procedimentos médicos indutores de 

stress
 Confronto com a doença e a incapacidade
 Comunicação nos serviços de saúde
 Comportamentos de adesão
 Comportamentos de procura de cuidados
 Qualidade de vida
 Identificar e gerir os perigos ecológicos para a saúde
 Condições de saúde dos técnicos de saúde



Mas Promoção de Saúde vai mais longe 
que a Educação para a Saúde, inclui:

 Medidas económicas

 Medidas ambientais

 Medidas sociais

 Medidas legislativas

 Aspectos estratégicos de mudança de comportamento 
conducente à adopção de um estilo de vida saudável



Promoção de Saúde

“qualquer combinação entre a educação para a
saúde e apoios relacionados, económicos e
ambientais, de comportamentos conducentes à
saúde “

Green & Iverson



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Complexa interacção entre factores 
biológicos, sociais, ambientais e 
psicológicos

Ex. classe social →stress→ consumo 
tabaco→ menos actividade física (…)



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Estilo de Vida

Principais comportamentos associados à doença:

 Abuso de álcool
 Abuso de tabaco
 Má nutrição
 Falta de exercício
 Comportamento sexual de alto risco



COMPORTAMENTO DE SAÚDE

“qualquer comportamento realizado por uma 
pessoa, independentemente do estado de 
saúde que tem ou pensa ter, com vista a 
proteger, promover ou manter a saúde”

Harris & Gutten, 1979



COMPORTAMENTO DE SAÚDE 

Origem de Hábitos

A aprendizagem dos comportamentos associados à 
saúde / doença é efectuada desde muito cedo

Mudança de Hábitos

Os comportamentos mudam devido a factores 
associados:

 desenvolvimento humano
 Pressão social 
 Idade (…)



ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

o O IMC trata-se de uma medida do nível de gordura de cada 
pessoa.

o Permite relacionar o peso corporal com os riscos para a 
saúde. 

O cálculo do IMC realizado da seguinte forma: 

IMC = Peso (Kg) / Altura (m) 2

De acordo com o resultado, este indica subnutrição ou 
sobrenutrição, classificado a partir de valores de referência. 



NÍVEIS DE REFERÊNCIA 

IMC



 O IMC infantil, embora calculado da mesma forma, 
possui uma tabela específica que deve ser verificada ao 
longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento 
infantil.  



ALIMENTAÇÃO 

DESEQUILIBRADA

-RISCOS-

 Nem sempre nos lembramos do papel importante que a 
alimentação tem na nossa vida. 

 Valorizamos a sua importância quando surge algum tipo de doença 
e somos obrigados a alimentarmo-nos de forma mais saudável. 

 Erros comuns: pular refeições, comer alimentos ricos em gorduras, 
consumir alimentos industrializados em excesso…



OBESIDADE 

 A obesidade é uma doença que se caracteriza pela acumulação 
excessiva de tecido adiposo e um aumento de peso, associado a 
problemas de saúde. 

 Pode ser causada por fatores genéticos, ambientais e psicológicos. 

Consumo de calorias

é superior

Gasto energético

Em crianças, pode comprometer o desenvolvimento físico e emocional. 



OBESIDADE 

• Para prevenir a obesidade 
deve promover-se, desde o 
início da vida, estilos de vida 
saudáveis que incluam a 
prática de actividade física 
regular e uma alimentação 
equilibrada em quantidade e 
qualidade adequadas de micro 
e macronutrientes.

(Souza et al., 2007)



COLESTEROL ELEVADO 

 O colesterol presente no organismo é proveniente de duas fontes:  
fígado e dos alimentos ingeridos. 

 O aumento na corrente sanguínea pode ocasionar entupimento de 
veias e artérias.

 Para prevenir o seu aparecimento devemos: 

 Evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura
 Evitar alimentos industrializados  ricos em gordura transformada 
 Ter uma alimentação equilibrada
 Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra 
 Praticar exercício físico com regularidade. 



HIPERTENSÃO ARTERIAL

 É um aumento dos níveis  de referência da pressão 
arterial. 

 A obesidade é uma das causas para o aparecimento 
de hipertensão arterial, assim como o consumo 
excessivo de álcool, sedentarismo ou genética.  

 Pode ser controlada através: 

 Alimentação equilibrada 
 Pratica exercício físico
 Diminuição do consumo de sal. 



DIABETES

 É um aumento da taxa de glicose no sangue, causada 
pela falta ou produção insuficiente de insulina.  

 A diabetes tipo II pode estar relacionada com o excesso 
de peso e a obesidade.

 Os diabéticos devem ter uma alimentação ajustada à 
sua situação, onde haja um controlo do consumo de 
carboidratos.

 Devem também praticar exercício físico com 
regularidade. 



GASTRITE
 É uma inflamação na mucosa do estômago, classificável em  

aguda ou crónica. 
 As possíveis causas para o seu aparecimento são: fator

hereditário, má alimentação, realização de poucas refeições ao 
longo do dia e ingestão de grande volume de alimentos. 

 As medidas preventivas e o tratamento desta doença estão 
relacionados com a alimentação. 

 Deve evitar comer: fritos, doces, bebidas à base de cafeína, 
bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, alimentos ácidos, 
condimentados, entre outros. 



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 Uma dieta equilibrada e nutritiva deve ter cinco características:

1) Adequação: Deve ser apropriada às diferentes fases e condições 
de vida, às atividades, às circunstâncias fisiológicas e de doenças.
2) Qualidade: Deve conter variedade de alimentos que satisfaça 
todas as necessidades do corpo. 
3) Quantidade: Deve ser suficiente para atender o organismo em 
todas as suas necessidades.
4) Harmonia: É o equilíbrio entre os nutrientes, em relação à 
quantidade e qualidade.
5) Variedade: Fornecer uma ampla seleção de alimentos 
diariamente, pois os alimentos são diferentes, apresentando 
diferentes nutrientes.



NUTRIENTES 

 São essenciais para o bom funcionamento do organismo e 
devem ser fornecidos pela alimentação em quantidade e 
qualidade adequada.  

 Dividem-se em macronutrientes e micronutrientes. 

Nutrientes Energia

Proteínas 4 Kcal/Kg (17 Kj/g)

Glícidos 4 Kcal/Kg (17 Kj/g)

Lípidos 9Kcal/Kg (37 Kj/g)

Quantidade de energia fornecida por grama de macronutrientes:

Adaptado de Shills, M.E. (2006)



Macronutrientes 

Proteínas Glícidos Lípidos 

Estrutura e função 
metabólica . 

Essenciais para o 
crescimento 

Armazenamento e 
transporte de energia 

Convertidos e 
absorvidos no sangue 
em forma de glicose 

Fornecimento de energia 
às células 

Isolamento térmico 

Carne
Peixe
Ovos

Leguminosas secas
Leite e derivados

Pão
Cereais de pequeno 

almoço
Massas
Arroz

Batatas 
Leguminosas

Leite 
Doces 

Margarinas 
Milho
Aveia 
Ovos 
Nozes



MICRONUTRIENTES   

- As vitaminas -

 As vitaminas são substâncias orgânicas que o corpo não consegue 
produzir, essenciais para o processo de metabólico do nosso corpo. 

As vitaminas podem ser classificadas em dois grupos: as lipossolúveis 
e as hidrossolúveis:

- As vitaminas lipossolúveis são solúveis em lipídeos e são 
representadas pelas vitaminas A, D, E e K. 
- As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água e são 
representadas pelas vitaminas C e as vitaminas do complexo 
B (B1, B2, B6, B12).



Vitaminas Lipossolúveis 

Vitamina A

Papel 
fundamental no 
crescimento e 

desenvolvimento

Vitamina D

Desempenha 
funções ao nível 
da imunidade, 
reprodução, 
secreção de 

insulina

Vitamina E

Função 
antioxidante 

Vitamina K 

Fundamental para a 
coagulação do 

sangue 

Cenoura
Batata-doce
Espinafres

Agrião
Manga

Brócolos
Abóbora

Gema de ovo
Queijo
Leite

Carne de vaca
Carne de porco 
Carne de frango

Manteiga
Peixes

Ovo cozido 
Lacticínios 

Creme vegetal
Óleo de milho

Avelã
Amêndoa 
Margarina

Azeite
Pinhão

Noz

Espinafres
Óleo de soja 

Brócolos
Couves de Bruxelas 

Couve
Alface

Espargos
Azeite

Manteiga
Tomate 



Vitaminas 

Hidrossolúveis

Ação Alimentos em que se 

encontra

Tiamina (B1) Essencial para o 
metabolismo dos hidratos 

de carbono; a sua 
deficiência afeta o sistema 

nervoso

Cereais
Leguminosas

Verduras 
Leite

Niacina (B3) Participa na degradação 
dos hidratos de carbono e 
dos ácidos gordos. A sua 

deficiência leva a 
dermatites, diarreia e 

demência.

Leguminosas
Amendoim 

Cereais
Proteína de soja

Piridoxina (B6) Participa no metabolismo 
dos aminoácidos. A sua 
ausência do organismo 

provoca fissuras nos 
cantos dos lábios e 

dermatite. 

Cereais
Amendoins

Fruta



Vitaminas

Hidrossolúveis Ação

Alimentos em que se 

encontra

Cianocobalamina (B12) Participa no ADN e sua
deficiência provoca 
anemia, problemas 

gástricos e neurológicos.

Leite
Ovo
Trigo
Soja

Queijo

Ácido Ascórbico (C) Intervém no metabolismo 
celular e protege as 

mucosas. A sua ausência 
leva ao escorbuto.

Cítricos
Frutas

Verduras



OS MINERAIS

 Os minerais são elementos químicos importantes 
para garantir o funcionamento do nosso organismo.

 Auxiliam na função celular, função nervosa e 
crescimento.

 Compõem cerca de 4% do nosso corpo e servem 
como matéria-prima para a constituição de dentes e 
ossos.



Tipo de mineral Ação Alimentos em que se 

encontra

Cálcio Responsável pela 
mineralização dos ossos, 
coagulação do sangue, 

condução nervosa e 
contração muscular.

Alimentos lácteos
Ovo

Vegetais escuros
(couve e agrião)

Fósforo Constitui a componente 
óssea e dentária.

Alimentos lácteos
Ovo

Cereais
Leguminosas

Sódio Participa na condução 
nervosa e no volume 

intravascular.

Sal
Leite
Ovo

Verduras
Hortaliças



Tipos de mineral Ação Alimentos em que se 

encontra

Potássio Mantém o equilíbrio
intracelular, a condução 
nervosa e a contração 

muscular.

Banana
Tomate
Cereais

Leguminosas 
Uva-passa

Cloro Responsável pela 
produção de ácido 

gástrico.

Sal
Leite
Ovo

Hortaliças

Magnésio Contribui para a 
formação óssea.

Cereais
Leguminosas

Hortaliças
Ovo
Leite



Tipos de mineral Ação Alimentos em que se 

encontra

Ferro Produz a hemoglobina e 
mioglobina.

Leguminosas
Verduras e Hortaliças

Ovo e Leite

Zinco Componente da insulina 
e participa no 
metabolismo.

Farinha de trigo
Leguminosas

Agrião
Cogumelos

Flúor Participa na formação 
dos dentes e dos ossos.

Água
Arroz

Cebola e Alface
Espinafres

Iodo Produz hormonas
tiroideias.

Sal
Verduras
Hortaliças



LEITURA E INTERPRETAÇÃO  DE 

RÓTULOS 





PUBLICIDADE E FATORES 

AMBIENTAIS 

 A publicidade a que assistimos tem um papel preponderante 
nos alimentos que escolhemos ingerir. 

 A forma como nos é apresentado o produto tem muita 
influência na sua escolha e consumo.

 Frequentar um ambiente onde impera uma alimentação 
equilibrada é fundamental para a adopção de um estilo de vida 
saudável. 



QUANTIDADE DE ALIMENTOS 

- para crianças em idade pré-escolar -

• O consumo de alimentos nesta fase deverá ser adequando às 
necessidades das crianças e deverá incluir os diferentes nutrientes 
pertencentes ao grupo da Roda dos Alimentos, em porções 
equilibradas e variadas dos alimentos (Odgen, 2007). 

Porções em idade pré-

escolar

30g de carne ou peixe 

240ml de leite

100g de 

hortaliças/produtos 

agrícolas

100g de frutas

Refeições

Pequeno-almoço + 

lanche da manhã

Almoço + lanche da 

tarde +

Jantar

Quantidades 

calóricas

1800 – 2000 calorias





A infância é um período importante para prevenir e 

reverter a tendência crescente da obesidade. 

As intervenções preventivas que encorajam a 

actividade física e a alimentação saudável, 

restringindo as actividades sedentárias e 

sugerindo alterações comportamentais tem um 

papel fundamental na sociedade actual.



SUGESTÕES 
 Fazer as compras com antecedência e planear o lanche com as 

crianças;

 Evitar a monotonia, procurando variar nos lanches e na forma como 
é apresentado o prato nas refeições principais; 

 Deixar que a criança participe na escolha dos alimentos;

 Colocar sempre uma garrafa de água na mochila da criança;

 Achocolatados possuem muita gordura e açúcar, devem ser 
consumidos eventualmente (1 a 2 vezes por semana);

 Conjugar os alimentos mais nutritivos com os menos nutritivos;



ATIVIDADE

- Plano Semanal de alimentação 

Saudável-



Educação Nutricional em Idade 

Pré-escolar 

 Programa de Intervenção 



Contatos 
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