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Resumo 

 

O estágio é um momento fundamental e indispensável do processo de aprendizagem, 

para qualquer profissional que prepara a sua prática futura. Pretende este relatório 

refletir a minha experiência sobre as práticas e aprendizagens do psicólogo clínico nos 

cuidados de saúde primários, onde, devido à elevada prevalência de utentes, 

nomeadamente, com problemas emocionais e comportamentais, se procura realizar 

intervenções breves e objetivas. O documento aborda, assim, a importância da 

integração do psicólogo nos diversos contextos que a sua ação pode englobar, uma vez 

que o objetivo do seu trabalho é contribuir para a melhoria continuada da saúde ao 

longo do ciclo de vida. Neste sentido, no presente relatório, são apresentados dois 

estudos de caso e descritas, de forma sucinta, outras atividades onde é igualmente 

pertinente a intervenção do psicólogo. 

Palavras-Chave: Cuidados de saúde primários, Terapia de apoio, Vinculação, Infância, 

Desenvolvimento psicológico. 

 

 



 

 

Abstract 

 

The internship is a fundamental and essential moment in the learning process for any 

professional preparing their future practice. This report aims to reflect my experience 

and learning about the practices of the clinical psychologist in primary healthcare, 

where, due to the high prevalence of users, particularly with emotional and behavioral 

problems, we seek to conduct brief and objective interventions. The document 

addresses, thereby, the importance of integration of the psychologist in various contexts 

that his action may comprehend, since the goal of their work is to contribute to the 

continued improvement of health throughout the life cycle.  

Therefore, in the present report, two case studies are presented and, succinctly described 

are other activities where the intervention of the psychologist is equally pertinent. 

Keywords: Primary healthcare, Support therapy, Linking, Childhood, Psychological 

Development. 
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Introdução 

 

O presente relatório tem como objetivo principal apresentar o trabalho 

desenvolvido durante o estágio académico no gabinete de psicologia, na unidade de 

recursos assistenciais partilhados do Centro de Saúde do Cacém-Extensão Olival. 

O estágio inseriu-se no contexto dos cuidados de saúde primários, onde o 

psicólogo se depara com a constante necessidade de encontrar novas estratégias que se 

adequem aos objetivos de trabalho da instituição em questão e às necessidades dos 

utentes. A sua intervenção pressupõe a capacidade para, não só percecionar o que ao 

longo do tempo foi realizado de forma eficaz, mas também saber identificar e modificar 

o que for passível de melhoramento, tendo em vista o bem-estar psicológico de todos os 

que procuram o seu saber, e contribuir para uma melhoria constante do funcionamento 

da instituição. 

Assim, na primeira parte deste trabalho, caracteriza-se a instituição onde 

decorreu o estágio, fazendo-se um enquadramento prévio sobre o evolução do serviço 

nacional de saúde. 

Numa segunda parte, é apresentado o enquadramento teórico, o qual começa 

com uma descrição sucinta sobre a emergência da psicologia clínica, no mundo e em 

Portugal, e a sua contextualização nos cuidados de saúde primários. Posteriormente, são 

apresentadas diversas teorias relacionadas com o desenvolvimento psicológico na 

infância e na adolescência, seguindo-se três perspetivas de diferentes autores sobre as 

fases desse desenvolvimento. No enquadramento, são ainda abordadas algumas 

perturbações e dois modelos de intervenção, de diferentes orientações, sobre os quais se 

baseou a terapia de apoio colocada em prática. 
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Num terceiro momento, são descritos os objetivos que presidiram ao estágio e a 

metodologia colocada em prática, na qual consta a descrição da amostra, os 

instrumentos utilizados para a avaliação psicológica e os respetivos procedimentos. 

Posteriormente, na quarta parte, são apresentados os dois estudos de caso 

selecionados para constar no relatório, dos quatro que foram acompanhados durante o 

estágio. Para cada estudo de caso, consta a apresentação do caso, um resumo da 

avaliação psicológica, o plano terapêutico e a sua discussão, tendo por base a literatura 

apresentada no enquadramento teórico. 

Segue-se, depois, um pequeno resumo sobre outras atividades realizadas durante 

o período de estágio, no contexto dos cuidados de saúde primários. 

Na última parte, apresenta-se a conclusão do presente trabalho, sintetizando os 

aspetos que mais se destacaram da prática clínica em que o estágio incidiu. O presente 

relatório termina com uma reflexão final, onde é expresso o meu sentir sobre a 

experiência de estagiar em psicologia clínica nos cuidados de saúde primários. 
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Caraterização da instituição 

 

Serviço Nacional de Saúde 

 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é uma estrutura estatal, cujo início data de 

1979, que tem por objetivo garantir a todos os cidadãos de Portugal o acesso à saúde. 

Os primeiros passos dos serviços de saúde pública foram dados no século XIX, mais 

precisamente em 1899, quando o Dr. Ricardo Jorge iniciou a organização dos serviços 

de saúde pública, com o Decreto de 28 de dezembro e o Regulamento Geral dos 

Serviços de Saúde e Beneficência Pública de 24 de dezembro de 1901 que, apesar de 

regulamentado em 1901, apenas entrou em vigor a partir de 1903. No entanto, este 

serviço, naquela época, apenas era destinado aos pobres, assim designados naquele 

regulamento, sendo a restante prestação de cuidados de saúde pública de índole privada. 

No decorrer da primeira metade do século XIX, foi reconhecida a necessidade de 

se criar institutos, para resolver problemas relacionados com a saúde pública, 

nomeadamente a tuberculose e a saúde materna e, em 1946, teve início o programa de 

construção de hospitais, posteriormente entregues às misericórdias. Em 1968, os 

hospitais e carreiras de saúde (médicos, enfermeiros, administração e farmácia) são 

objeto de uniformização e regulamentação, pelo Decreto-Lei n.º 48358, de 27 de abril 

de 1968, e em 1971, com a reforma do sistema de saúde e assistência, surgiu o primeiro 

esboço do SNS, que ficou conhecido como "reforma de Gonçalves Ferreira". 

Diversos progressos são feitos nos seguintes anos, dos quais se destacam a 

criação do Ministério da Saúde (1973) e a aprovação da nova Constituição (1976), cujo 

artigo 64º refere que todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde e o dever de a 
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defender e promover. Direito esse que se efetiva através da criação de um SNS 

universal, geral e gratuito. 

No ano de 1978, através daquele que ficou conhecido como o "Despacho 

Arnaut", é constituída a verdadeira antecipação do SNS. Nesta sequência, em 1979, a 

Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, cria o SNS, que garantia a todos os cidadãos cuidados 

integrados de saúde, independente da sua condição económica e social, bem como aos 

estrangeiros em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos. Neste 

normativo foi estipulado que o SNS englobaria todos os cuidados de saúde, 

compreendendo a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o 

diagnóstico, o tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social. Definiu-se ainda 

que o acesso era gratuito, como já havia sido referido, mas ficou comtemplada a 

possibilidade da criação de taxas moderadoras, a fim de racionalizar a utilização das 

prestações. 

Na década de oitenta, são introduzidas algumas alterações, salientando-se o 

Decreto-Lei n.º 254/82, de 29 de junho, que criou as administrações regionais de 

cuidados de saúde; o Despacho Normativo n.º 97/83, de 22 de abril, que aprovou os 

centros de saúde, que deram lugar aos "centros de saúde de segunda geração"; a 

Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, através do Decreto-Lei n.º 74-C/84, de 

2 de março, que marcou a expansão do SNS, através do qual o clínico geral adquiriu o 

estatuto de Médico de Família; e a aprovação da Lei de Bases da Saúde, pela Lei n.º 

48/90, de 24 de agosto, em que pela primeira vez a proteção da saúde é vista não só 

como um direito, mas também como uma responsabilidade conjunta dos cidadãos, da 

sociedade e do estado em liberdade de procura e de prestação de cuidados. 

Em 1999, através do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de maio, é estabelecido o 
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regime de criação, organização e funcionamento dos centros de saúde de 3ª geração. 

Mais tarde, através do Decreto-Lei n.º 28/8008, são criados os Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES), uma vez que os referidos centros de 3ª geração, conforme 

mencionado no decreto em questão, estavam desajustados da realidade portuguesa, 

motivo pelo qual tiveram pouca ou nenhuma aplicação prática. Neste decreto, ficou 

estabelecido que os ACES seriam serviços de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais e de um ou mais centros de saúde, cuja 

missão é garantir a prestação de cuidados de saúde primários aos cidadãos e famílias de 

determinada área geográfica (Ministério da saúde, 2010). Em anexo, apresenta-se um 

quadro com a sequência cronológica da evolução dos centros de saúde, desde a sua 

criação até à lei que os regulava, à data do início deste estágio (Anexo I). 

 

Agrupamento de Centros de Saúde de Cacém-Queluz X 

 

Após a criação dos diversos ACES do SNS, através da Portaria n.º 276/2009, de 

18 de março, foram definidos os termos pelos quais se deve pautar a organização do 

ACES Cacém-Queluz ou ACES X Cacém-Queluz (ACES X). O referido agrupamento, 

ao prestar cuidados de saúde primários à população das áreas geodemográficas das 

cidades do Cacém e de Queluz, integra o Centro de Saúde do Cacém, com as freguesias 

de Agualva, Cacém, Mira Sintra e São Marcos, e o Centro de Saúde de Queluz, com as 

freguesias de Belas, Casal de Cambra, Massamá, Monte Abrão e Queluz. Ainda 

segundo a mesma portaria, quando o ACES X foi constituído tinha 204.000 utentes 

inscritos. 

Por deliberação de 13/01/2011 do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., foi 
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aprovado o regulamento interno do Agrupamento de Centros de Saúde da Grande 

Lisboa X - Cacém/Queluz, Deliberação n.º 424/2011, onde se define que o seu principal 

objetivo é a contínua melhoria da saúde populacional ao longo da vida, a qual engloba, 

também, a promoção, a proteção e a vigilância da saúde, bem como a prevenção, o 

diagnóstico precoce, o tratamento e a reabilitação. 

A sua organização é feita em distintas vertentes, variando em função dos 

critérios geodemográficos, da agregação dos recursos e da respetiva gestão e utilização, 

que deve funcionar em articulação com outros ACES, hospitais, entidades do setor 

privado ou do setor social do respetivo sistema de saúde e entre as seguintes unidades 

funcionais que os integram: a unidade de saúde familiar (USF), a unidade de cuidados 

na comunidade (UCC), a unidade de cuidados de saúde familiar (UCSP), a unidade de 

saúde pública (USP) e a unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP). Cada 

unidade é constituída por um coordenador e uma equipa multiprofissional, com 

autonomia organizativa e técnica, funcionando em intercooperação com as demais 

unidades funcionais e serviços de apoio do ACES X. 

A USF tem, no âmbito da sua intervenção, de prestar cuidados de saúde gerais 

personalizados, garantindo a sua acessibilidade, continuidade e globalidade, de forma a 

manter e melhorar o estado de saúde das pessoas por ela abrangidas. 

A UCC tem como função prestar cuidados de enfermagem e de apoio 

psicossocial e domiciliária, acompanhando indivíduos e famílias de maior risco, 

dependência e vulnerabilidade de cuidados de saúde, em especial quando existem 

grávidas, recém-nascidos e pessoas com maior dependência física e funcional ou 

doenças que requeiram acompanhamento mais próximo e regular. 

A UCSP é estruturalmente igual à UCC e presta cuidados médicos e de 
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enfermagem personalizados, recorrendo a médicos da carreira especial médica de 

Clinica Geral, não integrados na USF, bem como enfermeiros e assistentes técnicos. 

A USP deve planear, organizar e assegurar atividades na área da proteção e 

promoção de saúde da comunidade, com especial destaque para grupos populacionais 

particularmente vulneráveis e problemas de grande impacto social. A esta unidade 

compete também a elaboração do Plano Local de Saúde da população. 

Por último, a URAP tem como missão prestar serviços de consultoria e 

assistenciais às unidades funcionais referidas nas unidades anteriores, e organizar as 

ligações funcionais aos serviços hospitalares. Além destas unidades, o agrupamento em 

questão comporta outras unidades e disponibiliza outros serviços, não mencionados 

neste texto, mas que estão indicadas no organograma do ACES X, seguidamente 

apresentado e cuja fonte é a já referida Deliberação n.º 424/2011: 

 

Figura 1. Organograma do ACES X 
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NOTA: Durante o decorrer do estágio, foi publicada a Portaria n.º 394-B/2012 de 29 de 

novembro, promulgando uma nova reestruturação nos ACES, reduzindo seu número de 

vinte e dois para quinze. Neste sentido, o ACES X fundiu-se com o ACES da Grande 

Lisboa IX - Algueirão-Rio de Mouro, com o ACES da Grande Lisboa VIII - Sintra-

Mafra e os Centros de Saúde de Pero Pinheiro e de Sintra dando origem ao ACES 

Sintra. 

 

Centro de Saúde de Agualva-Cacém / Centro de Saúde do Cacém-Extensão Olival 

 

Enquadramento histórico-geográfico. 

 

A cidade do Cacém foi criada a 3 de julho de 2001 pela Lei n.º 18-C/2001, da 

qual passaram a fazer parte as Freguesias do Cacém, São Marcos, Agualva e Mira-

Sintra. 

O seu desenvolvimento e crescimento populacional deve-se principalmente à 

chegada do caminho-de-ferro em 1887, assumindo uma importância crescente, ao 

colocar o Cacém num importante entroncamento ferroviário, tal como continua a 

acontecer nos dias de hoje, ao manter-se em funcionamento a linha de Sintra e a Linha 

do Oeste. 

Já no século XX assistiu-se ao desenvolvimento de várias atividades económicas 

nas áreas da indústria e comércio, com especial incidência nas zonas de São Marcos e 

Colaride, onde se assistiu à implantação de diversas unidades que laboram nas áreas da 

química, metalurgia, indústria têxtil e alimentar. 

No final dos anos 60, há um repentino crescimento urbano potenciado pelo eixo 
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viário Lisboa-Sintra, que de um modo geral foi aos poucos anulando as suas 

características rurais. Em virtude deste crescimento industrial, económico, populacional 

e outros, também as necessidades de assistência médica aumentaram e, em 1999, foi 

inaugurado um novo Centro de Saúde no Cacém, referenciado como Centro de Saúde 

do Cacém-Extensão Olival, situado na freguesia do Cacém, passando assim a existir 

dois centros de saúde na cidade do Cacém, o da Agualva e o do Cacém.  

Cingindo-nos apenas ao Centro de Saúde do Cacém-Extensão Olival, por ser o 

local onde decorreu o estágio em questão, a equipa do centro é composta por 39 

médicos, 38 enfermeiros, 32 administrativos e 4 técnicos superiores, nomeadamente, 1 

psicóloga, 1 higienista oral, 1 assistente social e 5 assistentes operacionais. 

O seu horário de funcionamento é o estipulado por lei, ou seja, assegura o seu 

funcionamento normal entre as 8 e as 20 horas nos dias úteis. Para atendimento 

exclusivo de utentes com doença aguda, está disponível a Unidade de Agualva, com 

horário de funcionamento das 20 às 24 horas, nos dias úteis, e das 8 às 20 horas, aos 

sábados, domingos e feriados. 

Nas instalações do Centro de Saúde do Cacém-Extensão Olival funcionam 1 

UCSP, 1 UCC (Cacém Care), 1 Núcleo de Crianças e Jovens em Risco do Cacém 

(NCJR), 1 Equipa Local de Intervenção (ELI) e profissionais da URAP. 

 

Caraterização da população-alvo. 

 

A população-alvo da área abrangida pelo Centro de Saúde do Cacém-Extensão 

Olival divide-se em infanto-juvenil (22,3%), mulheres em idade fértil (53,1%) e idosos 

(com mais de 65 anos 12,5% e com mais de 75 anos 40,3%). Destas faixas etárias, as 
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que mais recorrem aos seus serviços de saúde, segundo as inscrições recolhidas pela 

própria unidade funcional, são adultos entre os 19 e os 64 anos, dos quais 65,1% são 

população ativa e 53,4% respeitante a um índice de dependência total (idosos 19,2% e 

jovens 34,2%) e 75,6% de índice de vitalidade (Antunes, Borges, Brígido, Ferreira, M., 

Ferreira, R. & Silva, 2011). A população referenciada é heterogénea, mas é de salientar 

que a mesma engloba um considerável número de imigrantes de diferentes origens, com 

diversificada influência sociocultural e étnica, com maioritária incidência dos países 

africanos de lingua official portuguesa (PALOP), Brasil e Leste Europeu. Este último 

fator revela um número elevado de inscrições ocasionais por, muitas vezes, estes utentes 

se encontrarem em Portugal temporariamente ou em situação ilegal. 

Segundo os Censos 2011, residem na Freguesia do Cacém 21332 habitantes e no 

conjunto das quatro freguesias pertencentes à cidade do Cacém 79190 habitantes, 

embora se estime que a sua população real, incluindo a recenseada e a flutuante, seja de 

102.446 utentes. 

 

Estrutura física. 

 

O espaço físico do centro de saúde compõe-se por um edifício de três pisos, 

correspondendo ao piso -1, piso 0 e piso 1. O acesso principal ao edifício é feito pelo 

piso 0 (térreo), a fim de facilitar a acessibilidade às pessoas idosas e/ou pessoas com 

incapacidades motoras temporárias ou permanentes. Neste piso encontra-se a receção, a 

ala esquerda que disponibiliza várias salas para a consulta médica de clínica geral e 

enfermagem (tratamento/mudança de pensos e tratamentos com injetáveis) e a ala 

direita que tem os serviços de reabilitação, assistência social, serviço materno-infantil, 
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vacinação, planeamento familiar, tesouraria, a UCC e o gabinete de psicologia. 

No piso -1, estão os arquivos, vestiários, material de esterilização, terapêutico e 

de consumo, tratamento de roupa, lixos, garagem e parque de estacionamento privado 

da unidade. 

No piso 1, está tudo o que diz respeito à gestão e administração, gabinete do 

secretariado, de direção, de planeamento e de coordenação, biblioteca e uma sala de 

reuniões, usada também para ações de formação. 

 

Serviços disponíveis. 

 

- Direção do ACES X; 

- Serviços administrativos e biblioteca; 

- Saúde pública; 

- Consultas de medicina geral e familiar; 

- Cuidados de enfermagem; 

- Saúde infantile; 

- Vacinação e diagnóstico precoce (teste do pezinho); 

- Saúde oral; 

- Saúde ocupacional; 

- Serviço social; 

- Psicologia; 

- Equipa de intervenção comunitária (saúde escolar e cuidados continuados); 

- Programa de diabetes; 

- Consulta de tabagismo. 
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Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

 

Segundo o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, a URAP 

deve prestar serviços de consultoria e assistenciais às várias unidades funcionais já 

referidas que integram os ACES. Esta unidade é composta por psicólogos, assistentes 

sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de saúde oral, médicos de várias 

especialidades, excluindo medicina geral, familiar e de saúde pública, e por outros 

profissionais não afetos totalmente às outras unidades funcionais. 

Neste contexto, e segundo Trindade e Carvalho Teixeira (1998), o papel do 

psicólogo, enquanto profissional da área da saúde, caracteriza-se por desenvolver áreas 

consideradas fundamentais nos cuidados de saúde primários, como a promoção e 

prevenção da saúde; função assistencial; reabilitação; investigação; formação de outros 

técnicos de saúde, entre outras actividades. 

Na promoção da prevenção da saúde, a intervenção psicológica deve articular 

actividades de saúde comunitária, desenvolvidas conjuntamente entre o centro de saúde 

e organizações comunitárias e/ou autarquias locais. 

A função assistencial é desenvolvida pela consulta de psicologia, funcionando 

como consulta de referência para os clínicos gerais/médicos de família e como 

mecanismo de apoio aos diferentes programas de saúde que são desenvolvidos no 

centro de saúde. 

Na reabilitação, a intervenção do psicólogo deve ser direcionada para a 

integração social e profissional de utentes com doença crónica incapacitante, bem como 

para a promoção de uma adaptação mais satisfatória do sujeito no seio familiar. 

Na investigação, deve participar em projetos desenvolvidos pelo próprio centro 
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de saúde ou propostos ao mesmo, estimulando a sua realização e influenciando as 

atitudes de outros técnicos para a sua necessidade, visando aspetos considerados 

relevantes para a investigação-ação. 

Relativamente à formação de outros técnicos e voluntários, a participação do 

psicólogo deve centrar-se especialmente em aspectos psicológicos relacionados com as 

suas intervenções na prestação de cuidados, devendo os conteúdos da formação ser 

adaptados às características e às necessidades da população em questão. De salientar 

que ao nível da formação, o psicólogo, além da heteroformação referida, deve sempre 

considerar a constante necessidade que também ele tem de atualizar a sua própria 

formação (Trindade & Carvalho Teixeira, 1998). 

 

Gabinete de Psicologia. 

 

Enquadramento. 

 

Em 1996, após se autopropor à Diretora, a atual psicóloga da URAP foi aceite 

como colaboradora, na Equipa de Saúde Escolar. Na época, e de forma voluntária, 

assumiu o projeto de avaliação e encaminhamento de crianças sinalizadas pelas escolas 

à equipa, para avaliação psicológica. Dois anos mais tarde, (setembro de 1998), 

realizou-se o primeiro contrato a termo, passando o centro de saúde a dispor de um 

psicólogo a tempo integral (35 horas/semanais). 

Em 1999, com a construção do novo centro de saúde, o psicólogo passou a 

dispor de um gabinete próprio, possibilitando-lhe o atendimento do total de utentes 

inscritos nos vários pólos do Centro de Saúde do Cacém. 
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Na sequência da criação dos ACES, o gabinete de psicologia passou a integrar a 

URAP. 

 

Horário, marcações, encaminhamento. 

 

O horário de funcionamento das consultas decorre de segunda a sexta-feira (dias 

úteis) entre as 8 e as 13 horas. A marcação da primeira consulta é feita de modo 

presencial, através da informação clínica do médico assistente. Poderão também ser 

agendadas primeiras consultas pelo próprio psicólogo, após solicitação de outros 

técnicos de saúde que com ele formam as várias equipas multidisciplinares a funcionar 

no ACES. 

Os seguintes critérios de encaminhamento para a consulta de psicologia foram 

decididos em reunião com o Conselho Clínico: 

 

- Despiste de perturbações do desenvolvimento e do comportamento na infância; 

- Avaliação Psicológica; 

- Crises pessoais e/ou familiars; 

- Disfunções familiares (conjugais); 

- Processos de confronto e adaptação à doença e à incapacidade pouco eficazes; 

- Comportamentos de baixa adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, estilos 

de vida, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação; 

- Stress induzido pelo confronto com diagnóstico médico ou tratamento. 

 

No caso de utentes com psicopatologia diagnosticada e a possível necessidade de 
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complementar com psicofarmacologia, é feito o encaminhamento para os respetivos 

serviços externos que funcionam em articulação com esta unidade, mais 

especificamente a consulta de psiquiatria dos Hospitais de referência. 

As crianças e jovens em situação de urgência são encaminhadas para os 

seguintes departamentos do Hospital da Estefânia: Unidade de Primeira Infância (UPI) 

para idades compreendidas entre os 0 e os 3 anos; Clínica da Lapa para crianças dos 3 

aos 12 anos; e a Clínica da Juventude para adolescentes dos 13 aos 17 anos. 

Relativamente aos adultos, os encaminhamentos são divididos mediante o seu 

caráter de urgência. Se urgentes, são direcionados para o Serviço de Urgência de S. 

José. Nas outras situações, são referenciados para o Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Lisboa, Equipa de Sintra (CINTRA), via médico de família. 

 

Consulta de psicologia. 

 

Na primeira consulta, é realizada uma entrevista de triagem com base no pedido 

feito, de forma a poder decidir-se sobre a continuidade do utente em atendimento neste 

serviço de psicologia ou se será encaminhado para outra instituição de saúde. Caso haja 

a continuidade do utente, é realizada a avaliação adequada para um despiste 

pormenorizado da queixa/necessidade do utente. As problemáticas que continuam em 

acompanhamento psicológico no gabinete de psicologia estão normalmente relacionadas 

com mudanças de comportamentos, prevenção, confronto e/ou adaptação à doença e 

incapacidade, crises pessoais e/ou familiares, stress induzido por processos de 

diagnóstico e tratamento, perturbações do desenvolvimento e comportamento infantil, 

adaptação a mudanças de fase do ciclo de vida e dificuldades de comunicação entre 
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utentes e técnicos. Este tipo de acompanhamento enquadra-se mais no aconselhamento 

psicológico ou psicoterapia de apoio, centrando-se na mudança de comportamentos. 

Este tipo de intervenção clínica é a mais privilegiada nos centros de saúde em Portugal, 

por permitir obter as mudanças necessárias na pessoa de forma breve (Carvalho 

Teixeira, 2007). 
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Enquadramento Teórico 

 

Segue-se uma apresentação dos principais quadros teóricos usados como 

referência ao trabalho desenvolvido durante a actividade do estágio e que permitirão 

enquadrar, à luz da teoria, os casos em avaliação e seu posterior acompanhamento. 

 

Psicologia Clínica 

 

Segundo Garfield (1965) e Leal (2008), a emergência da expressão “Psicologia 

Clínica” é atribuída a Lightner Witmer que, em 1986, apresentou na reunião anual da 

American Psychological Association (APA) um novo método de investigação e 

instrução “the clinical method in psychology and the diagnostic method of teaching”. Já 

nesta época, o termo “clínica” apresentava-se adjacente ao trabalho prático e direto do 

psicólogo com pessoas e o seu empenho numa função social útil, e não no trabalho 

desenvolvido em laboratório. Isto porque Witmer tinha uma visão ecológica da 

psicologia clínica, idêntica ao que hoje se começa a entender por psicologia da saúde. 

Ele considerava que as salas de aula, as ruas e mesmo o tribunal de menores eram, ao 

mesmo tempo, o grande laboratório da psicologia e o grande campo da sua aplicação, 

pois, segundo a sua visão, a psicologia clínica era uma psicologia prática em contexto. 

Além deste autor, diversos nomes contribuíram para o crescimento da psicologia 

clínica. Leal (2008) refere os principais marcos da história desta disciplina. Segundo 

esta autora, um dos nomes da psicologia a fazer uso da expressão “psicologia clínica” 

foi Freud, em 1899, ao possibilitar que o rumo da psicologia clínica fosse ainda mais 

além do que os contornos da clínica de Witmer havia originado. Deve-se, pois, em 
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grande parte a Freud e aos seus precursores o esforço pela criação de uma teoria 

explicativa dos sinais e sintomas adjacentes às diversas psicopatologias, em função das 

dinâmicas intrapsíquicas e relacionais, e não em função dos aspectos fisiológicos. A 

expressão “psicologia clínica” foi evoluindo, até que, em 1920, foi estabelecido pela 

APA o primeiro comité de certificação em psicologia clínica, o qual foi no entanto 

interrompido sete anos depois, em consequência do pouco interesse que tinha 

despertado. Apesar deste abrandamento, o desinteresse não foi total, antes pelo 

contrário, e a APA (1935) constitui finalmente a divisão de psicologia clínica, sendo 

declarado que esta tem como propósito: 

 

Definir as capacidades comportamentais e as características do comportamento 

de um indivíduo através dos métodos de medição, análise e observação, na base 

duma integração desses resultados com os provenientes dos exames físicos e 

história social, fornecer recomendações com vista ao apropriado ajustamento do 

indivíduo (MacKay, 1975, citado por Leal, 2008, p. 65). 

 

No entanto, e continuando a seguir Leal (2008), só após a 2ª guerra mundial a 

psicologia clínica teve um grande desenvolvimento e atingiu a notoriedade, graças às 

suas contribuições para a resolução dos problemas das vítimas da guerra, focando-se 

sobretudo nas perturbações mentais e problemas relacionados com limitações físicas e 

problemas emocionais. 

Anos mais tarde, Garfield (1965) definiu a psicologia clínica como um braço da 

psicologia que aborda problemas de ajustamento e de modificação da personalidade, e 

Piéron (1968) refere-a como ciência de conduta humana, baseada na observação e 
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análise de casos individuais tanto normais e patológicos. 

Aos poucos, o conceito de psicologia clínica foi-se consolidando até que a APA, 

Division 12 publicou expressamente o texto em destaque: 

 

O campo da Psicologia Clínica integra a ciência, teoria e prática para entender, 

prever e aliviar inadaptação, incapacidade e desconforto, bem como para 

promover a adaptação humana, ajuste e desenvolvimento pessoal. Psicologia 

Clínica centra-se nos aspectos intelectuais, emocionais, biológicos, psicológicos, 

sociais e comportamentais do funcionamento humano em todo o ciclo de vida, 

em diferentes culturas e em todos os níveis socioeconómicos (American 

Psychological Association, n.d.) 

 

Psicologia clínica em Portugal. 

 

As origens da Psicologia em Portugal remontam à época em que surgiu nos 

outros países da Europa, ou seja, no início do século XX, mais precisamente em 1910, 

como elemento subjacente das ciências da educação. Com o passar do tempo, são dados 

alguns passos no sentido da sua evolução e são criados os primeiros laboratórios de 

Psicologia Experimental em 1912-1914, na Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, e em 1930 na Universidade de Lisboa (Abreu, 1990). 

A Sociedade Portuguesa de Psicologia surge em 1960 como outro marco 

importante nesta ciência, desempenhando um papel fundamental no enquadramento 

profissional do psicólogo, na definição das suas funções e em diversos problemas 

práticos da psicologia (Borges, 1986). 
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Em 1977, é homologado o Curso de Psicologia nas Universidades de Lisboa, 

Coimbra e Porto e, durante a década de 80, o curso é implementado em diversas 

universidades privadas. Ao fim de 17 anos, o ramo da psicologia clínica foi então 

agregado à carreira de técnico superior de saúde (TSS), através do Decreto-Lei n.º 

241/94, de 22 de setembro de 1994, denominando este profissional de “psicólogo 

clínico”. O psicólogo clínico passaria, desta forma, a ser um profissional que 

desenvolvia funções científicas e técnicas de avaliação, psicodiagnóstico e tratamento 

no campo da saúde. Neste âmbito, a título de exemplo, e segundo o referido Decreto-lei, 

o psicólogo clínico assistente e assistente principal tinha as seguintes funções: o estudo 

psicológico de indivíduos e elaboração de psicodiagnóstico; o estudo psicológico de 

grupos populacionais determinados, para fins de prevenção e tratamento; a participação 

em programas de educação para a saúde, no domínio específico; o aconselhamento 

psicológico individual, conjugal, familiar ou de grupo; a intervenção psicológica e 

psicoterapia; a responsabilidade pela escolha, administração e utilização do 

equipamento técnico específico da psicologia; a integração em equipas 

multidisciplinares de serviço de urgência, quando tal se mostrar conveniente; a 

participação em reuniões científicas; a participação em acções de formação na área da 

especialidade e afins; a participação em programas de investigação em aspectos 

relacionados com a sua área profissional; a responsabilização por sectores ou unidades 

de serviços; a participação em júris de concurso e de avaliação (Decreto-Lei n.º 241/94 

de 22 de Setembro de 1994). 
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Psicologia clínica nos cuidados de saúde primários. 

 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) são o primeiro foco de intervenção nos 

cuidados de saúde, desempenhando um papel fundamental na triagem, avaliação e 

intervenção ou orientação de casos, ao funcionar como um filtro nos diversos cuidados 

de saúde especializados (Glied, 1998; Ministério da Saúde, 2009; World Health 

Organization, 2002). Neste sentido, os médicos dos CSP são diariamente confrontados 

com utentes portadores de diversos problemas, nomeadamente de ordem psicológica e 

social, com os quais sentem dificuldade em lidar (Walker & Collins, 2009). A título de 

exemplo, traduzindo esta dificuldade em números, segundo Sobel (2000), 10 a 20% dos 

cidadãos que recorrem aos CSP apresentam queixas relacionadas com perturbações 

psicológicas. Golden (1997) e Hunsley (2002) dizem, ainda, que as intervenções 

psicológicas breves nos centros de saúde permitem melhorar o funcionamento 

psicológico (adaptação psicológica) e reduzir em 50% o número de consultas médicas. 

Percebe-se facilmente a necessidade da intervenção dos psicólogos nos CSP que, 

no entanto, requer abertura por parte de médicos e psicólogos, de forma a trabalharem 

em equipa, devendo esta partilha ser estendida aos programas de saúde (Trindade & 

Carvalho Teixeira, 2000). Neste sentido, os ACES, pelo Decreto-Lei 28/2008 de 22 de 

fevereiro, através de uma nova reestruturação, passaram a integrar várias unidades 

funcionais, passando os psicólogos a cooperar com a UCC, enquadrando-se a sua 

atuação comunitária em grupos com necessidades especiais, e/ou na URAP, onde 

integram uma equipa multiprofissional que assegura serviços assistenciais e de 

consultadoria a todas as outras unidades funcionais (Ministério da Saúde, 2011). 

Neste sentido, o papel profissional do psicólogo nos CSP caracteriza-se por 
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abranger diversas áreas fundamentais para o bem-estar psicológico dos sujeitos e dos 

grupos sociais em todo o ciclo de vida, no que diz respeito à promoção e prevenção da 

saúde; função assistencial; reabilitação; investigação; formação de outros técnicos de 

saúde, entre outras actividades. Ao nível da promoção de prevenção da saúde, a prática 

do psicólogo pode passar por atividades sobre a saúde comunitária, desenvolvidas pelo 

Centro de Saúde ou pela cooperação entre este e organizações comunitárias e autarquias 

locais (Trindade & Carvalho Teixeira, 1998) 

Relativamente à função assistencial, ainda segundo Trindade (2000), esta baseia-

se na consulta de psicologia, a qual deve incluir a possibilidade de avaliar e/ou 

acompanhar casos problemáticos, relacionados com a mudança de comportamentos e 

prevenção; processos de confronto e adaptação à doença e incapacidade; stress induzido 

por procedimentos médicos de diagnóstico e tratamento; comportamentos de adesão; 

crises pessoais e/ou familiares (luto, problemas conjugais, etc.); perturbações de 

ajustamento (ansiosas e depressivas); perturbações do desenvolvimento e 

comportamento infantil; dificuldades de comunicação dos utentes com os técnicos. 

No que diz respeito à reabilitação, segundo Blanco e Leon (1994), citados por 

Trindade e Carvalho Teixeira (2000), a intervenção do psicólogo deve basear-se na 

mediação entre a equipa de saúde comunitária, a equipa de reabilitação e outros suportes 

comunitários, com o intuito de promover a integração social e profissional de sujeitos, 

visando promover o ajustamento satisfatório da problemática por parte do mesmo e da 

sua família. 

Na área da investigação, o psicólogo deve, segundo Trindade (2000), basear-se 

numa investigação-ação, vocacionada para a promoção da saúde, estilos de vida 

saudáveis e o surgimento de novas doenças relacionadas com o comportamento, para as 
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quais definiu quatro áreas principais: factores psicológicos relacionados com 

comportamentos saudáveis e de risco para a saúde; determinantes psicológicos da 

mudança de comportamento relativos à saúde; a influência do stress e do suporte social 

na saúde e doença; implementação da qualidade de vida relacionada com a saúde. 

Por último, em relação à formação de outros técnicos e voluntaries, segundo a 

APA (1998), esta incide principalmente sobre aspectos comportamentais dos problemas 

médicos e dos cuidados de saúde; investigação relacionada com a medicina 

comportamental e de saúde; intervenções psicológicas ou comportamentais ao nível da 

prevenção e tratamento de problemas médicos não psiquiátricos; na reabilitação física; e 

ao nível de serviços de saúde mental neuropsicológicos. Para Trindade e Carvalho 

Teixeira (2000), as principais intervenções dos psicólogos na área da formação deverão 

ser em ações de formação destinadas a outros técnicos de saúde e mesmo a voluntários 

de organizações comunitárias. Esta afirmação parte do princípio que os psicólogos 

podem influenciar as atitudes desses profissionais e identificar várias temáticas, nos 

cuidados de saúde primários, onde pode ser considerada essa influência, tais como a 

educação para a saúde e prevenção, participação comunitária, ciclo de vida e saúde. 

 

Desenvolvimento Psicológico 

 

Teoria da ligação - bonding. 

 

O círculo criado pelas construções fantasmáticas do homem e a mulher quererem 

ter um filho, e as motivações que os levam a ambicioná-lo, traduz aquilo que Brazelton 

e Cramer (2004) denominaram de "pré-história da vinculação". 
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Neste mesmo sentido, Bowlby (1984, 1985, 1998), quando desenvolveu a teoria 

da vinculação, já havia afirmado a existência de um complemento a esta - a ligação 

(bonding) - que antecede a vinculação propriamente dita. Winnicott (1956, 1969) e 

Lebovici (1985), citados por Ramos (2007), referiram igualmente o facto da ligação ser 

uma resposta puramente no plano comportamental, que não só antecede a vinculação, 

como também a desencadeia e condiciona, uma vez que a sua origem precede o 

nascimento do bebé. Por outras palavras, é uma ligação que começa no plano da fantasia 

e da representação, com a conceção imaginada da mãe a um bebé imaginário, e que 

criará as condições para que a relação, ou seja, a vinculação, aconteça. No mesmo 

sentido, Ramos (2007) reforça estas afirmações ao dizer que a ligação resulta de uma 

disponibilidade mental e uma pré-disposição comportamental por parte da mãe, 

direcionadas para o cuidado do bebé/criança e a manutenção da sua proximidade física e 

psicológica, tendo em vista a sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Assim, a relação inicia-se no desejo da mulher em ser mãe e o seu subjacente 

desejo de se ligar ao bebé, sendo evidente a influência da ligação para desencadear e 

desenvolver a vinculação, pois, conforme a criança vai definindo a figura da mãe como 

objeto privilegiado no seu meio relacional, torna-se mais evidente para a mãe a 

vinculação à criança, decorrendo, daí, uma interdependência na vinculação da díade 

mãe-filho. (Leal, 2005). 

Por outras palavras, segundo Coimbra de Matos (2004), a pré-disponibilidade 

emocional dos pais, perante a conceção efetiva da parentalidade, iniciada inocentemente 

através das brincadeiras infantis do faz de conta e concretizada através do 

enamoramento em adulto e na existência de um filho, do desejo edipiano infantil, 

originário das fantasias parentais, servirá de semente para a constância do sujeito no 
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interior do objeto. Constância essa que só existe realmente, quando há “a preexistência de 

um ninho mental confortável, ou seja, condições adequadas de nidação. Por isso é tão 

importante a precessão e a primazia do investimento do sujeito pelo objeto – na criação do 

recém-nascido, na vida amorosa, na relação psicoterapêutica” (Coimbra de Matos, 2007, p. 

74). 

 

Teoria da vinculação. 

 

Bowlby (1984), inspirado pela biologia e pela etologia, apresentou uma visão de 

base biológica para a vinculação. Segundo este autor, a vinculação é um sistema 

comportamental instintivo, que procura a proximidade de um sujeito a outro, 

independentemente da satisfação de necessidades fisiológicas. Foca-se na dimensão 

comportamental, identificando determinados comportamentos específicos, como o 

chupar, agarrar, seguir, sorrir e chorar, que se constituem como um reportório a que a 

criança recorre, para apelar à proximidade do cuidador, os quais lhe vão servir para 

alcançar ou manter a proximidade à figura de vinculação, activando-os ou inibindo-os 

mediante as necessidades ou circunstâncias em que se encontra (Bowlby, 1984; 

Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Bowlby (1984) considera que o ser humano 

deve experienciar um relacionamento de cariz afetivo, íntimo e continuado com a sua 

mãe, do qual ambos retirem prazer e satisfação, necessitando para isso que o 

desenvolvimento mental decorra harmoniosamente, pressupondo-se para tal que a 

psique indiferenciada do bebé seja exposta à do organizador psíquico (a mãe). Deste 

modo, a sensibilidade materna, ou da figura de vinculação, para a adequada perceção 

dos sinais e comunicações da criança, apresenta-se como um dos pontos fulcrais para 

um desenvolvimento seguro da vinculação (Ainsworth et al., 1978; Van Ijzendoorn & 
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Wolff, 1997). Neste sentido, os autores supracitados referem a existência de três 

padrões de vinculação: o seguro (B), inseguro-evitante (A) e inseguro-ambivalente (C), 

promovendo cada um deles diferentes formas de proximidade à figura de vinculação e, 

de igual modo, diferentes respostas às situações de perigo. O padrão seguro (B) 

carateriza-se pela interação e proximidade física com a figura de vinculação, 

prolongando o contacto físico com esta sempre que possível, pelos escassos 

comportamentos de afastamento e/ou evitamento e motivação e capacidade para 

explorar o meio envolvente. O padrão inseguro-evitante (A) destaca-se pelo afastamento 

físico e comportamentos de evitamento físico em relação à figura de vinculação, 

direcionando-se a interação e procura para os objetos do meio. Estas crianças revelam 

elevada resistência e quando separadas da figura de vinculação anulam os 

comportamentos de vinculação de choro. Por último, o padrão inseguro-ambivalente (C) 

manifesta dois comportamentos opostos pela criança. Nalguns momentos, procura a 

proximidade física e o contacto com a figura de vinculação e noutros apresenta uma 

enorme resistência à interação e ao contacto com esta. Nos momentos de separação ou 

ausência da figura de vinculação, a criança protesta e inibe praticamente toda a sua 

capacidade de exploração do meio. 

Assim, segundo Bowlby (1984), os laços afectivos entre a criança e a figura de 

vinculação são vistos como fundamentais, de tal forma que a vinculação não é 

secundária à satisfação de necessidades como, por exemplo, a alimentação, mas sim 

uma satisfação primária, como uma motivação em si própria, contrariando a teoria 

pulsional de Freud. 

Bion, de acordo com Sá (2009), através do seu conceito rêverie materna, refere 

igualmente a importância do estado mental calmo e recetivo da mãe para acolher os 
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conteúdos provenientes do bebé e atribuir-lhes um significado. Rêverie será, então, o 

estado mental da mãe, através do qual esta recebe os objetos do bebé, as suas boas ou 

más projeções, às quais vai atribuindo significado, para que o bebé possa ir 

desenvolvendo a sua capacidade de representação e simbolização (Sá, 2009). 

Winnicott (1975) faz de igual modo referência à importância do significado 

transmitido pela mãe, ao falar sobre o papel de espelho desta. Será o toque, tom de voz, 

palavras, sorriso, expressão do olhar e gestos adotados pela mãe para o contato que 

refletirão o bebé que vê e permitirá a este conhecer-se. Ou seja, será através deste 

espelho afetivo da mãe, que o bebé se conhece e que o Eu nasce, pois quando a mãe 

olha, ele é visto, sabe quem é, logo existe. 

Neste sentido, o estilo de vinculação surge pela relação, sendo as primeiras 

relações responsáveis pela construção da forma como posteriormente nos 

relacionaremos com os outros. Estas relações que vão sendo internalizadas, acabam por 

funcionar no ser humano como um manual que orientará a criança durante a sua vida e 

nas futuras relações, que irá estabelecendo. A este processo dinâmico resultante dos 

padrões de interacção da criança com os pais, enquanto figuras de vinculação, Bolwby 

(1984, 1998) chamou de Internal Working Model (ou o Modelo Operante Interno). A 

sua construção resultará, deste modo, das repetidas interacções afetivas com as figuras 

de vinculação e, posteriormente, com outras figuras, pelas quais a criança vai, 

concomitantemente, construindo um modelo interno acerca do outro e um modelo 

operante interno sobre si, formado este último, não somente da imagem que os pais têm 

de si, mas também sobre aquilo que de si é dito pelas figuras de vinculação. 

Bowlby (1995) considera ainda que os modelos operantes internos construídos 

pela criança irão ajudá-la a interpretar e antecipar o comportamento da figura de 
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vinculação, bem como a planear ou guiar o seu próprio comportamento na relação de 

ambos os modelos, uma vez que se complementam e constroem a partir da relação de 

vinculação. Segundo Fonagy (2000), este processo permite igualmente a construção 

de uma função reflexiva ou de mentalização. 

Nesta sequência, de acordo com Bowbly (1988) e tal como é descrito por outros 

autores contemporâneos, nomeadamente por Fonagy (1989), os modelos operantes 

internos (construídos sobre Si e o Outro) são ajustados às interacções vividas numa fase 

precoce, transformando-se em esquemas mentais continuamente activados, mesmo 

quando novas experiências são assimiladas aos modelos existentes. Deste modo, os 

padrões de interacção que estão associados a estes modelos tornam-se progressivamente 

habituais, generalizados e em grande parte inconscientes, persistindo num estado mais 

ou menos inalterado, mesmo quando na vida futura se estabelecem outras ligações 

inteiramente diferentes daquelas que os pais adotaram com o sujeito na infância. 

Isto sucede porque, por um lado, os padrões de vinculação vão ficando menos 

acessíveis à consciência, na medida em que se tornam habituais e automáticos (portanto, 

menos passíveis de alteração) e, por outro lado, porque esses padrões são mais 

resistentes à mudança que aos padrões individuais, devido às expectativas mútuas 

existentes (Bowlby, 1980, citado por Bretherton, 1992). Significa isto que os modelos 

construídos acerca de si e do outro (figuras de vinculação), por terem sido constituídos 

no espaço relacional da criança e da figura de vinculação, funcionam com base num 

sistema de interdependência e influência mútua, persistindo por isso de forma tão 

vincada na mente do sujeito, que acabam por operar a um nível inconsciente (Guedeney 

& Guedeney, 2004). 

Assim, segundo a teoria da vinculação, é inquestionável que os relacionamentos 
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adjacentes aos padrões de vinculação estabelecidos durante os primeiros anos de 

imaturidade - infância, latência e adolescência - têm uma correlação direta com o tipo 

de ligação (bonding) parental que é estabelecido. Ou seja, a forma como os pais ou 

figuras vinculativas se relacionam com os filhos, como os tratam e como protegem, 

condiciona não só o seu desenvolvimento social, uma vez que a ligação influencia o 

padrão de vinculação e este as relações futuras, mas também o seu desenvolvimento 

psicológico, estabelecendo-se deste modo um caracterizador do funcionamento psíquico 

ao longo da vida (Bowlby, 1988). 

 

Desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente versus vinculação. 

 

Conforme foi descrito anteriormente, a quantidade e a qualidade do ambiente 

relacional proporcionado à criança, em grande parte pela mãe, é essencial para o 

desenvolvimento humano, pois as vivências relacionais precoces positivas permitem-lhe 

expressar o seu verdadeiro self e viver de forma criativa, originando no indivíduo o 

sentimento de que vale a pena viver a vida. No entanto, se o que a criança recebeu nos 

primeiros tempos de vida não foi suficientemente bom, terá dificuldades em viver a vida 

de forma criativa e terá dúvidas sobre o valor da mesma (Winnicott, 1975). 

 

As crianças inseguras. 

 

Neste contexto, as crianças inseguras desenvolvem o sentimento de não serem 

cuidadas, protegidas e amadas pelas suas figuras de vinculação primárias, assim 

como a ideia de que as relações são fonte de frustração. Com efeito, numa fase 
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precoce do seu desenvolvimento, faltou a estas crianças aquilo que Coimbra de 

Matos (2004) define como essencial no processo de constituição do ser humano que 

é a precessão e primazia do investimento do sujeito pelo objecto ou primazia do 

bonding fundamental para a construção do Self e para o desenvolvimento da capacidade 

de mentalização já referido por Fonagy (2000). Significa isto que as relações remetem 

a criança insegura para uma imagem negativa de si, ao mesmo tempo que a 

confrontam com sentimentos dolorosos, para os quais não encontra recursos 

internos, ficando vulnerável a perturbações psicopatológicas. 

 

O silêncio. 

 

O mutismo seletivo (MS) manifesta-se normalmente quando a criança entra para 

a escola, ou seja, na fase pré-escolar, podendo oscilar entre os três e cinco anos, apesar 

de a maioria dos encaminhamentos para tratamento suceder entre os seis e sete anos de 

idade (Gray, Jordan, Livingston & Ziegler 2002). 

São normalmente crianças tímidas, ansiosas, controladoras, socialmente retraídas 

e com um desempenho escolar fraco (Atlas, 1993). Lesser-Katz (1986) descreve ainda 

estas crianças como tendo uma forte ligação com a mãe, sendo extremamente inseguras na 

presença de estranhos, sofrendo por vezes de enurese diurna e/ou noturna (Barlow & 

Strother, 1986). 

Noutra perspetiva, segundo Meyers (1984), o MS é um sintoma expresso por um 

conflito familiar, embutido na dinâmica da família. 

Segundo Krolian (1988), as relações entre mãe e filho são consideradas 

fechadas, dependentes e controladoras, apresentando as mães dificuldades de 
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comunicação e sintomas depressivos, de solidão e passividade, estando a depressão 

materna normalmente associada à vinculação insegura (Murray, 1992; Cummings & 

Davies, 1994). 

 

A escola. 

 

A amamentação, que tanto beneficia a formação da vinculação no início da vida, 

aproximando a díade mãe-filho de forma plena e que liberta o bebé do desconforto 

protagonizado pela fome, acaba um dia por ser rompida. Este desmame, que transcende 

a necessidade do bebé em descobrir novos alimentos ou mesmo de alimentar-se 

sozinho, será benéfico para o crescimento, pois ele ajudará “no desenvolvimento da 

criança, se a mãe providenciar um ambiente estável para a experiência” (Winnicott, 

1982, p. 92). 

Tal como o desmame, também o ingresso escolar favorece as várias dissoluções 

na dependência absoluta do bebé/criança sobre a mãe, as quais sucedem 

proporcionalmente ao desenvolvimento das suas funções mentais. Assim, à medida que 

a sua perceção sobre não ser uma extensão da mãe e o seu self se vai constituindo, 

também a sua noção de que é um ser singular e único se vai acentuando. Nesta fase, o 

estádio do espelho não termina apesar desta mudança, antes pelo contrário, as suas 

identificações ampliam-se, para o pai e/ou para outras figuras com quem tenha ou com 

quem possa vir a estabelecer um relacionamento fraterno/vinculativo, pelo que o 

professor pode igualmente ser uma referência para a criança (Winnicott, 1975). 

Proferindo palavras do mesmo autor: 

 

O papel exercido pela mãe, quando devolve ao bebé o próprio eu (self) deste, 
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continua a ter importância em termos da criança e da família. Naturalmente, à 

medida que a criança se desenvolve, os processos de amadurecimento se tornam 

mais apurados, e as identificações se multiplicam, a criança se torna cada vez 

menos dependente de obter de volta o seu eu (self) dos rostos da mãe e do pai, e 

dos rostos de outras pessoas com quem se encontrou em relacionamento fraterno 

e parental (Winnicott, 1975, p. 161). 

 

A tendência anti-social e a delinquência juvenil. 

 

Winnicott (1984) afirma a existência de uma relação direta entre a privação e a 

tendência anti-social, que está ligada à falta de identificação, falta de um espelho afetivo 

e privação relacional. Ainda segundo este autor, os problemas de comportamento têm 

tendência a acontecer quando a criança é privada de uma estrutura familiar coesa e de 

suporte, originando insegurança, angústia e desamparo e levando-a a procurar o objecto 

perdido no exterior. Assim, a falta de uma família suficientemente boa impede a criação 

de um bom ambiente interno, o qual não permite que o sentimento de segurança seja 

incorporado. O jovem delinquente de tendência anti-social procura então na sociedade o 

suporte parental que falhou na fase primitiva, perante a necessidade emergente de 

encontrar um pai rigoroso e severo, mas que ao mesmo tempo seja afectuoso e que 

imponha limites, para que possa solidificar um sentimento de culpa e reparação que 

desconhece. Impossibilitado de sentir amor e de conhecer a realidade das coisas, vê-se 

entregue à realidade da violência e à depressão não elaborada, infringindo normas para 

encontrar a mãe que se ausentou e conseguir obter os limites do pai que não reconheceu. 

Segundo Kammerer (1992) e Aguilar, Sroufe, Egeland e Carlson, (2000), a 
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delinquência juvenil está subjacente a carências afectivas nas relações precoces inerente 

à qualidade de vinculação com a figura materna ou paterna, à depressão materna, à 

hostilidade parental e a maus-tratos sofridos. Da privação afetiva surge uma grande 

vulnerabilidade, que faz emergir no sujeito uma incapacidade para estabelecer novos 

laços afectivos, prendendo-o a um desespero interior, sob o qual se organiza o 

funcionamento delinquente. De acordo com Racamier (1956), os que são privados 

precocemente de afeto não desenvolvem a capacidade de gostar, de amar, de sentir afeto 

pelo outro, nem mesmo possibilitar que os amem, ficando famintos de amor. 

Segundo Grinberg (2000), à medida que a falta da continuidade relacional se 

acentua na história do delinquente, há igualmente a ausência da função contentora da 

mãe, que seria a premissa para que constituísse a base do pensamento elaborado. 

Perante a carência desta capacidade, que lhe possibilitaria pre-ver as consequências da 

acção, resta-lhe apenas agir como única forma de pensar, ou seja, a ação acontece como 

se se tratasse de um pensamento. Há uma desconexão entre o agir e o pensar, e a 

instabilidade emocional e a inconstância afectiva. Domina então a angústia de 

abandono, a ansiedade de separação e a identificação projectiva destes adolescentes, 

como consequência da não aquisição da constância objetal interna (Matos, 2005). 

Concordante destas afirmações, está Coimbra de Matos (2002), pois, segundo 

este autor, a inconstância da relação objetal, a incapacidade para suportar ansiedade e a 

intolerância à frustração são a base primária para a delinquência juvenil. Estas crianças 

não foram consideradas pelas suas mães como individualidade própria, mas sim como 

prolongamentos de si própria, que prejudicou seriamente a correlata formação de uma 

individualidade própria e a sua suposta individuação, condicionando-as, deste modo, à 

constituição de uma falsa personagem (materialização do desejo da mãe, e não do 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 47 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

desejo próprio). Neste contexto, aos poucos vai-se cristalizando nestes jovens um 

sentimento de desvalorização e uma fragilidade narcísica, mascarados por uma 

idealização de um eu grandioso que, ilusoriamente, tudo pode e consegue, onde os 

comportamentos desviantes são o sinal de uma depressão mascarada (Kammerer, 1992; 

Romm, Bockian & Harvey, 1999). Reforçando esta conjunção de ideias, segundo 

Coimbra de Matos (2002), o funcionamento psíquico orienta-se para agir, mediante a 

instabilidade e a tentativa de fuga, como forma de colmatar a falha na interiorização do 

bom objecto interno, da qual ficou um sentimento de depressão inconsciente. 

 

Desenvolvimento e mentalização. 

 

A noção consciente que a criança tem sobre ser um desejo intencional da sua 

mãe é a base para uma vinculação segura, imperativa ao desenvolvimento saudável do 

self, adquirido através da interacção com o outro e da capacidade de mentalização, 

ambos fatores promotores de uma boa resiliência e inibição de tendências anti-sociais 

(Fonagy, 1998). Ainda neste contexto, é igualmente percetível a importância do tipo de 

vinculação estabelecida na infância, para a adaptação social e para o desenvolvimento 

ou não de perturbações psicológicas ao longo da vida (Bowlby, 1984, 1988; Fonagy, 

Steele, Steele, Moran & Higgitt, 1991).  

Segundo os mesmos autores, a vinculação segura é também um importante 

ponto de partida para a exploração, tendo o outro a ambivalência de ser a figura de 

vinculação e de identificação, ao servir de modelo que incentiva à descoberta e auto-

descoberta, e que suporta a exploração. Ou seja, a exploração, como potencial para a 

criança poder compreender o seu estado subjetivo, resulta da capacidade de observação 
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mental do outro e da possibilidade que este dá à criança de se conhecer, enquanto 

sujeito observado (Fonagy, 2000). Estas afirmações têm por base estudos realizados por 

Fonagy, nos quais se pode perceber que a adequada capacidade dos pais empatizarem 

com os estados mentais dos seus filhos favorece a compreensão das necessidades de 

cuidado e protecção que o sujeito carece e a compreensão que a criança tem de si e dos 

outros, promovendo igualmente o desenvolvimento da sua capacidade de mentalização. 

Capacidade esta, de grande importância para a compreensão do funcionamento 

psíquico, que se traduz na capacidade para pensar acerca dos próprios estados mentais e 

dos estados mentais dos outros (Fonagy, 2000). 

Assim, a mentalização, além de fazer parte do desenvolvimento da criança e de 

lhe permitir saber responder ao comportamento de outra pessoa, também será um 

processo fundamental na elaboração de crenças infantis, atitudes, intenções, 

sentimentos, desejos, esperanças, conhecimento, intenções e planos sobre o que se passa 

na mente de outras pessoas (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). É de salientar que, 

nesta fase, as crianças dão significado ao comportamento do outro, função que está 

relacionada com a representação do self. 

A mentalização e/ou função reflexiva é vista como a operacionalização dos 

processos psicológicos inerentes à capacidade de mentalizar que se apresenta como 

chave determinante para a organização do self e a regulação do afeto (Fonagy et al. 

2002; Fonagy, 2006). 

Nesta conjuntura, percebe-se facilmente não só a importância, mas também a 

convergência entre o conceito de self reflexivo de Fonagy (2000) e o Internal Working 

Model, desenvolvido por Bowlby (1984, 1998), pois, através das repetidas e contínuas 

interações afetivas com a figura de vinculação principal, e à posteriori com outras, a 
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criança constrói os seus modelos operantes internos, ou seja, pelas experiências 

vivenciadas com os outros, a criança vai internamente organizar as representações 

diferenciadas sobre o si e sobre o(s) outro(s), processo que permite igualmente a 

construção do self reflexivo ou mentalização, já referido. 

 

O desenvolvimento humano do nascimento à adolescência. 

 

O desenvolvimento humano tem várias fases e diversos desenvolvimentos 

durante a vida. Há o desenvolvimento físico, no qual acontece a maturação das várias 

estruturas corporais; o desenvolvimento motor e a contínua aquisição das adequadas 

competências; o desenvolvimento social, ligado às diferentes perceções e formas de 

lidar com os outros que vão sendo construídas; e o desenvolvimento cognitivo ligado ao 

crescimento do funcionamento intelectual (Gleitman, Fridlund & Reisberg, 2007). 

Apesar dos diferentes tipos de desenvolvimento, todos são parte integrante do 

desenvolvimento geral, contendo aspetos comuns, que têm conduzido, ao longo do 

tempo, a várias teorias ou explicações sobre o desenvolvimento humano. De um modo 

geral são todas dinâmicas, pois acabam sempre por incorporar novas descobertas à sua 

teoria primária, sofrendo, portanto, mudanças que servem, posteriormente, de base para 

novas descobertas e novas mudanças. No entanto, até hoje nenhuma teoria de 

desenvolvimento é universalmente aceite, ou explica todas as fases do desenvolvimento 

humano. Todas enfatizam mais ou menos determinados fatores, todas contribuem para 

uma melhor compreensão do desenvolvimento do ser humano, nomeadamente, o 

psicológico, mas nenhuma por si só explica tudo (Papalia & Olds, 2000). 

Neste sentido, será apresentada a visão de diferentes autores sobre o 
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desenvolvimento do ser humano, através dos quais se tentará retratar as fases mais 

importantes do desenvolvimento psicológico, desde o seu nascimento até aos primeiros 

anos da adolescência. 

 

Freud. 

 

Segundo Freud, o desenvolvimento da criança assenta numa contínua 

interligação e influência entre o desenvolvimento psíquico e emocional, onde o afeto é 

primordial. Na sua perspetiva, o princípio do prazer rege o funcionamento mental, o 

qual resulta numa actividade psíquica, que tem por objectivo evitar o desprazer e 

proporcionar o prazer (Laplanche & Pontalis, 1990). 

Neste sentido, Freud confere às experiências infantis um papel determinante e 

embrionário no psiquismo, sobre as quais estabeleceu um padrão que sustenta as suas 

elaborações, assentes no facto do desenvolvimento das pessoas realizar-se em fases ou 

estádios psicossexuais, e que se descrevem a seguir, de acordo com Silva e Santos 

(2008): 

Na fase oral (0 meses a aproximadamente 1 ano de vida), o bebé caracteriza-se 

pelo egocentrismo e narcisismo, ao ver a sua mãe como uma extensão sua. Tem um 

primeiro trauma ao sair do conforto uterino para um mundo novo e desconhecido, e um 

segundo trauma, quando surge o desmame, passando a experimentar o seio bom, mãe 

presente, e o seio mau, mãe ausente. Neste momento, começa igualmente a ter noção de 

si mesmo, ou seja, é distinto da mãe. Na sequência do desmame, ou seja, as ausências 

da mãe, ele passa a experienciar sentimentos de rejeição, podendo até apresentar 

sintomas de neurose de abandono. No desenrolar desta fase, o excesso de gratificação 
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ou privação oral pode originar fixações libidinais, que poderão contribuir para a 

formação de traços patológicos como o optimismo excessivo, narcisismo, pessimismo 

ou o hábito de reclamar. Por outro lado, o decorrer de uma boa fase oral proporcionar-

lhe-á uma boa estruturação de carácter e boa capacidade de dar e receber sem 

dependência excessiva ou inveja e capacidade de confiar nos outros. 

A fase anal (aproximadamente 1 ano aos 3 anos) está, segundo Freud, ligada ao 

acto de reter e soltar fezes, pois, a esta altura, a criança já tem a maturação do controle 

neuromuscular, que lhe dá as primeiras noções acerca dos seus limites. A criança aqui 

não tem a certeza de que é amada, facto que a leva a confrontar os que a rodeiam como 

forma de os testar em relação à sua autoridade. Uma deficiente resolução desta fase 

pode criar elevada ambivalência, desordem, desafio, cólera e tendências 

sadomasoquistas. No entanto, uma eficiente resolução desta fase criará a base para o 

desenvolvimento da autonomia pessoal, capacidade de autodeterminação e capacidade 

de cooperação sem excessiva teimosia nem sentimento de desdém sobre si própria. 

A fase fálica (dos 3 aos 6 anos) corresponde à estruturação da sexualidade e é 

muito equivalente à dos adultos, mas sem haver diferenciação da genitália feminina 

como acontece na fase genital. As meninas não fazem a distinção entre vagina e pénis, 

que por vezes lhes cria um complexo de inferioridade, motivando nelas inveja do pénis 

e neles o medo de castração. Esta fase dá início à consciência de si mesmo e da sua 

genitália que, como consequência, leva às primeiras manifestações de masturbação e 

exibicionismo. Inerente à masturbação acompanhada de fantasias, normalmente 

inconscientes, de envolvimento sexual com o progenitor do sexo oposto, o complexo de 

édipo tem nesta fase o seu ápice e declínio. As problemáticas associadas à ineficiente 

passagem por esta fase podem ser complexos de inferioridade, narcisismo, vaidade, 
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hipersensibilidade e a masculinização das meninas. Uma eficiente fase fálica 

proporcionará, futuramente, a formação da identidade sexual adequada, dotada de 

curiosidade sem culpa, embaraço e sentimentos de domínio sobre os processos internos 

e impulsos. A resolução do complexo de édipo de forma adequada no final desta fase 

despertará bons recursos internos para regular os impulsos e a sua orientação para fins 

construtivos, sendo esta fonte interna de regulação o denominado superego. 

Na fase de latência (dos 6 aos 12 anos) a criança começa a descobrir as suas 

funções cognitivas que, por consequência, desviam a sua atenção dos seus instintos 

sexuais. Vai da resolução da fase edipiana até à puberdade, mostrando um 

adormecimento da sua sexualidade e sem progressos sensíveis. Com o final da fase 

edipiana, dá-se a instituição do superego e o posterior amadurecimento das funções do 

ego, que tem como função principal o controle dos impulsos instintivos. A inadequação 

desta fase pode ser originada pela falta ou excesso de controlo interno. A falta pode 

levar a criança ao fracasso na sublimação das suas energias, no interesse da 

aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades. O excesso pode conduzir ao 

encerrar prematuro do desenvolvimento da personalidade e à precoce elaboração de 

traços obsessivos. 

Por último, na fase genital (a partir dos 12 anos) acontece o estágio final do 

desenvolvimento libidinal instintivo. É quando acontece o despertar da sexualidade que 

esteve adormecido na fase anterior. Segundo Freud, a puberdade é a fase onde a zona 

genital é capaz de realizar as suas atividades, tornando possível a realização completa 

do acto sexual. Ele refere ainda que a puberdade não é o momento em que o instinto 

sexual nasce, mas sim o momento em que este adquire a sua forma definitiva, tornando-

se maduro e adulto. Nesta fase, a pessoa está propensa a desenvolver uma neurose, 
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psicose ou perversão, mas se ela for bem resolvida, irá desenvolver uma personalidade 

madura com capacidade plena, com gratificante potência genital e um senso de 

identidade consciente (Silva & Santos, 2008). 

 

Piaget. 

 

Segundo Piaget, a criança, ao criar e recriar o seu próprio modelo de realidade, 

unifica o seu crescimento cognitivo, através da integração crescente de diferentes 

conceitos em diversas fases, carecendo de uma constante e organizada mudança nas 

estruturas cognitivas em conformidade com o seu crescimento, que Piaget refere como 

invariantes funcionais, entre as quais se destaca a assimilação e a acomodação (Filho, 

2008). 

A assimilação surge através das novas experiências que a criança vive e 

subjacente tentativa de adaptar os novos estímulos às estruturas já existentes. A 

acomodação acontece pela modificação das estruturas cognitivas já amadurecidas com a 

nova experiência que despoletou a assimilação. (Papalia & Olds, 2000). 

Desta conjuntura, Piaget, ao reexaminar as suas próprias questões, encontrou 

sistemas bem consistentes em determinadas faixas etárias, originando que dividisse o 

processo de desenvolvimento da criança em quatro estágios descritos por Papalia & 

Olds (2000): 

O estágio sensório-motor (dos 0 aos 2 anos) carateriza-se pela ausência da 

função semiótica, sendo a inteligência trabalhada através das perceções e ações, como a 

deslocação do próprio corpo. A criança tende a observar os objectos que a rodeiam, 

inicia o seu controlo a nível motor e adquire conhecimentos empíricos que são 
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controlados por informações sensoriais imediatas. A linguagem começa pela repetição 

de sílabas até às palavras que não são frases, mas que indicam a acção, uma vez que 

ainda não representa mentalmente os objectos. A criança nesta fase reage ao isolamento 

e à indiferença no contexto da conduta social, porque, para ela, o mundo é apenas ela 

mesma. 

No estágio pré-operatório (dos 2 aos 7 anos), a criança já nomeia objetos, 

começa a iniciar o desenvolvimento da linguagem e raciocina intuitivamente, embora 

ainda não coordene operações fundamentais. Entre os dois e os quatro anos, decorre o 

período da fantasia e do jogo simbólico, onde a função semiótica dá origem à imitação, 

linguagem, dramatização e se criam imagens mentais na ausência do objecto ou da 

acção. Dos quatro aos sete anos, acontece o período intuitivo que é vincado pelo desejo 

de explicação dos fenómenos, onde os porquês estão quase sempre presentes. Nesta 

fase, as crianças já distinguem a fantasia do real. 

O estágio operatório concreto (dos 7 aos 11 anos) carateriza-se por uma 

constante habilidade de solucionar problemas concretos e pela lógica interna e em lidar 

com conceitos abstratos. Formam-se os grupos e os círculos de amizade, compreendem 

bem as regras e estabelecem os compromissos. 

No estágio operatório formal (a partir dos 12 anos), inicia-se a transição para o 

pensamento adulto, com a capacidade de refletir sobre possíveis ideias abstractas, bem 

como raciocinar sistematicamente. A partir da estrutura lógico-matemática e hipotético-

dedutiva, torna-se possível a dialética, que vai permitir uma conclusão perante uma 

discussão e estabelecer relações cooperativas, bem como a reciprocidade em grupos 

sociais (Papalia & Olds, 2000). 
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Erickson. 

 

Erickson não negou a teoria freudiana sobre desenvolvimento psicossexual, mas 

o seu contributo deu maior enfoque aos fatores sociais e ao ego que, segundo ele, se 

desenvolvem durante toda a vida (Cloninger, 2003). Segundo Erickson, antes de tudo, o 

ser humano é um ser social, que vive em grupo, sofrendo a pressão e a influência deste 

(Hall, Lindzey & Campbell, 2000). 

A partir destas considerações, Erickson construiu a sua teoria psicossocial sobre 

o ciclo da vida, embora numa primeira fase, apenas tenha reinterpretado as fases 

psicossexuais de Freud, enfatizando os aspetos sociais de cada fase, tal como Cloninger 

(2003) as descreve: 

Na primeira fase, que decorre durante o primeiro ano de vida - confiança vs 

desconfiança - estabelece-se a primeira relação social de confiança, baseada nos bons 

cuidados parentais, como a adequada alimentação, atenção e estímulo sensoriais (olhar, 

toque, entre outros), e na tentativa por parte do bebé em explorar o ambiente, também 

através dos seus sentidos sensoriais. A desconfiança acontece na medida em que o bebé 

nem sempre encontra respostas para as suas necessidades, pois o sustento parental nem 

sempre está tão disponível como o cordão umbilical. No entanto, estes acontecimentos, 

apesar de inevitáveis, serão benéficos para a sua futura adaptação à realidade. 

A segunda fase ocorre no segundo e terceiro anos de vida - autonomia vs 

vergonha e dúvida - carateriza-se pelo desenvolvimento do senso comum. Inclui o 

controlo dos esfíncteres e das relações interpessoais. À semelhança da fase anterior no 

seu desenvolvimento, deve fazer prevalecer a autonomia, para que haja um bom 

desenvolvimento do seu senso de autonomia e não um senso de vergonha. Porém, é 
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favorável a existência de alguma vergonha e dúvida. 

Na terceira fase, entre os quatro e cinco anos - iniciativa vs culpa - sucede a 

terceira crise psicossocial, na qual a criança escolhe o tipo de pessoa que quer ser, 

através de uma identificação parcial com as figuras de referência. Desenvolve a 

consciência moral (superego), age intrusivamente, invadindo física e verbalmente o 

espaço alheio e aborda o desconhecido com curiosidade. Quando bem resolvida, esta 

fase pressupõe que a criança desenvolva mais iniciativa do que culpa. É de salientar que 

esta fase decorre ao mesmo tempo que é iniciado o percurso escolar, pelo que o papel 

desempenhado pelos professores é de especial importância para esta fase do 

desenvolvimento. 

A quarta fase, que vai dos seis anos até à puberdade - produtividade vs 

inferioridade - compreende o desenvolvimento do senso de produtividade. Aqui, a 

criança aprende a obter reconhecimento e satisfação através da execução de tarefas, pela 

produção de algo, que igualmente a ajudarão a desenvolver a perseverança. Caso a 

criança não consiga realizar ou produzir algo aceitável, não obterá reconhecimento, 

logo, irá prevalecer o senso de inferioridade. 

A quinta fase - identidade vs confusão de identidade - que, não sendo a última da 

teoria de Erickson, será a última abordada neste trabalho, dado que no âmbito deste 

trabalho apenas se aborda a infância e a adolescência. Neste período, é suposto o 

adolescente transitar entre a infância e os papéis adultos, adquirindo deste modo o senso 

de identidade. As anteriores identificações com os pais e outras figuras são importantes, 

mas o adolescente precisa de desenvolver uma identidade pessoal que vá mais além do 

que essas identificações. Caso este processo não de desenrole, não conseguindo o 

adolescente atingir e fazer prevalecer uma identidade coerente, ocorre o oposto, ou seja, 
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a confusão de identidade. Erickson salienta, ainda, que outra resolução inadequada da 

confusão, ou crise de identidade, é o desenvolvimento de uma identidade negativa, a 

qual se baseia em papéis indesejáveis da sociedade, como a identidade delinquente 

juvenil (Cloninger, 2003). 

 

A gravidez na adolescência. 

 

Segundo Canavarro (2001), a opção da mulher em engravidar, o seu 

comportamento no tempo de gravidez e comportamento materno são determinados pela 

representação que a mãe cria sobre a gravidez e a maternidade, e estão interligados. 

Durante a gravidez, a mulher passa por um crescente e complexo processo de 

desenvolvimento individual, necessitando de crescer psicologicamente, tal como o seu 

filho vai crescendo fisicamente (Stern & Stern, 2005). Será, então, tempo da mulher se 

preparar psicologicamente para a sua ligação e relação com o bebé, ensaiando o papel e 

tarefas de mãe, ao mesmo tempo que se vai estruturando para incluir um novo elemento 

à sua identidade e aprender a aceitar o bebé como pessoa (Canavarro, 2001). Segundo 

Justo (1994), esta conjuntura facilitará a preparação do papel de mãe e o início do 

relacionamento com o filho. 

No entanto, segundo Sowden, Sage & Cockburn, (2007) esta preparação carece 

da capacidade da mãe em lidar com os problemas inerentes à gravidez, que se traduzem 

em aceitar esta nova realidade e as suas mudanças físicas, enfrentar as consequências de 

estar grávida, saber lidar a incerteza e gerir os inesperados e indesejáveis 

acontecimentos e complicações da gravidez e aceitar a mudança do seu papel. 

Porém, quando a gravidez acontece em mães adolescentes, nas quais a 
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imaturidade psíquica prevalece, esta pode traduzir-se numa baixa perceção sobre as 

necessidades de desenvolvimento do bebé, tanto para o criar como para o educar. Nestes 

casos, salienta-se as poucas atividades de estimulação, a indiferença relativamente aos 

pedidos do bebé, e a pouca comunicação com ele (Figueiredo, 2001). 

No que remete para as causas que podem conduzir à gravidez na adolescência, 

algumas investigações associam-nas à ausência da figura paterna, real ou simbólica 

(Zongker, 1977). No mesmo sentido, Babikian & Goldaman (1971) referem que estas 

mães indiciam conflitos edipianos não resolvidos associados à ausência parental, razão 

que as motiva a procurar uma atenção masculina compensatória, promovendo, em 

muitos casos, o acto sexual precoce e a consequente gravidez (Bingham & Miller, 1989; 

Zongker, 1977). 

Obviamente, a capacidade destas mães estabelecerem uma vinculação segura 

com o seu filho é menor, a qual é de extrema importância, tanto para o desenvolvimento 

emocional e psicológico, como para o desenvolvimento social da criança, conforme já 

se abordou nos capítulos anteriores (Carpintero, 2003). Neste contexto, segundo 

Ferreira (1995), a gravidez na adolescência considera-se de risco, tendo em conta os 

efeitos psicológicos, sistémicos e sociais adversos que atingem não só na mãe, como o 

filho. 

 

Perturbações 

 

Tendo em consideração os principais quadros teóricos que explicam o processo 

de enquadramento e de desenvolvimento e que permitem concetualizar os casos 

acompanhados ao longo do estágio, far-se-á de seguida uma apresentação das principais 
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perturbações que foram diagnosticadas e trabalhadas, bem como do respectivo processo 

de avaliação usado. 

 

Mutismo seletivo. 

 

Tramet, em 1934, introduziu a expressão “mutismo eletivo”, para referenciar o 

quadro de alguém com incapacidade para falar em situações nas quais seria esperado 

que o fizesse, em que o termo eletivo sugeria a existência de uma decisão deliberada 

para não falar (Kolvin, Trowell, Couteur, Baharaki & Morgan 1997). Segundo Halpern, 

Hammond & Cohen (1971), nesta perspetiva a literatura salienta a oposição como factor 

principal do mutismo eletivo, que descrevia as crianças com esta perturbação, como 

imaturas, controladoras e com comportamentos de oposição. 

Segundo Atienza (2001), subjacente à origem do MS, estão uma série de fatores 

decorrentes de uma alteração intrapsíquica relacionada com traumas emocionais ou com 

conflitos não resolvidos, como os mecanismos de medo, a ausência de segurança, a 

ligação da criança à mãe e a ansiedade de separação. 

De acordo com o DSM-IV-TR (APA, 2002), o seu início é normalmente antes 

dos cinco anos, mas pode não ser clinicamente detetada até à entrada para a escola. As 

perturbações associadas a esta perturbação incluem timidez excessiva, medo de 

embaraço nas situações sociais, ficar colado às pessoas, birras ou comportamentos de 

oposição ou de controlo, particularmente em casa, e traços compulsivos. Ainda segundo 

esta manual, a principal caraterística associada ao MS é a incapacidade persistente em 

falar em situações sociais específicas (situações em que se espera que se fale, como, por 

exemplo, na escola) apesar de o fazer noutras situações (Critério A). Esta perturbação 
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carateriza-se ainda pela interferência que tem no rendimento escolar ou laboral ou na 

comunicação social (Critério B), pela sua duração de, pelo menos, um mês (não limitada 

ao primeiro mês de escola) (Critério C) e pela incapacidade de falar não ser devida à 

falta de conhecimentos ou de familiaridade com a língua requerida na situação social 

(Critério D). Para que o seu diagnóstico possa ser efetivo, esta perturbação não pode ser 

melhor explicada pela presença de uma perturbação de comunicação (por exemplo, 

gaguez) e não ocorre exclusivamente no decurso de uma perturbação global do 

desenvolvimento, esquizofrenia ou outra perturbação psicótica (Critério E). 

 

Perturbação de oposição. 

 

A perturbação de oposição é caraterizada por um padrão global de 

comportamento hostil, desobediência e desafio. São crianças que normalmente discutem 

muito com adultos, incomodam deliberadamente os demais, não aceitam 

responsabilidades pela sua má conduta, têm dificuldade em aceitar regras e perdem 

facilmente o controle, quando as coisas não correm da forma como elas desejam (Serra-

Pinheiro, Guimarães & Serrano, 2005). Segundo Kaplan, Sadock & Grebb, (2003) e 

com alguma consonância ao referido antes, os sintomas mais comuns desta perturbação 

são a frequente perda de paciência, discussão com adultos, frequente desafio ou recusa 

em obedecer a solicitações e regras dos adultos, perturbação constante e deliberada das 

outras pessoas e responsabilização dos outros pelos seus erros e/ou mau 

comportamento. 

Por vezes, os sujeitos com este tipo de perturbação na infância podem também 

ser denominados como tendo comportamentos anti-sociais (Fonseca, 2000; Pacheco, 
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Alvarenga, Reppold, Piccinini, & Hutz, 2005), sendo usual a população com 

perturbações do comportamento, tipo externalizante, apresentarem, normalmente, 

quocientes intelectuais verbais abaixo da média nas escalas de inteligência (Frost, 

Moffitt & McGee, 1989). 

Segundo Loeber & Hay (1997), outro dos comportamentos visíveis nos jovens 

com esta perturbação são os problemas de atenção que, de certa forma, são 

determinantes na agressividade juvenil e que, normalmente, também estão associados a 

comportamentos hiperactivos e impulsivos, o que torna mais difícil entender se os 

défices encontrados se devem à perturbação de oposição ou à perturbação de 

hiperatividade com défice de atenção (PHDA). 

Serra-Pinheiro, Schmitz, Mattos & Souza (2004) dizem, inclusive, que a 

perturbação de oposição é altamente comórbida com a perturbação de hiperatividade 

com défice de atenção (PHDA), encontrando-se presente em 50% dos casos. 

O início dos problemas de atenção surge, na maioria das vezes, durante o 

período pré-escolar, ou seja, na mesma fase em que os comportamentos agressivos 

surgem em muitas crianças (Loeber & Hay, 1997). 

O prognóstico para esta perturbação depende, em parte, de como funciona a 

estrutura familiar, podendo também influenciar o desenvolvimento do quadro e a 

existência de psicopatologias comórbidas (Kaplan, Sadock & Grebb, 2003). 

Segundo o DSM-IV-TR (APA, 2002), a perturbação de oposição é um padrão 

recorrente de comportamentos negativistas, desafiantes, desobedientes e hostis 

relativamente às figuras de autoridade que dura pelo menos seis meses, durante os quais 

estão presentes pelo menos quatro (Critério A) dos seguintes comportamentos: com 

frequência encoleriza-se (Critério A1); com frequência discute com os adultos (Critério 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 62 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

A2); com frequência desafia ou recusa cumprir os pedidos ou regras dos adultos 

(Critério A3); com frequência aborrece deliberadamente as outras pessoas (Critério A4); 

com frequência culpa os outros dos seus erros ou mau comportamento (Critério A5); 

com frequência é suscetibilizado ou facilmente molestado pelos outros (Critério A6); 

com frequência sente raiva ou está ressentido (Critério A7); com frequência é rancoroso 

ou vingativo (Critério A8). Os referidos critérios só serão considerados se o 

comportamento ocorrer com maior frequência do que é tipicamente observado nos 

sujeitos de idade e nível de desenvolvimento comparáveis. Para que a perturbação de 

oposição possa ser diagnosticada é ainda necessário que esta cause um défice 

clinicamente significativo no funcionamento social, escolar ou laboral (Critério B); que 

os comportamentos não ocorram exclusivamente durante a evolução de uma 

Perturbação Psicótica ou de uma Perturbação do Humor (Critério C); e que não estejam 

preenchidos os critérios de Perturbação do Comportamento e, se o sujeito tem dezoito 

anos ou mais, não estejam preenchidos os critérios de Perturbação Anti-Social da 

Personalidade (Critério D). 

Ainda segundo o DSM-IV-TR (APA, 2002), as suas caraterísticas durante os 

anos escolares estão associadas a temperamentos problemáticos (por exemplo, elevada 

reatividade, dificuldade em ficar sossegados), elevada agitação motora e fraca auto-

estima. 

 

Perturbação de hiperatividade com défice de atenção. 

 

A PHDA, segundo Lopes (2004), além de ser uma dos distúrbios mais estudados 

é, também, um dos mais controversos no desenvolvimento da infância e adolescência. É 
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frequentemente descrita pela comunidade médica/científica como uma “ineficácia 

neurológica” vista como uma desordem biológica, carateriza-se por um desequilíbrio 

químico na área do cérebro responsável pela atenção e pela atividade, bem como pela 

capacidade de inibir ou controlar comportamentos (Rief & Heimburge, 2000). 

A sua manifestação pode ser precoce, causando em regra problemas no contexto 

escolar, onde o controlo da atenção e da atividade são de extrema importância para a 

aprendizagem e integração social e educativa das crianças (Parker, 2003). 

Desta forma, a PHDA reflete um estado de mobilidade quase permanente, desde 

os primeiros anos de vida, manifestando-se em todos os campos. Não é unicamente uma 

hiperatividade motora, podendo estar associada à hiperatividade verbal, sendo também 

normal estar associada a perturbações do sono e tendência para a agressividade e 

destruição. Apresenta igualmente comportamentos repetitivos e um quadro sintomático 

comportamental que diversos autores descrevem como “desobediência patológica”, 

subentendida como incompreensão de ordens, repetição do erro e incompreensão 

perante o castigo. A falta de atenção é ainda outro dos sintomas que a integram, bem 

como a irritabilidade e impulsividade (Lopes, 2004). 

Segundo o DSM-IV-TR (APA, 2002), a PHDA é um padrão persistente de falta 

de atenção e/ou impulsividade/hiperatividade, com uma intensidade que é mais 

frequente e grave que o observado habitualmente em sujeitos com um nível de 

desenvolvimento semelhante. As caraterísticas associadas, segundo este manual, 

dependem da idade e estádio do desenvolvimento, que vão desde a baixa tolerância à 

frustração, arrebatamentos emocionais, teimosia, insistência excessiva em que as suas 

exigências sejam satisfeitas, labilidade emocional, desmoralização, disforia, rejeição 

pelos companheiros e baixa auto-estima. O seu desenvolvimento cognitivo avaliado 
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individualmente por testes de inteligência é alguns pontos inferior ao das outras crianças 

e, muitas vezes, também é uma perturbação marcada pela incapacidade de adaptação 

social, familiar e escolar. 

Para que esta PHDA possa ser diagnosticada segundo o DSM-IV-TR (APA, 

2002) é necessário que seis (ou mais) dos seguintes critérios de falta de atenção 

persistam pelos menos durante seis meses com uma intensidade que é desadaptativa e 

inconsciente em relação ao nível de desenvolvimento: não presta atenção suficiente aos 

pormenores ou comete erros por descuido nas tarefas escolares, no trabalho ou noutras 

atividades (Critério A1a); tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades 

(Critério A1b); parece não ouvir quando se lhe fala diretamente (Critério A1c); não 

segue as instruções e não termina os trabalhos escolares, encargos ou deveres no local 

de trabalho (sem ser por comportamentos de oposição ou por incompreensão das 

instruções) (Critério A1d); tem dificuldade em organizar tarefas e atividades (Critério 

A1e); evita, sente repugnância ou está relutante em envolver-se em tarefas que 

requeiram um esforço mental mantido (tais como trabalhos escolares ou de índole 

administrativa) (Critério A1f); perde objectos necessários a tarefas ou actividades (por 

exemplo, brinquedos, exercícios escolares, lápis, livros ou ferramentas) (Critério A1g); 

distrai-se facilmente com estímulos irrelevantes (Critério A1h); esquece com frequência 

as atividades quotidianas (Critério A1i). O seu diagnóstico inclui ainda a necessidade 

que seis (ou mais) dos seguintes critérios associados a sintomas de hiperatividade e 

impulsividade persistam pelo menos durante seis meses com uma intensidade que é 

desadaptativa e inconsciente com o nível de desenvolvimento. Relativamente à 

hiperatividade tem de movimentar excessivamente as mãos e os pés, mover-se quando 

está sentado (Critério A2a); levantar-se na sala de aula ou noutras situações em que se 
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espera que esteja sentado (Critério A2b); correr ou saltar excessivamente em situações 

em que é inadequado fazê-lo (em adolescente ou adultos pode limitar-se a sentimentos 

subjetivos de impaciência) (Critério A2c); ter dificuldades em jogar ou dedicar-se 

tranquilamente a atividades de ócio (Critério A2d); andar ou só atuar como se estivesse 

"ligado a um motor” (Critério A2e); falar em excesso (Critério A2f). No que remete 

para a impulsividade tem de precipitar as respostas antes que as perguntas tenham 

acabado (Critério A2g); ter dificuldades em esperar pela sua vez (Critério A2h); 

interromper ou interferir nas actividades dos outros (por exemplo, intromete-se nas 

conversas ou jogos) (Critério A2i). O DSM-IV-TR (APA, 2002) refere ainda que alguns 

dos sintomas relacionados com a hiperatividade-impulsividade ou de falta de atenção, 

antes apresentados, causem défices surgindo antes dos sete anos de idade (Critério B) e 

que alguns défices provocados pelos sintomas estejam presentes em dois ou mais 

contextos [por exemplo, escola (ou trabalho) e em casa] (Critério C). Por último, é 

preciso que existam provas claras de um défice clinicamente significativo do 

funcionamento social, académico ou laboral Critério D) e que os sintomas não ocorram 

exclusivamente durante uma Perturbação Global do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou 

outra Perturbação Psicótica e não é melhor explicada por outra perturbação mental (por 

exemplo, Perturbação do Humor, Perturbação da Ansiedade, Perturbação Dissociativa 

ou Perturbação da Personalidade) (Critério E). 

 

Modelos de Intervenção 

 

Os seguintes modelos de intervenção abordados têm em conta os quadros 

teóricos, as perturbações diagnosticadas e todo o processo terapêutico. 
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Modelo psicodinâmico ou de orientação analítica. 

 

Segundo Gill (1954), a teoria psicanalítica tem-se desenvolvido sobre quatro 

pilares teóricos fundamentais: a teoria da pulsão de Freud, a psicologia psicanalítica do 

self, a psicologia do ego e as relações de objeto. Pilares que têm sido responsáveis pelo 

desenvolvimento da sua técnica psicoterapêutica e subsequentes alterações nos 

conceitos teóricos subjacentes, na ênfase dada aos seus constructos teóricos e no seu 

processo terapêutico. 

Nesta psicoterapia, o sujeito é incitado a explorar as suas ideias, sentimentos e 

atitudes, nas suas relações com as figuras importantes ao longo da sua vida, sempre 

focada no insight e sem fazer julgamentos antecipados. Estas associações, no entanto, 

não são tão livres como na psicanálise, pois são muitas vezes guiadas pelo terapeuta, 

para questões chave da terapia que, numa fase primária, visam intervir em áreas 

circunscritas ou problemas delimitados (Goldstein, 1988, citado por Cordioli, 2008). 

A conjuntura destes fatores originou também vários modelos de intervenção 

psicodinâmica, que se refletiram em alterações na sua técnica psicoterapêutica, 

nomeadamente, o setting (do divã, para o face a face), a redução da frequência de 

sessões, a regressão que é menor, não se desenvolvendo a transferência com a mesma 

intensidade e, consequentemente, o tipo de pacientes (Gill, 1954; Goldstein, 1988, 

citados por Cordioli, 2008). 

Estas alterações são também salientadas pelo grande impacto que tiveram na 

compreensão das determinantes interpessoais e sociais do desenvolvimento da 

personalidade e da psicopatologia que, além de serem vitais para um aumento da 

compreensão da experiência humana, também o têm sido para a evolução da prática 
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clínica (Pine, 1990; Silverman, 1986, citados por Gelso & Hayes, 1998). 

No entanto, apesar da versatilidade que a intervenção de orientação 

psicodinâmica tem apresentado durante a sua evolução, vários autores têm defendido a 

existência de aspectos centrais comuns na teoria subjacente às diversas terapias 

psicodinâmicas (Gelso & Hayes, 1998). São eles o facto de todas as psicoterapias terem 

em conta o interface entre as determinantes sociais, interpessoais e biológicas, variando 

contudo no peso dado a cada um destes aspectos; a existência e a importância do 

inconsciente que motiva ou determina o comportamento; a primazia das funções 

mentais e estruturas (filtro - esquemas) que são adquiridas ou constituídas nos primeiros 

anos de vida, sob os quais vamos compreender o mundo e viver as experiências e que 

serão cruciais para a formação da personalidade e para o desenvolvimento; e por 

considerar o, sempre importante, desenvolvimento do ser humano ao longo do ciclo de 

vida. 

Segundo Cordioli (2008), os objetivos do modelo psicodinâmico são a resolução 

de conflitos selecionados e delimitados, a remoção de defesas patológicas, a promoção 

do crescimento em pessoas com atrasos nas chamadas tarefas evolutivas e correção de 

problemas psicopatológicos ou deficits adquiridos em etapas anteriores. 

 

Ludoterapia. 

 

Freud não se dedicou à análise de crianças, afirmando que para alguém se 

submeter a análise era necessário maturidade, o que desde logo inviabilizava a aplicação 

da psicanálise a crianças, embora ele situasse as causas da neurose na sexualidade 

infantil. Porém, em 1909, através da análise que realizou a um menino (Hans) de cinco 
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anos com fobia, Freud lançou o primeiro modelo de análise infantil que, naquela época, 

originou alguma indignação, levando a psicanálise a ser acusada de furtar a inocência 

dessa criança (Camarotti, 2010). Esta intervenção foi realizada indirectamente no 

pequeno Hans, pois os relatos sobre a observação do menino, o registo dos factos e 

comentários realizados pelo menino eram todos feitos pelo seu pai, cabendo apenas a 

Freud revelar o sentido desses significados, para que fossem transmitidos a Hans, pelos 

seus pais. 

Anos mais tarde, mais precisamente em 1920, Freud, após observar o seu neto 

de 18 meses a brincar com um simples carrinho de linhas, fala sobre a dinâmica do 

brincar, na sua obra Além do Princípio do Prazer. Neste exemplo, ele reporta o hábito 

que o seu neto tinha de atirar objectos para um canto e, posteriormente, emitir o som de 

“ó”. Este jogo que descreve a brincadeira de desaparecer e aparecer é confirmado 

através da observação de Freud (Cardoso & Lima, 2008). Através deste jogo de atirar 

objetos, a criança desloca para o exterior os seus medos, angústias e raivas, que domina 

com recurso a uma acção, ou seja, o desaparecer e aparecer do carrinho de linhas 

relacionava-se com a partida e chegada da mãe. Neste pequeno exemplo, pode-se 

perceber que a criança não joga simplesmente para repetir uma situação satisfatória, 

brincando também para elaborar/superar o que é/foi sentido como situação traumática. 

O brinquedo tem neste contexto o objetivo de proporcionar à criança a possibilidade de 

ela transformar a passividade em actividade, transferindo a experiência desagradável 

para a brincadeira, reproduzindo ou modificando a situação de forma a elaborá-la na sua 

mente (Stragliotto, 2008). 

Posteriormente, num escrito de Freud, em 1922, ele relata ter sido visitado por 

um rapaz de dezanove anos, que se apresentou como Hans, revelando-se um rapaz 
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saudável que declarava estar muito bem e sem sofrer de nenhuma inibição. Este caso 

possibilitou, assim, a Freud confirmar a sua teoria da sexualidade infantil e dar mais um 

passo na possível aplicação da análise de crianças, através dos princípios da técnica 

analítica, ao interpretar na criança os seus desejos edípicos e a sua angústia de castração 

(Camarotti, 2010).  

No entanto, apesar das fases do desenvolvimento criadas por Freud se basearem 

em fatores psicossexuais da criança, ele propôs que a técnica usada com elas fosse 

diferente da dos adultos, pois a associação livre não é viável devido à criança não ter 

superego (Camarotti, 2010). Para ele, as resistências internas enfrentadas no adulto são 

substituídas nas crianças por dificuldades externas. 

Estas conclusões de Freud foram realmente contributos notáveis para a 

psicologia clínica, nomeadamente, para a psicoterapia infantil que, embora não tenha 

sido um dos seus principais postulados, serviu como uma importante alavanca para os 

pós-freudianos como Anna Freud e Melanie Klein (Silva & Santos, 2008). 

Melanie Klein iniciou o seu trabalho com crianças, influenciando os pais destas 

a dialogarem livremente com elas sobre o que as incomodava, seguindo assim as 

orientações de Freud. Porém, os resultados observados foram apenas parciais e Klein 

resolveu (re)fazer a psicanálise das crianças. Esta análise levou-a a criar uma nova 

ferramenta de trabalho, “a técnica de brincar”, uma vez que brincar e jogar são formas 

básicas da comunicação infantil, possibilitando à criança inventar um mundo, que lhe 

permita elaborar os seus aspectos internos e os impactos exercidos pelos outros (mundo 

externo). Segundo a análise infantil de Klein, o objectivo do analista é descobrir e 

interpretar no setting terapêutico (ler através dos símbolos - brinquedos) o material 

inconsciente, de forma a descodificar em palavras as ansiedades e fantasias da criança 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 70 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

(Mello, 2006). 

Anna Freud, tal como referido, foi outra das seguidoras de Freud, seu pai e, à 

semelhança de Klein, trabalhou com crianças, mas enfatizando os aspectos externos, 

como as dificuldades da criança em ajustar-se ao mundo externo, diferenciando-se aqui 

de Klein, que dava importância ao mundo interno da criança e ao que provinha dele para 

o mundo externo (Stragliotto, 2008). Esta diferença nas suas teorias sempre se fez notar, 

apesar de ambas se basearem na teoria psicanalítica e, após a morte de Freud em 1939, 

iniciou-se na Sociedade Britânica de Psicanálise um período de largas discussões 

protagonizado por Anna Freud e Melanie Klein. Winnicott e outros analistas não 

tomaram uma posição favorável a nenhuma delas, pois reconheciam contribuições 

favoráveis nas duas autoras, decidindo unir-se, formando o que acabou por ser 

conhecido como Middle Group. Esta postura de Winnicott perdurou até ao final dos 

seus tempos e, mesmo em 1971, continuava a afirmar que o brincar é uma experiência 

criadora, que tem lugar e tempo para acontecer, não sendo “dentro” (realidade psíquica 

interna na teoria de Melanie Klein) nem “fora” (realidade externa de Anna Freud), mas 

sim o que acontece “entre”, ou seja, na fronteira entre o interno e o externo. Esta 

fronteira não é mais que um espaço transicional, onde apenas determinados objetos 

(objetos transicionais) comportam os requisitos para poderem transitar entre estes dois 

lados da fronteira, os quais marcarão a diferença na evolução da relação objetal 

(fenómeno transacional), a qual se traduz numa etapa organizativa entre a necessidade 

do objeto real e a hipótese de o substituir por uma fantasia alucinatória (Winnicott, 

1988). 

Neste contexto, a ludoterapia, baseada no facto do jogo ser a forma natural da 

criança se expressar, surge como uma oportunidade técnica da criança se libertar dos 
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seus sentimentos e problemas através dos brinquedos e do brincar (Axline, 1984). Ainda 

na mesma linha de conclusões, Aberastury (1992) refere a ludoterapia como uma 

atividade simbólica e lúdica, em que a criança é capaz de concetualizar e estruturar as 

suas próprias experiências, dando-lhe um duplo sentido através do brincar. Menicalli 

(2002) refere, igualmente, que a criança joga e brinca, porque precisa de elaborar 

situações traumáticas, expressando, de uma forma pré-verbal, os seus problemas 

fundamentais, pois a função do jogo e do brinquedo não é só a de descarga de fantasias, 

mas a busca de satisfação dos desejos de forma sublimada. Assim, o brincar revela-se 

catártico em si, ao funcionar como uma experiência de auto-determinação para a criança 

e constituir uma oportunidade de insight, tal como favorece a relação terapêutica e 

facilita a recolha de dados relevantes para o processo terapêutico (Aberastury, 1992a). 

Desta forma, podemos considerar que a ludoterapia se define como processo 

dinâmico entre a criança e o terapeuta, onde aquela é orientada para uma reflexão do 

que afeta a sua vida presente, mediante o seu ritmo, e de acordo com os seus problemas, 

sejam eles passados ou atuais, conscientes ou inconscientes (BAPT, 2008). 

 

Modelo cognitivo-comportamental. 

 

A designada “revolução cognitiva em psicologia”, ocorrida no final da década de 

50, princípio da de 60, teve início nos trabalhos publicados por Aaron Beck e Albert 

Ellis (Abreu & Roso, 2003).  

A terapia cogntiva (TC) originária de Aaron Beck tem como principal 

característica produzir mudanças nos sistemas de significados (crenças) e pensamentos, 

ao invocar uma transformação emocional e comportamental durável e não somente um 
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declínio momentâneo dos sintomas. Ainda segundo Beck, não é a situação que define o 

que é sentido pela pessoa, mas sim o modo como são interpretados os factos perante 

determinada situação (Wainer, 2011). 

A terapia racional emotiva comportamental (TREC) desenvolvida por Albert 

Ellis em 1956 tem como principal intento a ideia de que a forma como o pensamento 

actua determina o que é sentido. Com base neste pressuposto, ele criou o modelo ABC, 

em que as perturbações emocionais são explicadas pela inter-relação entre as situações 

ativadoras (As), pelas crenças (Bs) e pelas consequências (Cs) emocionais e 

comportamentais (Wainer, 2011). 

As terapias cognitivo-comportamentais (TCC) resultam assim da integração de 

conceitos e técnicas cognitivas e comportamentais que, apesar de comportarem uma 

larga gama de terapias, todas elas assentam no mesmo pressuposto teórico, que remete 

para o facto das mudanças terapêuticas surgirem em conformidade com a ocorrência de 

alterações nos modos disfuncionais de pensamento. Para que isso aconteça, o seu 

modelo de intervenção terapêutica foca-se no(s) problema(s) que o paciente apresenta 

no momento em que procura a terapia, sendo o seu objetivo ajudá-lo a aprender novas 

estratégias que permitam promover as mudanças necessárias para o paciente lidar com o 

ambiente. Esta proposta terapêutica pressupõe uma metodologia que assenta numa 

cooperação entre o terapeuta e o paciente, que possibilite a criação em conjunto de 

estratégias para superar os problemas concretos (Cordioli, 2008). 

Neste modelo, o problema do paciente será então o ponto de partida para a 

terapia, pois é a partir dele que será possível identificar as distorções que existem na 

forma como o paciente se avalia a si ao mundo. Os designados esquemas nas TCC 

serão, por conseguinte, a base para avaliar as suas experiências/vivências, uma vez que 
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as estruturas cognitivas se organizam por níveis, situando-se os esquemas nos seus 

núcleos. Esta abordagem procurará explorar cada um dos diferentes níveis de 

organização, começando pelos pensamentos automáticos até chegar às crenças do 

sujeito, as quais são posteriormente testadas, recorrendo a exercícios que o paciente 

realizará durante o processo terapêutico e demais contextos (Shinohara, 1997). 

Numa descrição resumida, as TCC pretendem corrigir as distorções cognitivas 

que geram o problema no sujeito, para que este crie métodos eficazes para os enfrentar. 

Para tal, recorrem às técnicas cognitivas para identificar os pensamentos automáticos, 

testar os pensamentos e substituir as distorções cognitivas, e às técnicas 

comportamentais para modificar condutas desadequadas relacionadas com o problema 

ou perturbação em causa. 

 

Terapia de apoio. 

 

Cordioli (2008) descreve a terapia de apoio como menos ambiciosa e intensiva, 

envolvendo menos ansiedade que as terapias exploratórias ou expressivas e as 

orientadas para o insight, embora isto conduza a que a sua prática, por vezes, possa ser 

mais difícil, uma vez que carece de um julgamento mais criterioso por parte do 

terapeuta, e das potencialidades e vulnerabilidades do paciente. Ainda segundo o 

mesmo autor, a sua prática fundamenta-se na teoria psicodinâmica do funcionamento 

mental, nos princípios da aprendizagem da teoria comportamental e na correção de 

pensamentos disfuncionais, crenças e técnicas de solução de problemas da terapia 

cognitiva. 

Segundo Ursano e Silberman (2003), a estratégia central da sua prática é ajudar 
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os pacientes a diminuir o uso de defesas imaturas ou mal adaptativas, fortalecendo as 

suas defesas adaptativas, melhorando o equilíbrio entre impulsos e defesas, recorrendo a 

estratégias básicas como o mapeamento das principais áreas de dificuldade na vida do 

paciente. 

Este tipo de terapia, segundo Cordioli (2008), é focal, ou seja, centrada no aqui-

e-agora, no problema, e no relato e análise das tarefas programadas para os intervalos 

entre sessões. Neste sentido, esta terapia, tal como em todas as psicoterapias, pressupõe 

um bom vínculo terapeuta-paciente, uma boa aliança de trabalho e o uso da 

transferência positiva, sendo o terapeuta pautado por uma postura mais ativa, real e 

disponível que na terapia analítica. 

Segundo Ursano e Silberman (2003), o objetivo terapêutico deste tipo de 

intervenção é direcionado para o alívio de sintomas, melhoria da adaptabilidade a stress 

interno e externo, aumento da auto-estima e a manutenção ou restauração de uma 

função. 
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Objetivos de Estágio Propostos 

 

Tendo decorrido o estágio num centro de saúde, os objetivos estabeleceram-se 

de acordo com a proposta dos objetivos da formação nos estágios de psicologia nos 

centros de saúde da sub-região de saúde de lisboa, os quais se enquadram nos objetivos 

de estágio propostos pela Universidade Lusíada. 

Neste contexto, os objetivos de estágio abrangeram quatro áreas principais: 

 

- Aquisição de conhecimentos; 

- Aptidões; 

- Desenvolvimento de atitudes; 

- Desenvolvimento de competências. 

 

Através da aquisição de conhecimentos, pretende-se conhecer os procedimentos 

médicos associados aos processos psicológicos que, mais frequentemente, determinam a 

procura de cuidados de saúde; conhecer e compreender como a intervenção psicológica 

pode contribuir para os cuidados de saúde primários; conhecer os aspetos éticos e 

deontológicos da prática da psicologia no contexto da saúde; conhecer as metodologias 

essenciais de intervenção e de investigação; conhecer a evolução dos conceitos de 

cuidados de saúde primários de saúde; e saber recolher histórias clínicas de sujeitos em 

diferentes fases do ciclo da vida. 

As aptidões tiveram como objetivo aprender a tratar a informação necessária à 

avaliação, desenvolver tarefas de avaliação e de intervenção psicológica, e a colaborar 

com a equipa multidisciplinar. 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 76 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

No que remete para o desenvolvimento de atitudes, o objetivo é englobar a 

disponibilidade para a auto-avaliação e auto-formação, bem como o reconhecimento da 

sua necessidade permanente, aplicar os aspetos éticos e deontológicos da prática 

profissional, e facilitar a comunicação entre os utentes e os diferentes técnicos. 

Por último, referente ao desenvolvimento de competências, destaca-se a 

aquisição de técnicas de entrevista, realização de avaliação psicológica, elaboração de 

relatórios, organização de registos clínicos, intervenções comunitárias e aconselhamento 

de saúde/apoio psicológico (terapia de apoio). 
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Metodologia 

 

O estágio académico teve início a 1 de outubro de 2012, no Centro de Saúde do 

Cacém-Extensão Olival, com uma reunião coordenada pela psicóloga do gabinete de 

psicologia, onde foi realizada uma breve apresentação da instituição e onde todos os 

estagiários das diferentes universidades se puderam conhecer. Nesta primeira fase do 

estágio, ocorreram outras reuniões com a finalidade de conhecer os diversos 

profissionais com quem iríamos trabalhar; aprender sobre os procedimentos a utilizar 

nos diferentes casos; consultar alguns processos; conhecer as diversas atividades onde o 

psicólogo clínico se insere nos cuidados de saúde primários; aprofundar o conhecimento 

prático sobre os diferentes instrumentos de avaliação a utilizar na prática clínica; e 

observar a primeira consulta de triagem que acontece nos novos casos. 

No mês de Outubro, foi-me atribuído o meu primeiro caso, recebendo nos dois meses 

seguintes mais três casos, constando, neste relatório, apenas a apresentação de dois 

desses casos. 

Durante o tempo de estágio, foram realizadas em paralelo outras atividades, no 

contexto dos cuidados de saúde primários. Estas atividades, assim como os dados sobre 

a amostra, instrumentos e procedimentos que lhes são inerentes, encontram-se descritos 

mais à frente, pelo que se apresentará, agora, apenas a metodologia seguida para os dois 

casos acima referidos. 

O término do estágio aconteceu a 26 de julho de 2013, com a realização da 

última supervisão, um dia depois de ser realizada a última consulta. 
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Amostra 

 

O trabalho realizado no estágio constou de quatro estudos de caso, que 

beneficiaram da consulta de psicologia do Centro de Saúde do Cacém-Extensão Olival. 

A população destes quatro casos compreendeu duas pessoas do sexo feminino, com 

idades entre os catorze e os setenta e nove anos de idade, e duas pessoas do sexo 

masculino, com idades entre os sete e os treze anos de idade. Como unidade de análise 

para este relatório, selecionou-se uma amostra de dois desses casos, os dos indivíduos 

do sexo masculine, os quais se constituem como estudos de caso. A opção por esta 

amostra deveu-se a razões de conveniência, atendendo às normas de funcionamento da 

instituição. Convém desde já esclarecer que estes indivíduos, para facilidade de 

identificação na apresentação dos casos, serão denominados de Joel e Nuno, dois nomes 

fictícios para dois casos bem reais, respetivamente, com as idades de sete e treze anos. 

 

Instrumentos 

 

É corrente a preocupação por parte do psicólogo em criar guidelines na 

avaliação clínica (Fernández-Ballesteros, De Bruyn, Godoy, Hornke, Laak, Vizcarro, 

Westhoff, Westmeyer & Zaccagnini, 2001; Mash & Hunsley, 2005) que lhe 

possibilitem seguir as suas diferentes fases, salientando-se: a análise e conceptualização 

do caso; a organização e devolução dos resultados; o planeamento da intervenção e a 

intervenção; e a avaliação final e/ou follow-up (Fernández-Ballesteros et al., 2001), bem 

como o eventual encaminhamento do sujeito para outra instituição (Mash & Hunsley, 

2005). 
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Quando se trata da avaliação psicológica de crianças e adolescentes, esta carece, 

muitas vezes, da necessidade de recolher informação junto de várias fontes (pais e 

professores), em diferentes contextos (casa e escola), recorrendo a diferentes métodos 

(entrevista e questionários). Neste caso, o psicólogo não pode restringir-se à aplicação 

de técnicas psicométricas (testes psicológicos) (Mash & Hunsley, 2005), necessitando 

de conjugar diferentes tomadas de decisão, perante os diferentes contextos com que se 

confronta (La Greca & Lemanek, 1996). 

Cabe assim ao psicólogo, perante os diferentes processos com que se depara, 

decidir e selecionar quais os instrumentos que melhor lhe permitirão concretizar os 

objetivos que se propõe atingir (La Greca & Lemanek, 1996). 

 

Observação clínica. 

 

A palavra “observação” representa o ato de olhar com atenção um 

acontecimento, um fenómeno, um objeto ou uma pessoa com o possível propósito de o 

vir a estudar, pelo que é considerada, segundo Pedinielli (1999), a base do 

conhecimento do mundo, uma vez que é pela observação que poderemos descriminar as 

diferenças entre os fenómenos. 

Assim, a partir da observação, é possível verificar aspetos específicos sobre o 

objeto em estudo, bem como antever qualitativamente algumas das suas caraterísticas, 

facilitando a compreensão das suas atitudes e comportamentos (Angers, 1992, citado 

por Pedinielli & Fernandez, 2008). Nesta perspetiva, a observação, ao ser orientada por 

determinados princípios e objetivos, favorece a distinção de fenómenos específicos, que 

possibilitam codificar um ou mais comportamentos no sujeito observado, ocupando, 
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deste modo, um lugar de destaque na psicologia clínica (Gauthier, 1990, citado por 

Pedinielli & Fernandez, 2008). 

A observação clínica neste contexto, segundo Pedinielli (1999), resume-se na 

identificação de comportamentos verbais ou não-verbais, cognitivos e emocionais 

significativos, aos quais se vai dando significado e ao mesmo tempo situando na história 

e na dinâmica do sujeito. Comportamentos esses que traduzem informações 

significativas sobre o sujeito e através das quais exterioriza aspetos da sua vida psíquica 

(Pichot, 1999, citado por Pedinielli & Fernandez, 2008). 

 

Entrevista clínica. 

 

A entrevista clínica é uma das técnicas usadas pela psicologia, que visa recolher 

o máximo de informação sobre uma pessoa, de modo a apreender e compreender o seu 

funcionamento psicológico, tendo por base as suas vivências (Blanchet, 1997). O 

recurso à entrevista permite obter informações sobre a história de vida do paciente, a 

forma como viveu os acontecimentos ao longo da vida, as suas dificuldades, o seu 

sofrimento, as suas relações intra e inter pessoais, a sua vida íntima e os seus sonhos, 

fatores que só podem ser compreendidos e adquirir um sentido à medida que são 

integrados no seu quadro de referência. A entrevista surge, assim, como um instrumento 

de excelência na psicologia cliníca, que permite compreender a pessoa em todas as 

particularidades que lhe são inerentes, evidenciando os diversos contextos em que 

surgem as suas problemáticas (Bénony & Chahraoui, 2002). 

A entrevista será, deste modo, o ponto de partida para a relação terapêutica, 

através da qual o psicólogo pretende identificar e esclarecer o pedido e os problemas da 
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pessoa que o procura, de modo a ser-lhe possível desenvolver possíveis hipóteses 

relevantes sobre os mesmos, que poderão ou não ser confirmadas através de outros 

instrumentos, a fim de poder propor uma intervenção para a resolução do conflito. Pode, 

para isso, recorrer a diferentes tipos de entrevista, usando diferentes técnicas, as quais 

podem ainda variar mediante o modelo teórico que tenham por base (Leal, 2008). 

 

Matrizes progressivas de Raven. 

 

As matrizes progressivas de Raven, forma especial (Colored Progressive 

Matrices ou CPM), são um teste não-verbal que mede as capacidades de inteligência 

geral, incluindo capacidades de raciocínio por analogia. Foram desenvolvidas por John 

C. Raven na Escócia, e apresentadas em 1947, para serem utilizadas em crianças com 

idades compreendidas entre os três e os doze anos. São constituídas por trinta e seis 

itens, divididos em três séries identificadas por A, Ab e B, de doze itens cada, sendo a 

autoria da validação portuguesa de Mário Rodrigues Simões (Simões, 2000). 

 

Escala de inteligência de Wechsler para crianças (3ª Edição). 

 

A primeira escala de inteligência de David Wechsler (a W-B ou Wechsler - 

Belleuve) foi publicada em 1939, tratando-se de uma escala para adultos. Dez anos 

depois (1949), surgiu a Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), com uma 

estrutura semelhante à W-B, mas para sujeitos com idades compreendidas entre os cinco 

e os quinze anos. Em 1974, a necessidade de atualização desta prova deu origem à 

WISC-R. 
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A terceira versão desta escala, ou seja, a Escala de Inteligência de Wechsler para 

crianças - 3ª Edição (WISC III), foi concretizada em 1991 por uma equipa coordenada 

pelo Dr. Aurélio Prifitera e diversos colaboradores e investigadores, tendo alguns deles 

trabalhado anteriormente com David Wechsler, que contribuiu bastante para garantir a 

abordagem característica da avaliação da inteligência das Escalas de Wechsler 

(CEGOC-TEA, n.d.). 

Esta escala explora e avalia o funcionamento intelectual nos seus diversos 

aspetos, através de um conjunto de subtestes, divididos em dois domínios, Verbal e de 

Realização, em sujeitos com idades compreendidas entre os seis e os dezasseis anos e 

onze meses. 

Permite obter diferentes quocientes de inteligência (verbal, verbalização e escala 

completa) e três índices factoriais, obtidos através da interpretação dos resultados 

quantitativos. 

Todavia, a interpretação qualitativa e quantitativa deverá ser realizada tendo em 

conta os factores inerentes à realização da avaliação, como a participação, a motivação 

da criança e os elementos distrateis, entre outros. 

A adaptação desta escala para Portugal resultou de um trabalho conjunto, 

iniciado em 1999, entre Mário Simões e o Departamento de Investigação e Publicações 

Psicológicas da CEGOC-TEA (CEGOC-TEA, n.d.). 

 

Child behavior checklist. 

 

A Child behavior checklist (CBCL) é um questionário desenvolvido por 

Achenbach, com o intuito de avaliar problemas emocionais e comportamentais das 
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crianças, que está inserido no sistema de avaliação multiaxial de Achenbach. 

Este questionário é preenchido pelos pais e tem o objetivo de identificar e 

caraterizar problemas comportamentais, sociais e emocionais em crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os dezoito anos. 

É constituída por cento e trinta oito itens, divididos em dois blocos. A primeira 

parte tem cento e dezoito perguntas objectivas, que avaliam oito sintomatologias 

específicas: isolamento, queixas somáticas, ansiedade/depressão, dificuldades no 

contacto social, dificuldades cognitivas, dificuldade na atenção, comportamento 

delinquente, comportamento agressivo. A segunda parte tem vinte perguntas 

relacionadas com competências sociais, através das quais os pais ou cuidadores 

comparam os comportamentos do seu filho(a) com o de outras crianças da mesma idade. 

Esta escala foi validada para Portugal em 1999, por A. C. Fonseca & M. R. 

Simões (Universidade de Coimbra), J. P. Almeida (Serviço de Pediatria - HGSJ, Porto) 

e M. Gonçalves & P. Dias (Universidade do Minho) (Achenbach, 1991; Maciel, 2012). 

 

Youth self-report. 

 

O youth Self-Report (YSR) é um questionário de auto-avaliação para jovens com 

idades compreendidas entre os onze e os dezoito anos, derivado do CBCL. 

O YSR é um questionário composto por duas partes, com o objetivo de avaliar a 

perceção que as crianças e jovens têm sobre si mesmas, em relação às suas 

competências sociais, problemas de comportamento e dificuldades individuais ou 

grupais, nos últimos seis meses. 

A primeira parte tem um conjunto de cento e dezoito itens abrangendo oito 
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categorias: evitamento social, queixas somáticas, ansiedade e depressão, problemas 

sociais, problemas de atenção, problemas cognitivos, comportamento agressivo e 

comportamento delinquente. A segunda parte está relacionada com as competências, 

atividades e interesses sociais do indivíduo. 

Esta escala foi validada para Portugal em 1999, por A. C Fonseca & M. R. 

Simões (Universidade de Coimbra), J. P. Almeida (Serviço de Pediatria - HGSJ, Porto) 

e M. Gonçalves & P. Dias (Universidade do Minho) (Achenbach, 1991; Maciel, 2012). 

 

Questionário de capacidades e dificuldades. 

 

O Questionário de Capacidades e Dificuldades ou Strenghts and Difficulties 

Questionaire (SDQ) foi desenvolvido e validado no Reino Unido por Robert Goodman, 

em 1997. O SDQ é um questionário de auto-avaliação para crianças e adolescentes com 

idades compreendidas entre os onze e os dezasseis anos, sobre os acontecimentos dos 

últimos seis meses. É composto por vinte cinco itens divididos em três categorias, que 

geram 5 subescalas de avaliação: sintomas emocionais, problemas de comportamento, 

hiperatividade, problemas de relacionamento com os colegas e comportamento pró-

social (Portela, 2011). 

Em Portugal, o SDQ foi traduzido e adaptado por Fleitlich, Loureiro, Fonseca e 

Gaspar em 2005, resultante da investigação das três versões do SDQ (para pais, 

professores e auto-relato), em crianças e adolescentes com idades entre os cinco e os 

dezasseis anos (Portela, 2011). 
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Teste de aperceção temática infantil - versão com animais. 

 

O Teste de Apercepção Temática Infantil ou Children´s Apperception Test 

(CAT-A) teve origem no Teste de Aperceção Temática (TAT) construído por Henry 

Murray em 1935, tendo sido foi publicado em 1949 nos E.U.A. por Leopold Bellack e 

Sonia Bellack como técnica projetiva de avaliação da personalidade, destinada a 

crianças dos três aos dez anos de idade (Montagna, 1989; Boelholt, 2000). 

É constituído por dez cartões, com desenhos/imagens a preto e branco, de 

situações consideradas significativas para a vida da criança, em que as personagens são 

animais (Boekholt, 2000), através dos quais se procura, perceber a estrutura afetiva da 

criança, os seus desejos, as suas reacções perante os problemas e a forma como resolve 

os seus problemas (Montagna, 1989). 

Tal como referido antes, é um descendente directo do TAT, tem como matriz 

teórica a psicanálise, consistindo numa: 

Técnica que permite explorar a personalidade estudando o sentido dinâmico das 

diferenças individuais na percepção de um estímulo normalizado … tendo sido 

concebido para facilitar a compreensão das tendências da criança nas suas relações com 

as figuras mais importantes que a rodeiam (Murray & Cols, 1999, p.15). 

Os mesmos autores destacam, também, as temáticas que os desenhos abordam e 

que são: “alimentação, linguagem, rivalidades fraternas, atitudes face aos pais, fantasias 

agressivas, aceitação do mundo adulto, medos, masturbação, comportamentos de índole 

diversa, assim como atitude dos pais face aos problemas infantis” (p.15). 
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Teste do desenho da família. 

 

O teste do desenho da família é um teste de personalidade, possível de ser 

interpretado com base nas leis da projeção, pois, tal como diz Boutonier, citado por 

Corman (1979), o desenho livre é uma projeção. Ou seja, através do desenho livre, o 

sujeito exprime os elementos do seu subconsciente e inconsciente, mediante os 

benefícios da liberdade que lhe é dada, tal como acontece noutras provas projetivas, 

como, por exemplo, o Teste de Aperceção Temática (TAT) de Murray. 

Outros autores já haviam referido a importância do desenho livre da família, 

destacando-se aqui Appel que, em 1931, o introduziu como técnica para avaliar a 

personalidade (Corman, 1979; Hammer, 1981; Ortega, 1981); Trude Traube, ao publicar 

em 1937 o primeiro estudo sistemático sobre o desenho da família (Ortega, 1981); e 

Porot em 1952, quando utilizou pela primeira vez um sistema de codificação para o 

desenho da família, enfatizando três aspetos: a situação do sujeito em relação aos 

outros; a valorização e desvalorização dos diferentes elementos que constituem o 

desenho; e a composição da família desenhada (Ortega, 1981). 

Nesta sequência, Corman, em 1961, acrescentou algumas propostas às já 

existentes, nomeadamente nas instruções e ao sistema de análise até então usados, 

publicando, inclusive, um livro sobre o teste do desenho da família, onde destacou, 

entre diversos aspetos, as personagens valorizadas, desvalorizadas, incluídas e 

excluídas, bem como a proximidade e o afastamento dos membros da família. Aliado a 

esta proposta está, segundo este autor, o facto da criança, através do desenho, revelar 

como acontecem as suas relações familiares, como as vivencia e como expressa os seus 

sentimentos e desejos. É ainda revelador dos seus conflitos infantis, tendências e 
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defesas do ego, bem como dos conflitos de rivalidade (fraterna) e edipianos (Corman, 

1979). 

 

Procedimentos 

 

O atendimento de doentes, no gabinete de psicologia do Centro de Saúde onde 

decorreu o estágio, faz-se de acordo com os procedimentos definidos pela própria 

instituição. Assim, em primeiro lugar, cabe ao médico de família fazer o 

encaminhamento do utente para o gabinete de psicologia, após este ou a sua família 

referenciar os seus problemas, tal como aconteceu nos estudos de caso que se vão 

apresentar.  

Chegando ao gabinete de psicologia, os procedimentos da consulta com o utente 

começam pela recolha de informação, através de uma entrevista clínica semidiretiva, 

utilizada pelo gabinete de psicologia do centro, procedendo-se, posteriormente, à 

aplicação de outros instrumentos de avaliação psicológica em cima descritos, quando 

necessário, com o propósito de confirmar o possível diagnóstico evidenciado através da 

informação recolhida pela observação e entrevista. Finalizada a avaliação, os seus 

resultados são devolvidos ao utente e/ou aos seus familiares, iniciando-se, 

posteriormente, o plano terapêutico adequado à problemática do utente em questão ou 

procede-se ao encaminhamento do utente para outra instituição, tal como foi referido no 

início deste relatório. 

Por último, em virtude de todo o processo aqui descrito se inserir num estágio 

académico, ocorreram semanalmente supervisões sobre todos os estudos de caso, 

momento em que era, igualmente, possível esclarecer qualquer dúvida teórico/prática 
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referente às diversas atividades que o estágio engloba. 
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Estudos de Caso 

Caso I 

 

Apresentação do caso I. 

 

Nome: Joel (nome fictício) 

Sexo: Masculino 

Data de Nascimento: 02/10/2005 (7 anos e 2 meses) 

Referenciação: Médico de família 

Motivo: O Joel veio à consulta de psicologia, referenciado pelo médico de família, após 

a mãe se ter queixado sobre as suas dificuldades de leitura e "por ter começado a 

desinteressar-se e a não querer ir para a escola". 

Nota: De acordo com a informação disponibilizada pela mãe, o Joel nunca foi avaliado 

em psicologia e do ponto de vista clínico não apresenta qualquer questão ao nível da 

saúde, nem mesmo a nível oftalmológico. 

 

 

Figura 3. Genograma do caso I 
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História familiar. 

 

Joel tinha sete anos e cinco meses quando foi referenciado para a consulta de 

psicologia. É fruto de uma gravidez não planeada, que aconteceu quando a sua mãe 

tinha dezasseis anos e o progenitor vinte e dois anos. 

Aquando do nascimento de Joel, o progenitor encontrava-se preso, por assalto à mão 

armada, acontecimento que sucedeu no quinto mês de gestação e que se manteve até 

pouco tempo antes de a criança completar os três anos de idade. Durante o tempo em 

que o pai esteve preso, a mãe visitava-o sempre e, após o nascimento de Joel, ela 

levava-o consigo. 

O pai de Joel saiu da prisão por atingir o tempo limite de prisão preventiva, 

ficando em liberdade a aguardar o julgamento. No entanto, foi informado pelo seu 

advogado que tinha grandes probabilidades de retornar à prisão após o julgamento e 

decidiu voltar ao seu país de origem, o Brasil, sem intenção de regressar mais a 

Portugal. Durante o período de três meses em que esteve a aguardar julgamento e até à 

decisão de sair do país, viveu com a companheira e o filho em casa dos pais desta, tendo 

sido este o único período de convivência entre pai e filho. 

Um ano e meio depois da partida do pai de Joel, a mãe, a avó materna e a 

criança foram ao Brasil, com o intuito de mãe e filho ficarem a residir com o progenitor, 

hipótese que já fora abordada, antes da sua partida. Chegados ao Brasil, foram 

confrontados com uma realidade inesperada, dado que o progenitor de Joel já tinha 

constituído uma nova família, o que os obrigou a residir, temporariamente, na casa avó 

paterna, entretanto a viver em Portugal, sujeitando-se a viver em condições deploráveis, 

até conseguirem regressar a Portugal. 
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Após este acontecimento, a mãe de Joel falava ocasionalmente com o pai deste 

ao telefone, para o Brasil, mas a criança nunca o quis fazer, excepto uma única vez. Foi 

em setembro de 2012, porque o diálogo foi estabelecido através de vídeo - conferência. 

Durante essa conversa, o progenitor apenas disse “porta-te bem, senão vens para aqui e 

vou-te bater”. Depois deste episódio, a criança começou a verbalizar que o pai era mau. 

 

História escolar. 

 

Joel entrou para o 1º ano de escolaridade com cinco anos, porque faz anos em 

Outubro e, segundo a progenitora, era uma criança com motivação para aprender. 

Permanecia na escola das 9.00 às 17.30 horas e a seguir ia para as atividades de tempos 

livres (ATL) até cerca das 19.00/19.30 horas. Aí, fazia os trabalhos de casa, embora 

muitas vezes se recusasse a fazê-los. No início do ano lectivo, a mãe tinha de 

acompanhá-lo até à sala de aula e, posteriormente, passou a ser uma educadora a vir 

buscá-lo, mas tinha de ser sempre a mesma. Se assim não acontecesse, Joel fazia birra, 

recusando ir para a sala. A mãe referiu ainda que, durante o decorrer desse ano letivo, 

ele irritava-se algumas vezes com a escola porque queria aprender, inclusive aprender a 

ler, mas apenas faziam desenhos e brincavam com plasticina. 

Atualmente, frequenta o 2º ano de escolaridade, referindo a mãe que ele está a 

atravessar um período complicado, porque não aceita ler na sala de aula, situação que, 

segundo a progenitora, está a provocar o seu desinteresse escolar e a sua recusa em ir 

para a escola. Estes acontecimentos tiveram início após os primeiros dias de aulas do 2º 

ano, quando a professora pediu a todos os alunos para lerem parte de um texto, cuja 

tarefa Joel se recusou a realizar. Segundo a mãe, a professora não aceitou exceções, Joel 
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foi obrigado a ler contra a sua vontade, demonstrou um fraco desempenho na leitura e 

foi alvo de alguma "chacota" por parte das outras crianças. Esta situação fez com que 

ele, até hoje, nunca mais aceitasse ler na escola. 

Segundo a mãe, ele conhece bem o alfabeto, lê bem os vocábulos que contenham 

sílabas com duas letras, mas tem dificuldade nos que têm sílabas com três letras. 

Concluindo que ele “não sabe mesmo lê-los e os que lê é porque foram decorados”. 

Esta afirmação da mãe fundamenta-se no facto de todos os dias ela lhe ler uma história e 

tentar que ele também o faça. Aos poucos, ele foi melhorando, de história para história, 

mas afirma que ele só o consegue fazer porque decora as palavras. A título de exemplo, 

quando surgem palavras com início igual a algumas das que leu anteriormente, mas com 

um final diferente, ele pronuncia a palavra anterior e não a que está escrita. A mãe falou 

algumas vezes com a professora sobre o problema da leitura e o comentário foi sempre 

o mesmo, "ele é imaturo, mas há-de aprender a ler e ainda tem tempo". 

A relação de Joel com a professora, após o episódio da leitura, deteriorou-se e, 

segundo a progenitora, desde aí, ele não fala com a professora. O diálogo com os outros 

educadores é igualmente difícil ou quase inexistente. A mãe de Joel reforçou esta 

situação, mencionando que, após o horário escolar, ele frequenta o ATL e, também aí, o 

seu diálogo com os educadores é raro, falando praticamente só com um dos educadores. 

Conforme foi dito, após o episódio da leitura, ele não falou mais com a 

professora, porém, muito raramente, responde ao que a professora pergunta e faz 

comentários durante alguns diálogos coletivos, usando apenas duas ou três palavras no 

máximo, ficando a professora admirada com a sua intervenção, elogiando quase sempre 

as suas participações surpresa. 

As disciplinas em que tem mais facilidade são a matemática e o desporto e 
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revela mais dificuldade na leitura e na escrita, nomeadamente nos ditados. 

A mãe salientou ainda que a relação de Joel com os novos adultos que surgiam 

na sua vida após os três anos sempre foi complicada. Contudo, na relação com os pares, 

ele não revela qualquer problema. 

Segundo a mãe, esta situação poderá estar relacionada com as dificuldades que o 

filho experienciou, quando integrou o primeiro jardim-de-infância (JI) que frequentou. 

Joel foi para este JI por volta dos três anos de idade. No primeiro dia, ficou no 

período da manhã e, após o segundo dia, passou a ficar o dia todo, considerando ela que 

o filho fez uma integração normal. No entanto, verificou que após o seu ingresso no JI 

ocorreram alguns retrocessos no seu desenvolvimento. Voltou a querer o biberão e a 

chucha, perdeu o controlo dos esfíncteres diurno já adquiridos e passou a usar 

novamente fraldas. Estes factos mantiveram-se durante o tempo que permaneceu neste 

JI, ou seja, a duração de um ano letivo. Era sempre a mãe quem acompanhava o Joel nas 

deslocações para o JI, referindo que se atrasou por duas ou três vezes a ir buscá-lo e 

que, nessas situações, os educadores disseram ao Joel que a mãe já não gostava dele, 

que o tinha abandonado e que já não o vinha buscar.  

Outro episódio curioso sucedeu quando eram realizados encontros em que os 

pais poderiam estar presentes. Nestes encontros, dividiam as pessoas conforme tinham, 

ou não, cônjuges, chegando até a dizer aos pais de famílias monoparentais que não 

deveriam comparecer às atividades. Nestes eventos, a mãe era normalmente colocada 

num grupo só de pais estrangeiros e divorciados. 

No final do ano letivo, face aos acontecimentos relatados Joel foi transferido 

para outro JI, retomando, segundo a mãe, o desenvolvimento normal antes adquirido, ou 

seja, deixou a chucha, o biberão e de usar fraldas. A sua integração/adaptação a este JI 
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foi gradual e bem-sucedida. 

 

Dados anamnésicos. 

 

Ao nível do desenvolvimento, e de acordo com a informação da mãe, o Joel 

apresentou um desenvolvimento regular até aos três anos de idade. 

Durante este período (0-3 anos), importa referir que aos três meses o Joel 

integrou uma creche familiar, assegurada por uma ama, referenciada por amigos da 

família, localizada em frente ao estabelecimento de ensino que a mãe frequentava, o que 

lhe permitia amamentar o Joel nos horários devidos, situação que durou até aos dezoito 

meses. A criança estabeleceu um vínculo positivo com esta ama, que até hoje perdura 

com visitas regulares. 

Atualmente, come bem, mas devagar, sobrando-lhe, depois, pouco tempo para 

brincar na hora do almoço, com exceção dos dias em que “está numa de competição 

com os colegas” ou quando gosta da comida. E aí, sim, é o primeiro ou dos primeiros a 

terminar. A mãe realçou, aliás, que, de um modo geral, o filho é muito competitivo e 

detesta perder.  

Começou a gatinhar aos nove meses e por volta de um ano de idade começou a 

andar e a dizer as primeiras palavras. O primeiro "não" começou com a comida, mas a 

mãe reagia falando sobre o assunto, aceitando ele, quase sempre, bem o diálogo. Hoje 

em dia, as coisas não correm tão bem como nessa época, lidando muito mal com o 

"não". 

Joel usou chucha até cerca dos quatro anos, em virtude do sucedido no primeiro 

JI, razão que também originou novamente o uso de fraldas aos três anos, após ter 
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deixado de as usar aos dois anos de idade. A chucha era usada apenas para dormir, mas 

nem todas as noites a queria, pois, muitas vezes, substituía a chucha por uma 

bonequinha de cabelos compridos que deixou quando foi para a escola primária. 

Relativamente às noites, a mãe diz que ele sempre teve os sonos trocados e 

problemas para dormir. Sempre foi muito agitado e dificilmente adormecia antes da 

meia-noite, acordando várias vezes durante a noite. Ao fim-de-semana, fazia a sesta à 

hora certa e deixava de haver problema com o sono e a hora de dormir. O sono acabou 

por regularizar quando chegou à idade em que deixou de ter de dormir a sesta (quatro 

anos). A mãe referiu ainda que Joel sempre dormiu sozinho. Quando estava com a mãe 

em casa dos avós, dormiam no mesmo quarto, mas em camas separadas. Primeiro, num 

berço e, depois, num beliche, ficando Joel na cama de cima. Com a mudança para a casa 

do novo companheiro da mãe, surgiu um novo distúrbio com o sono, ainda que ligeiro, 

uma vez que passou a dormir num quarto sozinho, motivo que o fazia chorar no início, 

dizendo que tinha medo do escuro. A mãe começou então a ler-lhe uma história quando 

se deitava, que o ajudava a acalmar e a adormecer.  

NOTA: Todas as informações apresentadas neste caso foram obtidas através de 

entrevista clínica semidiretiva realizada com a mãe do Joel (Anexo II). 

 

Avaliação psicológica (resumo) - caso I. 

 

No âmbito da avaliação psicológica realizada ao Joel, foram aplicadas as 

Matrizes progressivas de Raven, a Escala de Inteligência de Wechsler para crianças 

(WISC III), o Teste do desenho da família e o Teste de apercepção temática infantil ou 

Children´s apperception test (CAT-A). 

Ao nível do desenvolvimento intelectual e cognitivo, o Joel apresenta boas 
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capacidades de raciocínio lógico abstrato, de acordo com os resultados obtidos com a 

aplicação do teste das Matrizes de Raven. Estes resultados são corroborados com os 

resultados obtidos na WISC III. Nesta prova, Joel obteve um quociente intelectual 

verbal médio (91) e um quociente intelectual de realização médio (108), que traduzem 

um quociente intelectual da escala completa médio (98). Esta prova permitiu ainda, 

através dos índices fatoriais que avalia, identificar os padrões ou perfis de desempenho 

(áreas cognitivas fortes e fracas) do Joel. Deste modo, foi possível identificar que a área 

onde apresenta maiores potencialidades se situa ao nível da organização percetiva (QI - 

116 - médio superior) e que as áreas de maior dificuldade são a compreensão verbal (QI 

- 89 - médio inferior) e a velocidade de processamento (QI - 85 - médio inferior). Neste 

sentido, salienta-se que Joel apresenta maiores aptidões em tarefas que recorrem à 

necessidade de organização lógica e sequencial com estímulos complexos, 

demonstrando também um bom raciocínio lógico, boa perceção visual e concetualização 

visuo-espacial. No que remete para as tarefas em que revela menor aptidão, salienta-se o 

baixo nível no desenvolvimento da linguagem e na formação de conceitos verbais, 

evidenciado pela dificuldade de elaboração e argumentação utilizados no seu discurso, a 

baixa capacidade de análise, síntese e integração de conhecimentos e informação geral 

assimilada do seu ambiente, a reduzida atenção e concentração na capacidade de 

associação e memorização dessas associações e, consequentemente, na rapidez do seu 

processamento, bem como o baixo raciocínio indutivo e a dificuldade na memória a 

longo prazo. 

Através dos testes projetivos aplicados foi percetível a vivência do Joel em 

ambientes racionais e de natureza regressiva, demasiado exigentes e rígidos que, 

possivelmente, poderão estar na origem das reproduções estereotipadas evidenciadas, na 
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sua tendência de reprimir emoções e na perda de espontaneidade. É também percetível a 

presença de alguma falta de energia, de cansaço, introversão e possível depressão. 

Foram igualmente observados alguns indicadores que remetem para dificuldades na 

autonomia e capacidade de iniciativa. 

No que concerne à figura materna, embora esta tenha estado sempre presente ao 

longo do processo de desenvolvimento de Joel, de acordo com a avaliação e com a 

história de vida, o tipo de vinculação mostra-se insegura. Parece assim existir algum 

distanciamento da figura maternal e pouco equilíbrio no seu contexto familiar que, 

segundo a perspetiva de Joel, se revela hostil e ameaçador e sobre o qual demonstra a 

constante necessidade de estar atento e em alerta, o que em parte poderá estar na origem 

da sua falta de energia e cansaço.  

Quanto ao pai, este é de certa forma idealizado. Se, por um lado, o Joel fantasia 

com a ideia de ter o pai junto de si numa relação de afetividade, por outro lado, é fonte 

de insegurança e de medo, estando esta criança perante uma dualidade de sentimentos 

ambivalentes. 

Toda a história de vida do Joel e a forma como este a vivenciou ou experienciou 

traduziu-se na dificuldade em exprimir emoções e no recurso a comportamentos não 

ajustados face aos outros, nomeadamente o uso do silêncio como fator protetor. 

 

Plano terapêutico - caso I. 

 

Joel é uma criança marcada pela insegurança da mãe, pela ausência de um pai 

com quem teve poucas hipóteses de conviver e pelo afastamento repentino da sua ama 

com quem tinha uma importante vinculação. Perante tais acontecimentos, Joel criou a 
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crença de que as relações com os adultos são uma fonte de frustração, recorrendo ao 

silêncio, (mutismo seletivo) como recurso interno de proteção. 

Devido à idade do Joel (sete anos), o seu plano terapêutico teve por base a 

ludoterapia, devido ao seu caráter simbólico/lúdico, uma forma privilegiada das crianças 

expressarem a sua realidade interna e projetarem as suas vivências, pois o brincar é a 

sua forma de viver e aprender na infância e de igual modo, o meio para (re)estruturar o 

desenvolvimento psicológico. 

No caso do Joel, pretende-se que através da ludoterapia consiga: 

 

- fazer emergir todos os seus conflitos inconscientes subjacentes ao mutismo seletivo de 

modo a resolvê-lo; 

- melhorar o estabelecimento de relações com os adultos e outras crianças; 

- descarregar tensões e tudo o que esteja relacionado com a esfera familiar; 

- trabalhar os conflitos internos e problemas afetivos; 

- reforçar a sua auto-confiança; 

- reestruturar cognitivamente as suas representações mentais para pensamentos e 

respostas mais adequadas face às vivências do dia a dia, através do brincar; 

- trabalhar os afetos; 

- aprender a gerir emoções e a desenvolver comportamentos/ reacções adequadas às 

emoções sentidas; 

- a expressar e a identificar sentimentos sem medo das consequências. 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 99 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

Discussão do caso I. 

 

Joel veio à consulta de psicologia por apresentar dificuldades na leitura e 

desinteresse escolar. No entanto, na avaliação realizada ao nível do desenvolvimento 

cognitivo e intelectual, não se observaram problemas nesta área. 

Quando analisada a informação recolhida através das provas projetivas, é 

percetível a presença de barreiras com as quais se vê confrontado, e que 

inconscientemente não conseguiu ultrapassar, por não dispor das necessárias 

ferramentas, ou seja, as suas vivências não foram favoráveis à aquisição das 

competências necessárias para um adequado desenvolvimento psicológico e emocional. 

Joel revela uma preocupação constante com a sua segurança, face ao ambiente 

exigente, racional, rígido e de natureza regressiva que vivencia no seu contexto familiar 

e que a sua perceção regista como hostil e ameaçador, tornando-o vulnerável, o que lhe 

desencadeia a necessidade de estar sempre atento e alerta. Esta vulnerabilidade poderá 

ter origem em vários fatores, o primeiro dos quais na labilidade emocional e afetiva da 

mãe, desenvolvida por uma gravidez não planeada em plena adolescência, que se 

espelhou na sua imaturidade ao nível das competências maternais e a impossibilitou de 

ter a necessária disponibilidade para que criasse com o filho uma ligação (bonding) 

essencial para o desencadear da vinculação segura (Figueiredo, 2005, citado por Leal, 

2008). Depois, é preciso lembrar que desde bebé partilhou pouco tempo com a sua 

primeira figura de vinculação (a mãe), pois, após o terceiro mês de vida, foi para uma 

creche familiar, a cargo de uma ama, dado que a mãe voltara a estudar. Mais tarde, aos 

três anos, perdeu esta ama como figura de vinculação e um dos seus principais espelhos 

afetivos, quando passou a frequentar o primeiro JI. Além de tudo isto, refira-se um pai 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 100 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

ausente, simultaneamente idealizado e fonte de insegurança e medo. 

Considerando, por um lado, a fase precoce do desenvolvimento do Joel até aos 

três anos, idade em que o investimento da figura de vinculação pelo objeto é primordial 

para a criança, e, por outro lado, as constantes perdas das figuras de vinculação nesta 

fase primária do seu desenvolvimento, que podem ter-lhe criado a ideia de que as 

relações com os adultos são fonte de frustração, será razoável pensar que estes 

acontecimentos tenham contribuído para que o Joel desenvolvesse uma imagem 

negativa de si, originando o seu confronto com sentimentos dolorosos, para os quais não 

encontra recursos internos, ficando, deste modo, vulnerável a perturbações de natureza 

psicopatológica. 

Da súmula deste acumular de desilusões, passa a sentir-se inseguro, 

desprotegido e não amado pelas figuras de vinculação, recorrendo ao silêncio, mutismo 

seletivo, como recurso interno de proteção, face às situações que lhe causam mais 

instabilidade emocional e para as quais ainda não consegue disponibilizar sozinho 

outros recursos. 

Estes episódios são clinicamente conhecidos como mutismo seletivo (MS) que, 

segundo o DSM-IV-TR (APA, 2002), resultam da incapacidade persistente para falar 

em situações sociais específicas nas quais se espera que fale, porque o faz noutras 

situações. Segundo Atienza (2001), subjacente à origem do MS estão uma série de 

fatores decorrentes de uma alteração intrapsíquica relacionada com traumas emocionais 

ou com conflitos não resolvidos, como os mecanismos de medo, a ausência de 

segurança, a ligação da criança à mãe e a ansiedade de separação. 

Apesar da ida para o JI ser o motivo pelo qual perdeu mais uma figura de 

vinculação, a possibilidade de passar a conviver com outras crianças poderia contribuir 
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para que Joel modificasse a sua recém-formada perceção de si e das relações com os 

adultos. Mas, pelo contrário, agravou-se ainda mais, pois, segundo a mãe, quando Joel 

não falava era colocado num tapete e só saía de lá quando voltasse a falar, ou para ir 

comer ou à casa de banho. E agravou-se de tal forma que o Joel começou a regredir no 

seu desenvolvimento, voltando a querer o biberão, a chucha e perdendo o controlo dos 

esfíncteres diurno já adquirido, passando a usar fraldas novamente. Este retrocesso do 

seu desenvolvimento veio a normalizar-se após a sua mudança para outro JI um ano 

depois, mas os episódios de MS com os adultos permanecem. 

Desde que Joel chegou à consulta, e durante as treze primeiras consultas, 

colaborou praticamente em todas as atividades que lhe foram propostas, apesar de falar 

muito pouco, mas demonstrava sempre alguma relutância em querer ficar sozinho com 

o psicólogo na consulta, embora não optasse pelo MS. No entanto, na sétima consulta, 

em que estava previsto continuar a aplicar a prova WISC-III, após entrar no consultório, 

Joel sentou-se na cadeira e não proferiu uma única palavra durante o tempo da consulta. 

Neste dia, fora a tia e não a mãe a acompanhá-lo à consulta, como era habitual. Depois 

deste acontecimento, ocorreram mais três episódios de MS nos quais se foi acentuando 

a persistência de Joel não querer entrar e permanecer no consultório. 

Num desses dias, em que Joel optou por não falar durante a consulta, disse-lhe 

que não era obrigado a ficar ali e que se quisesse poderia sair. Dirigiu-se passinho a 

passinho para a porta, esperou que eu a abrisse, e saiu. Quando saímos, a mãe ficou 

surpreendida pelo pouco tempo de consulta, pelo que lhe referi que estava tudo bem e 

apenas tínhamos optado por não fazer nada nessa consulta. Quando ouviu esta minha 

resposta, Joel olhou para mim com um ar de surpresa. Na consulta seguinte, teimou em 

não querer entrar, pelo que disse amistosamente à mãe e ao Joel que não valia a pena ele 
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entrar contrariado, que eu estaria no consultório durante o tempo de consulta e que ele 

só entraria se quisesse. Entrei no consultório e passados cinco minutos Joel entrou 

também. Até ao final do estágio, não ocorreram mais episódios de mutismo seletivo 

nem foi preciso a mãe insistir para que entrasse para a consulta. 

Este processo inicial foi de certo modo conturbado, pois as perdas e desilusões 

que o Joel vivenciou com adultos no passado estão ainda bem latentes, ao ponto dos 

seus mecanismos de defesa, perante o fantasma de uma nova perda, o fazerem recear 

uma ligação que lhe possibilite uma nova vinculação, neste caso, uma aliança 

terapêutica. No entanto, confrontado com a liberdade, respeito e cumplicidade 

proporcionados pelo psicólogo, Joel aceitou este novo desafio, permitindo que fosse 

estabelecida a tão necessária aliança terapêutica que, até então, não existia, e que era 

fundamental para que fosse criada a base do seu processo terapêutico. Com efeito, este é 

um processo que pretende, mediante a sua exposição a um organizador psíquico 

(psicólogo) dar significado aos seus conteúdos através da função espelho e 

proporcionar-lhe o desenvolvimento da sua capacidade de representação e simbolização 

(Sá, 2009), necessários para a construção de um modelo interno acerca de si e do outro 

(Bowlby 1984). Modelos que passarão a funcionar como um manual que orientará o 

Joel durante a sua vida e nas futuras relações (Bowlby, 1995), ao mesmo tempo que lhe 

permitirão a construção de uma função reflexiva ou de mentalização (Fonagy, 2000). 

Neste sentido, as consultas com o Joel tiveram como orientação a ludoterapia 

que, segundo Aberastury (1992), é uma atividade simbólica (lúdica), na qual a criança, 

espontaneamente, é capaz de conceitualizar e estruturar as suas próprias experiências 

através do brincar, uma vez que este é catártico e revela-se como uma experiência de 

auto-determinação para a criança. 
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Apesar de, à data do término do estágio, terem ocorrido poucas sessões 

terapêuticas, o Joel revelou algumas mudanças positivas no que concerne à sua relação 

com os adultos, salientando-se a mãe e a professora, e uma disponibilidade diferente na 

sua interação com os adultos. Segundo a mãe e a professora, Joel aumentou o leque de 

educadores com quem fala na escola, tal como o número de vezes que participa na sala 

de aula e revelou, ainda, pequenas melhorias na leitura, que ocorreram no ATL, pois, na 

escola, ainda se recusa a ler.  

O processo terapêutico do Joel, apesar destas evoluções, tem ainda algumas 

etapas para percorrer, pois, durante as sessões, observei que as histórias que construía 

nas consultas com base na ludoterapia incidiam, na maioria das vezes, em confrontos 

entre polícias e ladrões, possivelmente ligados à situação marcante do seu pai. 

Resta, assim, dar continuidade ao processo terapêutico do Joel, para que retome 

o adequado desenvolvimento psicológico que lhe permita desenvolver e expressar o seu 

verdadeiro self (Fonagy, 1998) e, concomitantemente, fazer emergir em si o sentimento 

de que vale a pena viver a vida de forma criativa (Winnicott, 1975). 
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Caso II 

 

Apresentação do caso II 

 

Nome: Nuno (nome fictício) 

Sexo: Masculino 

Data de Nascimento: 30/09/1999 (13 anos e 4 meses) 

Referenciação: Médico de família 

Motivo: Nuno veio à consulta de psicologia, referenciado pelo médico de família, por 

problemas de comportamento na escola. 

Nota: Nunca foi à psicóloga e não há diagnóstico prévio. 

 

 

Figura 4. Genograma do caso II 
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História familiar. 

 

Nuno é o quarto filho de uma fratria, gerado num casamento que teve origem 

numa gravidez não planeada, tendo sido a mãe de Nuno obrigada pelos pais a casar. 

Quis divorciar-se depois do nascimento do 1º filho, mas os pais não deixaram, pois, 

segundo ela, estes dizem que na família não há divórcio. 

Referiu que o seu marido raramente trabalhou e que era ela quem ganhava para 

sustentar a casa. Inclusive, durante a gravidez, tinha de trabalhar, para haver dinheiro 

em casa. Esse dinheiro sustentava o seu agregado familiar e, muitas vezes, a família do 

marido. 

O pai de Nuno é que controlava as despesas, nunca deixou nenhuma renda ou 

despesa em atraso, nem que faltasse comida em casa. Referiu ainda que ele era o 

responsável pela casa e pelos filhos. 

Segundo a mãe, depois de casar, o pai tornou-se outra pessoa, "transformou-se e 

desde o primeiro filho nunca deu certo". Mencionou que chegou a existir violência, pois 

o marido, por vezes, batia-lhe e maltratava-a, acontecimentos a que Nuno assistiu 

algumas vezes. Disse ainda que o pai de Nuno "tinha mau vinho". 

Após alguns anos nesta situação, a mãe de Nuno saturou-se completamente 

destes problemas e saiu de casa. Disse aos pais que não conseguia viver mais assim, que 

ia sair de casa e, caso não a aceitassem ou ajudassem, ia morar para baixo da ponte. Os 

pais acabaram por aceitar a situação e o respetivo divórcio. Nuno tinha na altura quatro 

anos. 

Na sequência destes acontecimentos, foram viver para casa dos avós maternos, 

ficando todos no mesmo quarto (mãe, Nuno, irmã e irmão), situação que perdurou 
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durante três anos. Ao fim deste tempo, o Nuno, a mãe e a irmã foram viver com o atual 

companheiro da mãe, ou seja, o padrasto de quem Nuno gosta muito. 

Segundo a mãe, Nuno ajuda em casa, partilhando diversas tarefas domésticas 

com ela e a irmã. 

No último ano, durante a semana, Nuno fica na casa dos avós por ser mais perto 

da escola, regressando ao fim-de-semana para casa da mãe e durante os períodos de 

férias escolares. 

Segundo a sua mãe, nos últimos tempos, o pai de Nuno "lembrou-se que tem 

filhos e quer passar tempo com eles", acontecimento que considera estar relacionado 

com o facto deste estar a viver sozinho e se sentir só. 

A mãe de Nuno, no dia em que veio à primeira consulta do filho, estava de baixa 

médica, resultante de uma depressão que lhe tinha sido diagnosticada há dois meses. 

 

História escolar. 

 

Nuno é descrito pela mãe como sendo um jovem calmo, com comportamentos 

adequados no seio familiar. No entanto, em contexto escolar, a sua postura é oposta, 

apresentando problemas de comportamento agressivo. 

Atualmente, quando o provocam ou se sente agredido (física ou verbalmente), 

reage, frequentemente, de forma espontânea e agressiva. Inclusive, já agrediu a mãe, 

porque ela o agrediu. “Faz sempre assim. Quando lhe batem, ele também bate”. 

A mãe refere que, devido a estes acontecimentos, Nuno está a "ficar marcado", 

sendo sempre acusado de tudo, quando, muitas vezes, não é ele o culpado. A título de 

exemplo, referiu que se a borracha cair e ele for apanhá-la ou se o picam com o lápis e 
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ele reclamar, a professora implica logo com ele. A mãe admite que ele conversa muito e 

se, por exemplo, lhe apetecer, levanta-se e vai falar com alguém. Disse ainda que o 

Nuno não aceita regras nem ordens e quando lhe dizem não, ele pergunta porquê. Esta 

situação acontece, tanto na escola, como em casa. 

Estes comportamentos, segundo a mãe, acontecem desde o seu ingresso no 

ensino pré-escolar, mas têm vindo a agravar-se com o passar dos anos. 

Referiu, também, que o Nuno sempre teve bom aproveitamento, mas tem sido 

penalizado pelo seu comportamento, razão porque tem reprovado. "Ele tinha boas 

notas, mas davam-lhe negativa por causa do comportamento". Segundo a mãe, esta 

situação fez com que Nuno fosse transferido de estabelecimento de ensino, por sugestão 

da própria escola, mudança que, em sua opinião, não trouxe alterações aos 

comportamentos nem às queixas, até então referenciadas. Quando Nuno veio à primeira 

consulta, frequentava o 5º ano de escolaridade. 

Apesar desta problemática, e de acordo com as informações dadas pela mãe, 

Nuno sempre gostou de ir para a escola, nunca faltou um dia às aulas e se faltava ficava 

"maluco". No entanto, isto apenas acontecia, porque queria ir brincar e não para ir 

aprender, enchendo a mochila de bonecos e não com livros, "só quer brincadeira". 

A mãe diz ainda que Nuno gosta da escola e as disciplinas em que tem mais 

facilidade são o Inglês, a música, a educação física e educação visual, apresentando 

maiores dificuldades no português e na matemática. 

 

Dados anamnésicos. 

 

Nuno nasceu de cesariana com marcação prévia, a qual decorreu sem problemas. 
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No entanto, não aceitou a amamentação desde o primeiro minuto de vida e doze horas 

depois de ter nascido continuava sem querer mamar. As enfermeiras não deixavam a 

mãe dar-lhe biberão, situação que se revelou bastante preocupante e perturbadora para a 

progenitora, a qual se viu obrigada a solicitar que lhe secassem o leite, pois, só assim 

poderia obter autorização para dar biberão ao filho. Ainda assim, Nuno esteve catorze a 

dezasseis horas sem comer depois de nascer. 

Nuno foi sempre um bebé calmo, aliás, segundo a mãe, era "calmo demais". 

Aos quatro meses foi para a ama e aos sete meses mudou para outra, por 

questões logísticas. Aos nove meses, começou a gatinhar. O início da fala foi 

relativamente tardio para o considerado normal, não sabendo a mãe precisar quando. 

Nunca teve problemas com as mudanças ocorridas na sua vida e sempre se 

adaptou bem a todas as pessoas com quem se relacionava. 

Durante o primeiro ano, dormia num berço, no mesmo quarto que a mãe, e 

depois passou a dormir no quarto dos irmãos. Teve sempre um sono calmo e, 

normalmente, era o primeiro a adormecer e o primeiro a acordar. 

A mãe salientou, ainda, que o filho tem asma, é alérgico ao camarão e às vezes 

gagueja. 

NOTA: Todas as informações apresentadas neste caso foram obtidas através de 

entrevista clínica semidiretiva realizada com a mãe do Nuno (Anexo IX). 

 

Avaliação psicológica (resumo) - caso II. 

 

No âmbito da avaliação psicológica realizada ao Nuno foi aplicado o Teste do 

desenho da família, a Escala de Inteligência de Wechsler para crianças (WISC III), o 

Strengths and difficulties questionnaire (SDQ), o Youth self-report (YSR) e a Child 
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behavior checklist (CBCL). 

Ao nível do desenvolvimento intelectual e cognitivo, Nuno apresenta um 

quociente intelectual verbal médio inferior (80) e um quociente intelectual de realização 

médio inferior (87), que traduzem um quociente intelectual da escala completa inferior 

(79). Esta prova permitiu ainda, através dos índices fatoriais que avalia, identificar os 

padrões ou perfis de desempenho (áreas cognitivas fortes e fracas) do Joel. Deste modo, 

foi possível perceber que a área onde apresenta maiores potencialidades situa-se ao 

nível da organização percetiva (QI - 93 - médio) e que as áreas de maior dificuldade são 

a compreensão verbal (QI - 80 - médio inferior) e a velocidade de processamento (QI - 

84 - médio inferior). Neste sentido, é de destacar que Joel apresenta maiores aptidões 

em tarefas que recorrem à necessidade de organização lógica e sequencial com 

estímulos complexos, demonstrando, também, um bom raciocínio lógico e boa perceção 

visual e concetualização visuo-espacial. No que concerne às tarefas em que revela 

menor aptidão, salienta-se o fraco nível no desenvolvimento da linguagem e na 

formação de conceitos verbais, evidenciado pela dificuldade de elaboração e 

argumentação do seu discurso, a baixa capacidade de síntese e integração de 

conhecimentos e informação geral assimilada do seu ambiente, as fragilidades na sua 

capacidade de síntese e de análise, na atenção e concentração, na capacidade de 

associação e memorização dessas associações e, consequentemente, na rapidez do seu 

processamento, bem como o baixo raciocínio indutivo e a dificuldade na memória a 

longo prazo. 

Através dos testes projetivos foi possível perceber que Nuno apresenta uma 

excessiva focalização em si próprio, indicando uma tendência narcísica e indícios de 

depressão, possivelmente relacionados com a impossibilidade de investir na família e/ou 
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com uma deceção de caráter afetivo, relacionado com os pais. Foi ainda observado 

algum sentimento de culpa, provavelmente associado aos comportamentos agressivos 

que revela em contexto escolar. 

Relativamente aos resultados dos questionários (SDQ e YSR) aplicados ao 

Nuno, é percetível que os problemas que mais se destacam na vida do Nuno são os 

sociais e os cognitivos. Salienta-se aqui o elevado risco de problemas de 

comportamento, agressividade, e a possibilidade de facilmente ocorrerem problemas 

relacionais com os pares. No questionário (CBCL) aplicado aos pais, os fatores que 

mais se evidenciaram estão relacionados com a externalização, ou seja, problemas de 

hiperatividade, agressividade e delinquência. 

 

Plano terapêutico - caso II. 

 

Nuno é um jovem com problemas do comportamento, com dificuldade em 

aceitar regras, desafia ou recusa, com frequência, as solicitações dos adultos, perturba 

constante e deliberadamente as outras pessoas e evidencia comportamentos agressivos a 

colegas no contexto escolar. Inevitavelmente, as queixas por parte da escola, tal como as 

repreensões no contexto familiar, são frequentes. É preciso acrescentar que o ambiente 

familiar e as adjacentes falhas nas competências parentais provenientes deste ambiente, 

durante os seus primeiros anos de vida, poderão ter favorecido estes acontecimentos. 

Com base nestes pressupostos, o plano terapêutico com o Nuno integrou dois 

focos de intervenção: o Nuno e os pais. O objetivo desta intervenção visou a melhoria 

das competências sociais do Nuno e a mudança das competências parentais. 

Na intervenção com o Nuno, procurou-se identificar os sentimentos associados 

aos problemas de comportamento que ele manifestava e encontrar estratégias 
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alternativas que ele pudesse desencadear como resposta alternativa a esses 

comportamentos impulsivos. 

Assim, foi possível identificar duas grandes áreas de intervenção: a 

psicoeducação e a reestruturação cognitiva, sempre com base na reflexão e identificação 

de sentimentos e emoções associados aos diferentes comportamentos desencadeados. 

Foi importante perceber com o Nuno quais eram os fatores precipitantes que originavam 

o comportamento em questão e encontrar com ele estratégias reguladoras que lhe 

permitissem substituir a resposta de comportamento inadequado, por um mais adequado 

e, desta forma, responder assertivamente às situações que lhe causam sofrimento. 

Quanto aos pais, foi importante consciencializá-los para a forma como o Nuno 

responde perante as diferentes situações e, com base nisso, estes serem mais assertivos 

na regulação desses comportamentos. 

Assim, na intervenção com os pais, optou-se por abordar algumas questões 

relacionadas com o estabelecimento de regras e de limites, refletindo com eles sobre 

algumas das suas práticas parentais, especialmente no que diz respeito às rotinas do dia-

a-dia, aos estilos de comunicação usados com o filho e ao tipo de punições a aplicar 

sempre que Nuno apresente comportamentos inadequados. 

 

Discussão do caso II. 

 

Nuno veio à consulta de psicologia na sequência de problemas de 

comportamento, principalmente em contexto escolar, e pelas repetidas reprovações 

escolares. Após a análise da informação facilitada pela mãe, e de acordo com os 

resultados obtidos através das provas psicológicas, foi percetível que, ao nível do 

desenvolvimento cognitivo e intelectual, Nuno situa-se num patamar considerado médio 
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inferior para a sua idade, nomeadamente, no que remete para as competências verbais. 

Segundo Frost et al. (1989), sujeitos com quociente de inteligência verbal abaixo da 

média nas escalas de inteligência apresentam, normalmente, perturbações do 

comportamento. Esta relação verifica-se igualmente no Nuno, pois, na avaliação 

realizada, confirmou-se a sua propensão para problemas de comportamento, sobretudo 

com os pares, com especial destaque para os fatores de externalização, ou seja, 

problemas de hiperatividade, agressividade e delinquência.  

As perturbações do comportamento, mais especificamente a de oposição, 

apresentam como sintomas mais comuns o frequente desafio ou recusa em obedecer a 

solicitações e regras dos adultos, a perturbação constante e deliberada das outras 

pessoas, o mau comportamento (Kaplan, Sadock & Grebb, 2003), a não-aceitação de 

responsabilidades por má conduta e pela dificuldade em aceitar regras (Serra-Pinheiro et 

al., 2004). A maioria destes sintomas são percetíveis no Nuno, segundo a informação 

recolhida na entrevista com a mãe (Anexo I), salientando-se tanto as queixas referentes 

aos problemas de comportamento que ele apresenta na escola, como a sua dificuldade 

em aceitar regras e constante desafiar dos adultos. 

Por sua vez, a perturbação de oposição está igualmente correlacionada com a 

PHDA que, segundo Lopes (2004), reflete um estado de mobilidade quase permanente, 

desde os primeiros anos de vida, manifestando-se em todos os campos, caraterizada por 

comportamentos repetitivos e um quadro sintomático comportamental, revelado pela 

incompreensão de ordens, repetição do erro e incompreensão perante o castigo, bem 

como a irritabilidade e impulsividade. Também este comportamento irrequieto de Nuno 

foi mencionado pela mãe (Anexo I) e observado muitas vezes por mim, durante as 

consultas, em que o diálogo prevalecia sobre a execução de atividades práticas. 
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Apesar de muitos sintomas associados às duas perturbações do comportamento 

antes referidas estarem presentes no Nuno, segundo o DSM-IV-TR (APA, 2002), ele 

não preenche os critérios necessários para que seja possível diagnosticar-lhe estas 

perturbações. Contudo, revelou-se eminente a necessidade de intervir neste sentido, de 

forma a evitar que os seus comportamentos se perpetuem e evoluam, ao ponto destas 

perturbações virem a ser-lhe realmente diagnosticadas, focando-se aqui um dos 

objetivos da terapia de apoio colocada em prática. 

No entanto, fica ainda a necessidade de perceber a origem destes problemas de 

comportamento. Segundo Winnicott (1984), os problemas de comportamento, em 

especial a tendência anti-social, estão associados à privação de uma estrutura familiar e 

coesa de suporte e às carências afectivas nas relações precoces inerente à qualidade de 

vinculação com a figura materna e paterna, à depressão materna, à hostilidade parental e 

aos maus-tratos sofridos (Kammerer, 1992; Aguilar et al., 2000). 

Durante a entrevista com a mãe de Nuno, e segundo esta, Nuno presenciou por 

diversas vezes episódios de violência doméstica entre os pais, estando assim exposto a 

maus-tratos psicológicos, acontecimentos que contribuíram, de igual modo, para que 

Nuno fosse privado de uma estrutura familiar coesa e de suporte, durante os seus cinco 

primeiros anos de vida. Ainda neste contexto, pode antever-se a influência que este 

ambiente familiar teve na qualidade da vinculação que estabeleceu com as suas figuras 

de vinculação e a subjacente afetividade materna e paterna, ficando, assim, privado de 

um factor primordial ao desenvolvimento saudável do seu self. Com efeito, conforme a 

mãe salientou na entrevista, o pai nunca deu muita atenção aos quatro filhos do casal, 

apesar de ser ele quem passava mais tempo em casa, a tomar conta das crianças, já que a 

mãe tinha que trabalhar para além do normal, a fim de sustentar uma casa. Esta falta de 
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disponibilidade da mãe era agravada pela labilidade emocional proveniente de ser 

“obrigada” a manter um casamento desde o nascimento do primeiro filho. 

Após o divórcio, o contexto e ambiente familiar melhoraram relativamente, mas 

ao irem viver para casa dos avós maternos do Nuno, emerge um novo problema, que se 

tem vindo a revelar, de dia para dia, um fator prejudicial ao seu desenvolvimento. Trata-

se, por um lado, de saber de quem recebe ordens ou a quem justifica os seus atos e, por 

outro, da dificuldade em identificar quem é a sua figura de referência/identificação, uma 

vez que em casa dos avós maternos, além destes, viviam vários tios e tias. Três anos 

depois de estarem a viver neste enquadramento, poderia ter havido uma mudança 

significativa na vida familiar, quando a mãe do Nuno se juntou com o atual 

companheiro. Contudo, Nuno continuava a passar muito tempo em casa dos avós 

maternos e a presença de uma nova possível figura de referência, o padrasto, veio 

agravar o seu já débil quadro de referências. No último ano, poder-se-á dizer que a 

situação piorou, pois, por questões logísticas relacionadas com a escola, durante a 

semana, Nuno vive com os avós e, ao fim de semana, com a mãe, o padrasto e as irmãs. 

Em síntese, primeiro, Nuno viveu com os pais e os irmãos, depois com a mãe, avós e 

tios, a seguir, com a mãe e o padrasto e, no último ano, durante a semana, com os avós e 

tios e, ao fim-de-semana, com a mãe, o padrasto e as irmãs. É percetível que estas 

constantes alterações de figuras de autoridade e de referência, além da instabilidade, 

causar-lhe-ão, provavelmente, dificuldades em saber a quem tem de responder sobre os 

seus atos e a quem terá que pedir autorização para fazer algo, do mesmo modo que lhe 

servem para manipular as autorizações que quer obter no seu dia-a-dia. Esta 

instabilidade é corroborada por Nuno, quando numa das consultas verbalizou que se 

sente “preocupado por ter de responder a tanta gente”. 
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Analisando os diversos acontecimentos antes referidos, é visível no Nuno não só 

a falta de identificação com uma figura de referência, mas também a falta de um espelho 

afetivo e a privação relacional com uma figura de vinculação ou de identificação, o que, 

segundo Winnicott (1984), tem uma relação direta com a tendência anti-social. 

Tendência que surge perante a dificuldade do Nuno conceptualizar um pensamento 

elaborado, inerente ao desenvolvimento saudável do self em que uma das premissas 

base para se constituir é a função contentora da mãe que não existe (Fonagy, 1989; 

Grinberg, 2000). A conjugação dos factos anteriormente referidos com a ausência de 

uma estrutura familiar coesa e de suporte despertaram nele sentimentos de insegurança, 

angústia e desamparo, que o conduzem à procura do objecto perdido, no exterior 

(Winnicott, 1984). Neste contexto, aos poucos, foi-se cristalizando no Nuno um 

sentimento de desvalorização e uma fragilidade narcísica, mascarados por uma 

idealização de um eu grandioso que, ilusoriamente, tudo pode e consegue, onde os 

comportamentos desviantes são o sinal de uma depressão mascarada (Kammerer, 1992; 

Romm, et al., 1999). Sentimento de desvalorização ao qual se junta ainda o “complexo” 

demonstrado por Nuno em ser pequeno, tendo mesmo verbalizado ter vergonha dessa 

sua caraterística. 

Face a todos estes constrangimentos familiares, Nuno vê-se obrigado a procurar 

o objeto, figuras de vinculação e identificação, no exterior, de modo a colmatar a sua 

vulnerabilidade, decorrente de um suporte parental insuficiente e da privação afetiva 

numa fase primitiva da sua vida, impossibilitando-o de estabelecer novos laços afetivos, 

prendendo-o a um desespero interior, passível de desencadear um princípio de 

funcionamento delinquente e anti-social. Impossibilitado de pre-ver as consequências 

das suas ações, resta-lhe apenas agir, como única forma de pensar, ou seja, a ação 
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acontece como se se tratasse de um pensamento, como consequência da não aquisição 

objetal interna (Matos, 2005). 

Face ao exposto, o processo terapêutico do Nuno pretendeu possibilitar-lhe o 

desenvolvimento saudável do seu self e da sua capacidade de mentalização, ambos 

factores promotores de boa resiliência e inibição de tendências anti-sociais (Fonagy, 

1998). Assim, o processo terapêutico desenvolveu-se através da reflexão e identificação 

de sentimentos e emoções associados aos diferentes comportamentos impulsivos 

desencadeados. No mesmo sentido, a intervenção junto dos pais mostrou-se necessária, 

nomeadamente, no que diz respeito às questões relacionadas com o estabelecimento de 

regras e de limites, valorizando-se o papel do padrasto como uma possível mais-valia, 

pois é uma pessoa por quem Nuno demonstra proximidade (Anexo X - análise do 

desenho da família real) e que pode perfeitamente vir a representar o papel de pai 

(figura de identificação) de que Nuno tanto carece. Esperando-se que seja um pai 

afetuoso e, ao mesmo tempo, rigoroso, que imponha limites e que se permita ser um 

modelo de identificação para Nuno, de forma a que este possa (re)organizar o seu eu e o 

supereu. 

As mudanças no Nuno têm acontecido lentamente, mas o importante é que se 

estão a efetivar. Estas mudanças foram verbalizadas por Nuno, no início de duas 

consultas, ao expressar com alguma emoção e alegria que se tem portado bem e não tem 

agredido ninguém (Anexo XII - 9ª à 13ª consultas). No entanto, foi possível saber pelo 

padrasto, que normalmente o acompanha à consulta, a ocorrência de um novo episódio 

em que Nuno bateu numa colega. Apesar desta ocorrência, segundo a opinião do 

padrasto, este nível de agressividade só aconteceu pela sequência da abusiva provocação 

de uma colega e não por uma iniciativa impulsiva do Nuno (Anexo XII - 9ª à 13ª 
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consultas). 

Apesar destas pequenas, mas positivas mudanças iniciais observadas no Nuno, 

na minha perspetiva, para que elas se mantenham e evoluam positivamente, é pertinente 

que ele continue a beneficiar de terapia, não descurando, igualmente, alguma 

intervenção junto dos pais. 
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Outras Atividades 

 

Na sequência do que é o papel do psicólogo nos cuidados de saúde primários, no 

decorrente estágio, além do acompanhamento psicológico a utentes do centro de saúde, 

o trabalho desenvolvido integrou igualmente outras atividades ao nível da promoção e 

prevenção da saúde, investigação-ação e formação. 

Ao nível da promoção e prevenção da saúde, foram realizados três projetos em 

parceria com a Junta de Freguesia do Cacém, os quais foram coordenados pela 

psicóloga da referida instituição pública. 

O primeiro projeto, designado por “Eu, tu e todos os que conhecemos”, foi 

direcionado para crianças do 1º ciclo do Ensino Básico e contou com a participação de 

cento e dezasseis alunos. Este projeto teve como objetivo contribuir para uma melhor 

construção do “eu em relação”, baseando-se nas linhas orientadoras da Educação Sexual 

em Meio Escolar, através da regulamentação do Decreto-lei n.º 60/2009, de 4 de março, 

e das orientações da Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril. Privilegiou o espaço turma e 

as diferentes necessidades desenvolvimentistas das crianças, pretendendo desenvolver o 

conhecimento e aceitação do corpo, discutir o significado afetivo e social da família e 

promover a comunicação e prevenção do abuso sexual. As informações referentes aos 

procedimentos e instrumentos utilizados, bem como a descrição do projeto e as suas 

atividades e resultados encontram-se no Anexo XIII. 

O segundo projeto foi desenvolvido na Escola Gama Barros no Cacém e teve 

como objetivo alertar os jovens para a temática “violência no namoro”. Foi 

desenvolvido na escola por reconhecer-se o espaço educativo como privilegiado na 

concentração de jovens, facto que foi confirmado, pois teve a participação de duzentos e 
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trinta e sete jovens, do 9º ao 12º ano. Este projeto foi um trabalho conjunto do gabinete 

de psicologia (URAP), da UCC Cacém Care e da junta de freguesia, com o intuito de 

alertar os jovens para esta problemática, facilitando informações e recursos existentes 

sobre o tema, e pretendeu conhecer o comportamento dos jovens nas relações amorosas 

por eles consideradas de namoro (Anexo XIV). 

No que remete para investigação-ação, esta foi desenvolvida em conjunto com o 

projeto sobre a violência do namoro, antes referido. Para este efeito, utilizou-se o 

Inventário de conflito nas relações de namoro entre adolescentes (CADRI). Trata-se de 

um questionário de auto-relato, constituído por trinta e cinco itens que avaliam as 

estratégias de resolução de conflitos, positivas ou abusivas, utilizadas no 

relacionamento de namoro do adolescente. Para a análise dos resultados foi utilizado o 

programa Statistical Package for the Social Sciences versão 19.0 (SPSS). Foram 

recolhidos duzentos e trinta e sete questionários, contudo, trinta foram considerados 

inválidos por omissão de mais de metade das questões ou por resposta totalmente 

indiferenciada ao longo do questionário. As informações referentes aos procedimentos e 

instrumentos utilizados, bem como a descrição do projeto, as suas atividades e 

resultados encontram-se no Anexo XV. 

Por último, foi realizada uma avaliação psicológica a todas as crianças que 

frequentavam o último ano do Jardim de Infância da Escola Básica Cacém n.º 2, ou seja, 

cento e vinte três crianças. Esta avaliação teve por objetivo fazer um despiste das 

situações que devem ser alvo de adiamento escolar. A referida avaliação psicológica 

consistiu na observação; numa entrevista à educadora; na aplicação de Prova de 

aptidões pré-escolar; no Desenho da figura humana; na aplicação de Subtestes de 

memória auditiva e reflexão sobre a língua do teste de identificação de competências 
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linguísticas (TICL); num Questionário de dificuldades e capacidades para Pais (SDQ-

Pais) e Questionário de preocupações parentais. 

No âmbito do estágio académico, foi ainda elaborado um poster em colaboração 

com outros colegas de estágio, sobre a dinâmica onde se insere a atividade do psicólogo 

clínico, na especificidade que são os cuidados de saúde primários. O poster foi 

apresentado no 4º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente, 

realizado na Universidade Lusíada nos dias 10 e 11 de abril de 2013 (Anexo XVI). 

No que diz respeito à formação, a mesma foi direcionada para as minhas 

necessidades pessoais em adquirir mais conhecimento no campo da psicologia, 

recorrendo a formação complementar. Neste sentido, são enumeradas a seguir as várias 

formações frequentadas durante o período de estágio: 

- Encontro sobre o “Superior interesse da criança”, realizado nos dias 8 e 9 de 

novembro de 2012; 

- “1º Simpósio Luso-Brasileiro sobre o pensamento de Donald Winnicott”, 

realizado no dia 16 de Fevereiro de 2013; 

- “l Seminário CADIn em Setúbal, Caixa de aguarelas: As cores das 

perturbações do desenvolvimento”, realizado no dia 2 de Março de 2013; 

- “11º encontro para a promoção da saúde na escola”, realizado a 20 de Março de 

2013; 

- “IV Congresso internacional de psicologia da criança e do adolescente - 

Neuropsicologia e desenvolvimento”, realizado nos dias 10 e 11 de Abril de 2013. 

NOTA: Em anexo, encontra-se um quadro com as horas dedicadas às diferentes 

atividades que o estágio englobou (Anexo XVIII). 
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Conclusão 

 

O estágio académico relatado neste relatório constituiu uma oportunidade para 

pôr em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nos anos transatos, em prol da 

intervenção do psicólogo nos cuidados de saúde primários. 

Vários objetivos foram delineados que, em linhas gerais, passaram pela 

aquisição de conhecimentos e aptidões, bem como pelo desenvolvimento de atitudes e 

competências. 

Salienta-se, neste sentido, as competências e aptidões desenvolvidas através da 

observação clínica e anamnese, na utilização dos diferentes instrumentos de avaliação 

psicológica, na intervenção terapêutica, na elaboração de relatórios de avaliação 

psicológica, no trabalho em equipa e na intervenção comunitária ao nível da promoção 

da saúde e prevenção da doença. 

No que remete para a aquisição de conhecimentos e de atitudes, destaca-se a 

supervisão, tanto no sentido teórico como prático, o tratamento da informação e 

documentação inerentes à prática clínica do psicólogo no centro de saúde, os aspetos 

éticos e deontológicos no trabalho do psicólogo clínico e a participação em congressos. 

Relativamente aos objetivos específicos ligados à intervenção terapêutica, 

considera-se que os mesmos foram atingidos, mas não na totalidade, uma vez que o 

tempo de duração do estágio não foi o suficiente para se poder considerar os casos como 

encerrados, devido à sua complexidade. 

No caso do Joel, verificou-se a diminuição de episódios de mutismo seletivo, 

melhorias no seu relacionamento com os adultos e nas competências da leitura. No 

entanto, o processo não pode ser considerado como concluído, dado que é necessário 
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continuar a trabalhar com o Joel, para que ele possa integrar as suas vivências de 

infância e, simultaneamente, criar estruturas para integrar vivências futuras, permitindo-

lhe um desenvolvimento psicológico saudável. Deste modo, ficou decidido que o Joel 

continuará a beneficiar de consultas de psicologia, passando o seu acompanhamento a 

ser feito pela psicóloga do centro de saúde. 

No caso do Nuno, foram igualmente observados progressos no seu 

comportamento em contexto escolar. Apesar desses progressos, salienta-se a 

necessidade do Nuno continuar a beneficiar de acompanhamento psicológico, para 

continuar a desenvolver a aquisição de competências pessoais e sociais. Do mesmo 

modo, continuará a ser importante a intervenção com os pais ao nível das competências 

parentais. 

Retorno, agora, à epígrafe com que abri este relatório: “não useis a epígrafe, 

porque mata o mistério da obra”. Quando li em Pamuk esta mesma epígrafe na sua obra 

Os jardins da memória, identifiquei nela a postura que também o psicólogo deverá ter 

perante os seus pacientes e que tomo como lição. Cada paciente é um ser único, alguém 

que vamos descobrir, que se vai dar a conhecer, que percorrerá com o psicólogo um 

caminho a dois, para que nesse caminhar se lhe descubram “mistérios” que o ajudarão, 

depois, a caminhar sozinho. E essa descoberta a dois vai-se fazendo, caminhando, sem 

“epígrafes” que condicionem ou tornem expectável o percurso. 
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Reflexão Final 

 

O estágio académico consiste na aplicação de um conhecimento, 

maioritariamente, teórico, em contexto real. 

Tanto na licenciatura como no primeiro ano do mestrado algumas aulas são 

dedicadas a role-plays, para que possamos de uma forma experimental vivenciar o 

nosso futuro papel como psicólogos. O certo é que, quando confrontados com a 

realidade, há sempre alguma ansiedade e o receio de errar ou não fossemos nós seres 

humanos, antes de sermos psicólogos. 

Naturalmente, tive que aprender a gerir a ansiedade própria das primeiras 

consultas, pois, por um lado, temos consciência da confiança que o outro deposita no 

nosso saber, competência e profissionalismo, facilitando-nos o acesso à sua vida pessoal 

e, por outro lado, temos consciência de que esse saber, competência e profissionalismo 

ainda não estão suficientemente experienciados, para, com segurança, ajudar o outro a 

diminuir ou a extinguir o seu sofrimento, de modo a que o seu bem-estar e equilíbrio 

voltem a prevalecer na sua vida. 

Esta ansiedade é também instigadora, pois constitui uma fonte de motivação 

para não descurarmos a necessidade de continuar a aprender sobre determinada técnica 

terapêutica, psicopatologia, novas teorias, entre muitas outras coisas ou, eventualmente, 

vir a desenvolver novos métodos de intervenção, diagnóstico, teorias, entre outras 

possibilidades. 

Neste sentido, torna-se essencial a todo aquele que pretende ser psicólogo passar 

pelo seu próprio processo terapêutico, pois todos nós temos problemáticas por resolver. 

No meu caso pessoal, não tinha a intenção de iniciar qualquer processo terapêutico, mas 
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no decorrer do estágio académico, e face aos problemas que as pessoas traziam até mim, 

fui-me confrontando com as minhas próprias limitações. Percebi, então, a necessidade 

de partilhar essas limitações junto de um psicoterapeuta, projeto que me tem vindo a 

ajudar enquanto pessoa e psicólogo. 

Para este crescimento, contribuíram igualmente todos os meios que foram 

colocados à minha disposição, tanto a nível humano como logístico, proporcionados 

sobretudo, pela disponibilidade da psicóloga do centro de saúde. Saliento a receção e 

enquadramento inicial sobre a psicologia nos cuidados de saúde primários, as 

supervisões, a integração na equipa multidisciplinar que acompanha determinados casos 

e na que integra os vários projetos comunitários e as formações proporcionadas. 

Uma última palavra para uma última reflexão, para dizer da riqueza pessoal e 

profissional que ganhei com as vivências que tive o privilégio de viver e partilhar ao 

longo deste estágio académico. 
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Anexo I - Quadro com a sequência cronológica da evolução dos centros de saúde 
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Anexo II - Entrevista clínica - caso I 

 

1 - Identificação 

 

Nome: Joel (nome fictício) 

Sexo: Masculino 

Idade: 7 anos e 2 meses                      Data de nascimento:   2 / 10 / 2005 

Escolaridade: 2º Ano                         Escola:  

Morada:  

Observações: 

 

2 - Pedido 

 

Data da 1ª consulta:   28 / 11 / 2012 

Quem fez o pedido: Médico de família 

Problema: Dificuldades na leitura e desinteresse escolar. 

História do problema: Foi referido pela figura materna que o Joel está a atravessar um 

período mais complicado na escola neste segundo ano, isto porque recusa-se a ler na 

sala de aula, situação que segundo a progenitora, está a provocar o seu desinteresse 

escolar e a motivar a recusa em ir para a escola. Estes acontecimentos tiveram início 

após os primeiros dias de aulas do 2º ano, quando a professora pediu a todos os alunos 

para lerem parte de um texto, cuja tarefa Joel se recusou a realizar. Segundo a mãe, a 

professora não aceitou exceções, Joel foi obrigado a ler contra a sua vontade, 

demonstrou um fraco desempenho na leitura e foi alvo de alguma "chacota" por parte 

das outras crianças. Esta situação fez com que ele, até hoje, nunca mais aceitasse ler na 

escola. 

 

 

3 - Pedido 

 

Nome do Pai:                                         Nome da mãe:  

Idade: 26 anos                                        Idade: 22 anos 
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Profissão:                                               Profissão: Estudante 

Estado de saúde:                                   Estado de saúde:  

Habita com a criança?   Não                Habita com a criança?   Sim 

Observações:  

 

4 - Aspetos relacionais 

 

Relação com o pai: Não há relacionamento entre ambos. Durante o tempo em que o 

pai esteve preso, a mãe visitava-o sempre e, após o nascimento de Joel, ela levava-o 

consigo, situação que aconteceu durante os primeiros dois anos e meio. Após o pai sair 

da prisão, por atingir o tempo limite de prisão preventiva, durante o período de três 

meses em que esteve a aguardar julgamento e até à decisão de sair do país (por existir 

fortes probabilidades de ser condenado à prisão efetiva), viveu com a companheira e o 

filho em casa dos pais desta, tendo sido este o único período de convivência entre pai e 

filho. Durante estes três meses trabalhou para o avô materno do Joel. Após este 

acontecimento, a mãe de Joel falava ocasionalmente com o pai deste ao telefone, para o 

Brasil, mas a criança nunca o quis fazer, excepto uma única vez. Foi em setembro de 

2012, porque o diálogo foi estabelecido através de vídeo - conferência. Durante essa 

conversa, o progenitor apenas disse “porta-te bem, senão vens para aqui e vou-te 

bater”. Depois deste episódio, o Joel começou a verbalizar que o pai era mau. Após 

este episódio nunca mais falou com o pai. 

Relacionamento com a mãe: A mãe do Joel revela dificuldades em impor limites e 

alguma permissividade, perante as birras frequentes com recurso a chantagem 

emocional, usada por Joel para manipular a mãe a fazer o que ele quer. Segundo a mãe 

deu a entender, estas fragilidades no relacionamento com o Joel, são reflexo da “auto-

culpabilização” que sente pelo contexto que envolveu o nascimento deste, pelo pai que 

se ausentou e subjacente revolta que isso causou no Joel. É igualmente uma forma de 

tentar que nada o faça ficar mais triste ou revoltado. Neste contexto foi observada 

alguma ansiedade, inquietação e a tentativa de desviar o diálogo quando se pretendia 

abordar de forma mais detalhada os pormenores relacionados com a sua forma de 

interagir com o filho. 

Outras figuras significativas: Joel viveu em casa dos avós com a mãe desde que 

nasceu até setembro de 2012. O avô nunca ligou muito à família. Sempre teve uma 

relação pouco afetiva com as filhas e com Joel é igual. No entanto há qualquer tipo de 

conflito entre ambos. A avó é que impõe mais limites e regras ao Joel, situação que o 

desagrada, originando ocasionalmente alguns atritos entre ambos. Os avós 

divorciaram-se quando Joel tinha quatro anos. O avô saiu de casa nessa altura, 

continuando no entanto a conviver com o neto mas menos vezes. Relativamente à tia, o 

seu relacionamento não revela qualquer problema. 

Separações significativas: O pai e a ama. 
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Observações: De um modo geral, Joel não revela qualquer problema de 

relacionamento com os pares. No entanto, A mãe salientou que a relação deste com os 

adultos que surgiam na sua vida após os três anos, sempre foi complicada. Este 

problema teve início, após o seu ingresso no primeiro jardim-de-infância (JI). 

 

5 - Desenvolvimento - Gravidez 

 

Os pais de Joel conheceram-se na prática desportiva da capoeira e ao fim de dois anos 

de namoro, quando o pai tinha vinte e dois anos e a mãe dezasseis anos. A gravidez não 

foi planeada e aconteceu quando a sua mãe tinha dezasseis anos (adolescência) e o 

progenitor vinte e dois anos. Não foi uma gravidez bem aceite no contexto familiar e as 

reações à mesma não foram boas. Foi colocada a hipótese de aborto mas devido ao 

tempo de gestação decorrido, já não foi possível. 

No decorrer da gravidez, mais precisamente no 5º mês, o companheiro foi preso por 

assalto à mão armada, facto que agravou a vivência da gravidez por parte da 

companheira, tanto pelo sucedido como pelas reações familiares a este novo 

acontecimento. A mãe do Joel quando engravidou estava a estudar (frequentava o 11º 

ano) e só deixou de estudar no último mês de gravidez e nos três meses, subsequentes 

ao parto. 

Durante a entrevista foi observada alguma labilidade emocional na mãe quando era 

abordado este assunto, começando a chorar, quando questionada sobre a sua relação 

com o pai do Joel e sobre as reações familiares decorrentes dessa relação. 

O parto foi normal, ocorrendo aos nove meses. 

 

6 – Dados anamnésicos 

 

Começou a gatinhar aos 9 meses e por volta dos 11/12 meses começou a andar e a 

dizer as primeiras palavras. O primeiro "não" começou com a comida, perante o qual a 

reação da mãe foi falar sobre o assunto, aceitando quase sempre bem o diálogo. Hoje 

em dia as coisas não correm tão bem como nessa época, lidando muito mal com o 

"não". 

Usou chucha até dois anos. Perto dos três anos de idade quando ingressou no primeiro 

JI voltou a querer a chucha e só a deixou novamente perto dos quatro anos de idade, 

quando mudou para outro JI. Usava sobretudo a chucha para dormir, mas nem todas as 

noites a queria, pois muitas vezes substituía a chucha por uma bonequinha de cabelos 

compridos que deixou quando foi para a escola primária. 

Usou fraldas até aos dois anos mas quando ingressou no primeiro JI regrediu, perdendo 

o controlo dos esfíncteres diurno já adquiridos, pelo que passou a usar novamente 

fraldas. Esta situação alterou-se, após ter saído deste JI. 
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Segundo a mãe, o desenvolvimento de Joel decorreu de acordo com os parâmetros 

normais até aos três anos mas observou-se um retrocesso em alguns aspetos, quando 

ingressou no 1º JI. 

 

7 - Sono 

 

Relativamente às noites, a mãe diz que ele sempre teve os sonos trocados e problemas 

para dormir. Sempre foi muito agitado e dificilmente adormecia antes da meia-noite, 

acordando várias vezes durante a noite. O sono acabou por regularizar quando chegou à 

idade em que deixou de ter de dormir a sesta (quatro anos). Quando estava com a mãe 

em casa dos avós, dormiam no mesmo quarto, mas em camas separadas. Com a 

mudança para a casa do novo companheiro da mãe, surgiu um novo distúrbio com o 

sono, ainda que ligeiro, uma vez que passou a dormir num quarto sozinho, motivo que 

o fazia chorar no início, dizendo que tinha medo do escuro. A mãe optou por ler-lhe 

uma história quando se deitava, que o ajudava a acalmar e a adormecer. Ao fim de uma 

semana Joel já adormecia sem ser necessário a leitura da história. 

 

8 - Alimentação 

 

Nunca houve problemas com a alimentação. Atualmente come sem problemas mas 

devagar, com exceção nas refeições em que a comida lhe agrada. Devido às suas 

demoradas refeições, raramente lhe sobra tempo para brincar com os colegas de escola 

na hora do almoço, à exceção dos dias em que faz competições com os colegas ou 

quando gosta da comida, e ai sim, é o primeiro ou dos primeiros a terminar. 

A mãe acrescentou ainda que, de um modo geral, é muito competitivo e detesta perder. 

 

9 - Escolaridade 

 

Aos três meses o Joel integrou uma creche familiar, assegurada por uma ama, 

referenciada por amigos da família, localizada em frente ao estabelecimento de ensino 

que a mãe frequentava, o que lhe permitia amamentar o Joel nos horários devidos, 

situação que durou até aos dezoito meses. O vínculo positivo com esta ama, foi muito 

positivo. Não estranhou quando foi para a ama, tiveram sempre uma boa relação e 

ainda hoje é um dos adultos que aceita bem, continuando a visitá-la de vez em quando. 

A ama tinha uma filha da mesma idade com quem tem um bom relacionamento e com 

quem continua a conviver. Segundo a mãe, enquanto esteve na ama aprendeu algumas 

palavras em inglês e demonstrava estar num estádio mais desenvolvido que as outras 

crianças. Aceitou sempre bem as mudanças de contexto ao longo da sua vida mas o seu 

relacionamento com os adultos passou a ser difícil ou quase inexistente após a ida para 

o primeiro JI. Não chora quando as mudanças ocorrem mas em contrapartida, a 

comunicação com os educadores e professores é muito reduzida. 
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Perto dos três anos deixou a ama e foi para o JI. No primeiro dia, ficou no período da 

manhã e, após o segundo dia, passou a ficar o dia todo, considerando a mãe que o filho 

fez uma integração normal. No entanto, verificou que após o seu ingresso no JI 

ocorreram alguns retrocessos no seu desenvolvimento. Voltou a querer o biberão e a 

chucha, perdeu o controlo dos esfíncteres diurno já adquiridos e passou a usar 

novamente fraldas. Estes factos mantiveram-se durante o tempo que permaneceu neste 

JI, ou seja, a duração de um ano letivo. Era sempre a mãe quem acompanhava o Joel 

nas deslocações para o JI, referindo que se atrasou por duas ou três vezes a ir busca-lo e 

que, nessas situações, os educadores disseram ao Joel que a mãe já não gostava dele, 

que o tinha abandonado e que já não o vinha buscar. Outro episódio curioso sucedeu 

quando eram realizados encontros em que os pais poderiam estar presentes. Nestes 

encontros, dividiam as pessoas conforme tinham, ou não, cônjuges, chegando até a 

dizer aos pais de famílias monoparentais que não deveriam comparecer às atividades. 

Nestes eventos, a mãe era normalmente colocada num grupo só de pais estrangeiros e 

divorciados. No final do ano letivo, face aos acontecimentos relatados Joel foi 

transferido para outro JI, retomando, segundo a mãe, o desenvolvimento normal antes 

adquirido, ou seja, deixou a chucha, o biberão e de usar fraldas. A sua 

integração/adaptação a este JI foi gradual. No primeiro dia permaneceu apenas umas 

horas, no segundo ficou metade do dia, no terceiro até meio da tarde e a partir do 

quarto dia permaneceu o dia todo. 

Posteriormente, Joel entrou para o 1º ano de escolaridade com cinco anos, porque faz 

anos em Outubro e, segundo a progenitora, era uma criança com motivação para 

aprender. Permanecia na escola das 9.00 às 17.30 horas e a seguir ia para as atividades 

de tempos livres (ATL) até cerca das 19.00/19.30 horas. Aí, fazia os trabalhos de casa, 

embora muitas vezes se recusasse a fazê-los. No início do ano lectivo, a mãe tinha de 

acompanhá-lo até à sala de aula e, posteriormente, passou a ser uma educadora a vir 

buscá-lo, mas tinha de ser sempre a mesma. Se assim não acontecesse, Joel fazia birra, 

recusando ir para a sala. A mãe referiu ainda que, durante o decorrer desse ano letivo, 

ele irritava-se algumas vezes com a escola porque queria aprender, inclusive aprender a 

ler, mas apenas faziam desenhos e brincavam com plasticina. 

Atualmente frequenta o 2º ano de escolaridade, referindo a mãe que ele está a 

atravessar um período complicado, porque não aceita ler na sala de aula, situação que, 

segundo a progenitora, está a provocar o seu desinteresse escolar e a sua recusa em ir 

para a escola. Estes acontecimentos tiveram início após os primeiros dias de aulas do 2º 

ano, quando a professora pediu a todos os alunos para lerem parte de um texto, cuja 

tarefa Joel se recusou a realizar. Segundo a mãe, a professora não aceitou exceções, 

Joel foi obrigado a ler contra a sua vontade, demonstrou um fraco desempenho na 

leitura e foi alvo de alguma "chacota" por parte das outras crianças. Esta situação fez 

com que ele, até hoje, nunca mais aceitasse ler na escola. 

Segundo a mãe, ele conhece bem o alfabeto, lê bem os vocábulos que contenham 

sílabas com duas letras, mas tem dificuldade nos que têm sílabas com três letras. 

Concluindo que ele “não sabe mesmo lê-los e os que lê é porque foram decorados”. 

Esta afirmação da mãe fundamenta-se no facto de todos os dias ela lhe ler uma história 
e tentar que ele também o faça. Aos poucos, ele foi melhorando, de história para 

história, mas afirma que ele só o consegue fazer porque decora as palavras. A título de 

exemplo, quando surgem palavras com início igual a algumas das que leu 
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anteriormente, mas com um final diferente, ele pronuncia a palavra anterior e não a que 

está escrita. A mãe falou algumas vezes com a professora sobre o problema da leitura e 

o comentário foi sempre o mesmo, "ele é imaturo, mas há-de aprender a ler e ainda 

tem tempo". 

A relação de Joel com a professora, após o episódio da leitura, deteriorou-se e, segundo 

a progenitora, desde aí, ele não fala com a professora. O diálogo com os outros 

educadores é igualmente difícil ou quase inexistente. A mãe de Joel reforçou esta 

situação, mencionando que, após o horário escolar, ele frequenta o ATL e, também aí, 

o seu diálogo com os educadores é raro, falando praticamente só com um dos 

educadores. 

Conforme foi dito, após o episódio da leitura, ele não falou mais com a professora, 

porém, muito raramente, responde ao que a professora pergunta e faz comentários 

durante alguns diálogos coletivos, usando apenas duas ou três palavras no máximo, 

ficando a professora admirada com a sua intervenção, elogiando quase sempre as suas 

participações surpresa. 

As disciplinas em que tem mais facilidade são a matemática e o desporto e revela mais 

dificuldade na leitura e na escrita, nomeadamente nos ditados. 
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Anexo III - Instrumentos e avaliação psicológica - caso I 
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Avaliação psicológica - caso I 

 

A recolha de informação necessária para a avaliação psicológica do Joel foi 

realizada através de uma entrevista clínica semidiretiva com a sua mãe e de provas 

psicológicas, que permitissem fazer um despiste do problema apresentado pelo Joel. 

Neste sentido foram aplicadas as seguintes provas psicológicas: 

 

- Matrizes progressivas de Raven 

- Escala de inteligência de Wechsler para crianças (WISC III) 

- Teste do desenho da família 

- Teste de apercepção temática infantil ou Children´s apperception test (CAT-A) 

 

No decorrer da aplicação das provas psicológicas, o Joel manifestou maior 

interesse, concentração e atenção pelas atividades menos exigentes no domínio da 

comunicação oral. Pode-se dizer que o incentivo e o reforço positivo (verbal) foram 

uma importante constante, para que permanecesse sintonizado na realização das tarefas. 

 

Matrizes progressivas de Raven 

 

Na avaliação feita através das Matrizes Progressivas de Raven, concluiu-se que 

o resultado global é um bom indicador da capacidade de raciocínio lógico abstrato, pois 

não foram encontradas discrepâncias significativas. 
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WISC III 

 

Análise Quantitativa 

 

Escalas Resultado QI / Índice Percentil Intervalo de 

Confiança 

(95%) 

Interpretação 

Verbal 43 91 27 84 – 99 Médio 

Realização 56 108 70 98 – 116 Médio 

Escala 

Completa 

99 98 45 90 – 107 Médio 

CV 31 85 16 78 – 94 Médio 

Inferior 

OP 50 116 86 105 – 123 Médio 

Superior 

VP 16 89 23 81 – 102 Médio 

Inferior 

 

Análise Qualitativa 

 

Os resultados gerais obtidos indicam um quociente intelectual verbal (QIv) e 

quociente intelectual de realização (QIr) médios (91 e 108), que são refletidos num 

quociente intelectual da escala completa (QIEC), também, médio (98). Estes resultados 
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mostram que os QI's são de valor heterogéneo, para um intervalo de confiança de 95%, 

no qual se realça uma diferença considerada estatisticamente significativa. No entanto, 

tendo por base o esperado para a população portuguesa, a mesma é aceitável, 

enquadrando-se dentro dos limites estipulados, ou seja, o seu desempenho é melhor em 

tarefas de realização, mas clinicamente o mesmo não tem significado. 

Relativamente aos três índices fatoriais avaliados por esta prova, a Compreensão 

verbal (CV), a Organização Percetiva (OP) e a Velocidade de Processamento (VP), 

apresentam valores médios de QI, embora a OP seja de nível superior e a CV e VP 

sejam de nível inferior. Estas discrepâncias salientam a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre alguns dos índices, nomeadamente entre a CV e a 

OP e entre a VP e a OP. 

Efetuando uma análise mais pormenorizada sobre os resultados revelados pelos 

diferentes índices, a OP situa-se num nível médio superior, demonstrando que o Joel 

tem facilidade em tarefas que recorrem à necessidade de organização lógica e 

sequencial com estímulos complexos, demonstrando também um bom raciocínio lógico, 

boa perceção visual e concetualização visuo-espacial. 

No que diz respeito à CV, conforme referido antes, os resultados obtidos foram 

de nível médio inferior, demonstrando um fraco nível no desenvolvimento da 

linguagem e na formação de conceitos verbais, evidenciado pela dificuldade de 

elaboração e argumentação discursivas. Manifesta ainda baixa capacidade de síntese e 

de integração de conhecimentos e informação geral assimilada do seu ambiente, baixo 

raciocínio indutivo e dificuldade na memória a longo prazo. Na VP, o seu desempenho 

foi igualmente de baixo nível médio, demonstrando algumas fragilidades na capacidade 

de síntese e de análise, na atenção e concentração, na capacidade de associação e 
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memorização dessas associações e, consequentemente, na rapidez do seu 

processamento. 

Numa análise mais detalhada dos vários subtestes aplicados, os resultados 

obtidos pelo Joel foram de um modo geral médios, não deixando, no entanto, de obter 

alguns resultados inferiores e superiores ao esperado para a sua idade. 

Nos resultados obtidos dentro dos valores médios para a sua idade temos os 

subtestes Vocabulário (competência linguística, conhecimentos lexicais e facilidade de 

elaboração do discurso); Aritmética (formação de conceito verbal, pensamento lógico 

abstrato, rapidez mental, evocação da memória de trabalho); Memória de Dígitos (na 

ordem direta, a memória sequencial auditiva e sensibilidade à capacidade de escuta e às 

flutuações de atenção. Na ordem inversa, a capacidade da memória de trabalho, sendo, 

normalmente, mais difícil que a anterior); Informação (conhecimento adquirido, 

estimulação do ambiente e/ou curiosidade intelectual, memória longo prazo e 

organização temporal); Disposição de Gravuras (capacidade de antecipação das 

consequências, planeamento, sequência temporal, conceitos temporais, capacidade de 

análise percetiva e integração das informações disponíveis, apelando à memória visual, 

ao bom senso prático e compreensão e à perceção de uma situação dentro de sua 

totalidade); Pesquisa de Símbolos (atenção e rapidez de processamento, capacidade de 

discriminação percetiva, capacidade de atenção visual e memória de trabalho); 

Compreensão (manifestação de informação prática, avaliação e uso de experiências 

passadas, conhecimento dos padrões convencionais de comportamentos, capacidade de 

exprimir as suas experiências, facilidade de argumentação e flexibilidade mental); 

Completamento de Gravuras (discriminação percetiva, atenção/concentração e 

capacidade para diferenciar detalhes essenciais de detalhes não essenciais); e Cubos 
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(organização percetual e visual, conceptualização abstrata, formação de conceito não-

verbal e visualização espacial e capacidade construtiva). 

Os resultados de valor inferior ao esperado ao da sua idade foram obtidos nos subtestes 

Código (capacidade de análise e síntese, raciocínio espacial, coordenação viso-motora, 

perceção, atenção, concentração, capacidade de aprendizagem mecânica automatizada, 

capacidade de associação e memorização das associações, velocidade e precisão na 

coordenação olho/mão e memória visual de curto prazo); e Semelhanças (pensamento 

lógico abstrato (categórico), raciocínio lógico, formação de conceitos verbais ou de 

categorias, capacidade de síntese, integração de conhecimentos e raciocínio indutivo) 

Relativamente aos subtestes nos quais foi obtido um resultado médio muito 

acima do esperado para a sua idade, temos a Composição de Objetos (coordenação 

visuo-motora, habilidade de organização e integração percetiva); e Labirintos 

(capacidade de planeamento, coordenação visuo-motora associada à capacidade de 

antecipação e de planificação, e estratégias viso-espaciais em memória de trabalho). 

 

Teste do desenho da família 

 

Joel começou por desenhar o 'cavalo' do lado esquerdo que, segundo ele, "é o 

pai, é o que tem a cabeça mais pequena. Está dentro da casa porque tem de se acalmar. 

Está nervoso". 

Posteriormente, desenhou o cavalo que está no meio, que diz ser a mãe, e de 

seguida desenhou o cavalo do lado direito (o mais pequeno), que é ele. Depois, retocou 

as placas do primeiro cavalo e de seguida desenhou o terceiro cavalo. Entretanto, voltou 

ao segundo cavalo e acrescentou umas bolas, fazendo depois o mesmo no primeiro e no 
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terceiro cavalos. 

De seguida, desenhou o sol, depois fez a casa onde está o primeiro cavalo e a 

seguir desenhou o homem que está entre ele e a mãe. Disse que este é o dono dos 

cavalos e que era "o psicólogo", desenhando-o pela seguinte ordem: pernas, corpo, 

mãos, cabeça, dedos, cabelo e orelhas.  

Voltou a retocar o primeiro cavalo e colocou óculos no homem. Depois 

humanizou o sol, voltou ao homem para lhe pintar o corpo e desenhou posteriormente 

as nuvens e colocou uma corda nos três cavalos, pela mesma ordem que foram 

desenhados. 

Entretanto, retocou o nariz do sol e desenhou nos cavalos as duas placas que, 

penso, corresponderem aos estribos. 

O desenho foi realizado da esquerda para a direita e depois em cima. Veio 

novamente à parte de baixo (meio) e depois foi para cima outra vez. 

As personagens, os cavalos, foram feitas só com um traço e cabeça, e só depois 

engrossados com muitos riscos simétricos repetidos, tanto no corpo como na cabeça. 

 

Análise 

 

Apesar de este ser o desenho da família imaginária, Joel projetou nele a sua 

família, ainda que tenha substituído as pessoas que a representam por cavalos. A única 

exceção é a de uma personagem que não faz parte da sua família, esse sim representado 

como pessoa, e que na história sobre o desenho disse ser o psicólogo. Esta personagem 

foi a última a ser desenhada, foi feita com algum cuidado e pormenor, alguns dos quais 

foram acrescentados depois de finalizado o desenho, quando nomeou a figura. 
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Analisando o desenho detalhadamente, percebemos que na sua maioria 

predominam linhas retas curtas, com traço forte e repetido em alguns detalhes. As linhas 

retas refletem uma vivência em ambientes racionais, demasiado exigentes e rígidos, 

indicadores de rigidez, racionalidade, tendência para reprimir emoções e reproduções 

estereotipadas e rítmicas que, ao serem usadas na parte inferior do desenho, indicam a 

existência de possível cansaço e depressão. A repetição de traços simétricos nas 

personagens representativas do Joel e seus pais estão normalmente associados à perda 

de espontaneidade e presença de ambientes de natureza regressiva com regras rígidas, 

enquanto a amplitude curta do traço usado é um indicador de inibição, falta de energia e 

introversão. Por último, o traço forte revela impulsividade, audácia, agressividade ou 

libertação instintiva. 

Por outro lado, esta conjuntura é contraposta pela parte superior do desenho, 

área normalmente representativa da imaginação e criatividade, preenchido com linhas 

curvas, associadas ao dinamismo da vida, indicando interesse pela estimulação 

emocional, espontaneidade e sensibilidade ao ambiente circundante. É de salientar, 

ainda, que a zona esquerda do desenho, onde Joel desenhou o pai, está ligada a 

tendências regressivas, passividade, forte dependência dos pais, falta de iniciativa e de 

afirmação. Na zona direita, associada ao desenvolvimento progressivo, capacidade de 

iniciativa e autonomia, nada foi desenhado, não deixando por isso de ser importante, 

pois permite perceber algumas das dificuldades existentes no Joel e identificar áreas 

passíveis de intervenção.  

A figura principal do desenho, ou seja, a primeira a ser desenhada e que tem 

maior dimensão foi a do pai, considerando-se, por isso, a pessoa que mais valoriza, em 

quem pensa e investe afetivamente e com quem se identifica, despertando, por isso, a 
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sua admiração e atenção, podendo ser alguém que inveje ou tema. No entanto, a 

personagem mais valorizada está dentro da casa, separado da sua companheira, a mãe 

do Joel, que está do lado de fora, tal como Joel, indicando a separação existente entre os 

pais e o próprio Joel e o seu pai, tal como acontece na vida real. 

Ao relacionarmos esta separação com o simbolismo das linhas retas (reprimir 

emoções, cansaço, depressão) e dos traços simétricos (ambiente regressivo, inibição, 

falta de energia, introversão), podemos perceber que na sua origem pode estar o 

investimento afetivo que o Joel faz na figura principal, o pai. Contudo, este 

investimento afetivo é apenas ilusório, uma vez que não existe comunicação entre 

ambos e, na realidade, apenas lhe traz desgaste, maior insatisfação emocional e carência 

afetiva, bloqueando ainda mais a ligação afetiva com a mãe. Esta ligação será, 

possivelmente, mais um aspeto frágil da vida do Joel, pois, no desenho, mãe e filho 

estão desenhados com alguma proximidade, embora haja uma ligeira distância entre 

ambos, onde se encontra uma personagem acrescida ao núcleo familiar que, 

simbolicamente, está de mãos dadas com o Joel e com a mão estendida para a sua mãe. 

Possivelmente, este cenário revela a frágil relação afetivo/emocional na díade mãe-filho, 

na qual ele continua a acreditar, mesmo que isso envolva um objeto externo, que 

promova a coesão dessa relação e que, neste caso, seria o psicólogo. Esta será, 

certamente, a razão pela qual o Joel acrescentou ao desenho a personagem alheia à 

família, com o propósito de proporcionar o reforço dos laços vinculativos entre mãe e 

filho, talvez com o intuito de camuflar os que não existem com o pai e pelos quais 

evidencia necessidade e carência. 

Por último, o papel da personagem acrescida representa normalmente tudo o que 

o próprio não ousa fazer. Esta personagem surge, assim, como representação da 
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tendência instintiva de quem faz o desenho, mas que não pode ser manifestada nem 

assumida por si, por comportar alguma culpabilidade, tal como ele a recolhe para o seu 

inconsciente. Esta renúncia será, então aparente, pois os seus impulsos tentam 

prevalecer, apesar das interdições, realizando-se normalmente através de uma 

transferência. A inclusão desta personagem no desenho pretende transferir a vontade ou 

desejo do Joel, que não pode de alguma forma correr o risco de ser reconhecido nesse 

papel ou reconhecer-se a si mesmo sob os traços desse disfarce, recorrendo, para isso, à 

dita personagem, bastante diferente dele. 

Nota: Os desenhos da família real e imaginária e as suas análises estão em anexo 

(Anexo III). 

 

CAT - A 

 

Imagem 1 

P: O que é que tu achas que se passa nesta imagem? O que é que acontece nela? 

A: Estão a comer. 

P: Estão a comer? 

A: Sim e ali ao fundo está a galinha. 

 

Conteúdo latente: Domínio da oralidade; Representação do pai; o alimento como a 

representação simbólica da relação. 

Conteúdo manifesto: Ao analisar a descrição da prancha, percebe-se que a necessidade 

básica de Joel, a alimentação, está saciada. No entanto, quando Joel refere que a galinha 

está ali ao fundo, demonstra a existência de algum distanciamento da figura maternal. 
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Este aspeto pode ser constatado pelo facto da mãe, ainda que sempre presente na sua 

vida, nem sempre demonstre ter a disponibilidade emocional e afetiva adequada às 

necessidades de Joel. Possivelmente, este facto estará, por sua vez, relacionado com a 

circunstância da mãe não se encontrar emocionalmente estável, tendo em consideração 

todo o contexto que envolveu a sua gravidez não planeada, na adolescência. 

 

Imagem 2 

P: Conta-me uma história relacionada com esta imagem. 

A: Este aqui é diferente deste e este …estão a puxar uma corda. Ahah, tá aqui 

dois…então é um com dois. 

P: O que é que tu achas que vai acontecer ou por que é que isto está a acontecer? 

A: Se ele largar caem estes, se eles largarem cai este.  

 

Conteúdo latente: Remete para uma relação de competitividade; Diferença entre o 

grande e o pequeno. 

Conteúdo manifesto: Na descrição desta prancha é reforçada a união familiar, mas, ao 

mencionar que uns e outros podem cair, demonstra que o equilíbrio familiar sentido por 

Joel, entre ele próprio, a mãe e o padrasto, é um equilíbrio frágil e que, a qualquer 

momento, poder-se-á desestruturar. Verifica-se, igualmente, que há diferenças 

intrínsecas entre os membros que compõem a família e que, de certa forma, Joel sente-

se responsável por manter esse equilíbrio e a dinâmica familiar. 

Imagem 3 

P: E este? conta-me uma história relacionada com este desenho. 

A: Olha um ratinho…aqui. O ratinho ali foi roubar um queijo. 
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P: O ratinho o quê? 

A: Foi roubar o queijo. Olha só, tá aqui, tic, tic, tic, tic. 

P: Então o que acontece, o ratinho foi roubar queijo ou vai? 

A: Vai roubar queijo, quando este leão tá aqui a descansar e volta quando este leão não 

está a olhar, mas quando ele está a olhar não volta. Ele tinha de ficar aqui assim no 

chão, prender o ratinho e comê-lo. 

P: E o que é que o leão está a fazer? 

A: Está a descansar. 

P: E o leão nunca apanha o ratinho? 

A:Não, nunca vai apanhar o ratinho. O ratinho é pequenino…é muito esperto. Se ele 

fosse mais um bocadinho do tamanho da formiga, ele era mais esperto de todos. 

P: E o leão é bonzinho? 

A: Não. 

P: Porquê? 

A: Porque não. 

 

Conteúdo latente: Imagem de poder; o grande e o pequeno (o pai e a criança). 

Conteúdo manifesto: Nesta prancha, Joel projeta-se na personagem mais frágil, o 

ratinho, revelando a existência de um ambiente hostil e ameaçador, perante o qual 

necessita de estar sempre atento e em alerta. No entanto, ele manifesta ser dotado de 

capacidades sociocognitivas, inclusivamente, valoriza-as, quando revela as várias 

aptidões e táticas que o ratinho tem que utilizar para ir buscar o queijo e ao referir que o 

leão nunca apanhará o ratinho porque este é muito esperto. Outro facto observado está 

relacionado com a hipótese de Joel se sentir observado por uma figura masculina, o 
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leão, sobre a qual poderia atuar de imediato, mas preferindo ficar a observar e esperar 

pelo melhor momento para o fazer. 

 

Imagem 4 

P: E aqui, o que está a acontecer? 

A: É muito fácil. Estão a ir para casa levar um bebé dentro de uma mochila muito 

grande. 

 

Conteúdo latente: Representação materna num contexto conflitual cuja dimensão varia 

em função da idade; Autonomia vs. Dependência, separação/individuação; Perda do 

amor do objeto. 

Conteúdo manifesto: A descrição da prancha revela a existência de alguma segurança, 

"estão a ir para casa", mas que coexiste com alguma falta de sensibilidade sobre a forma 

como é feita, ou seja, o facto de ir dentro de uma mochila, ainda que grande, indica 

escassez de liberdade e de movimentos. Esta dificuldade, juntamente com o pouco 

equilíbrio que sente na dinâmica familiar e a pouca disponibilidade afetiva que sente 

existir por parte da mãe, poderão explicar a razão que o leva a preferir observar primeiro 

e apenas intervir quando se sentir em segurança, conforme indicado na prancha anterior, 

quando perante o "leão". 

Imagem 5 

P: E neste desenho, que história acontece aqui? 

A: Isto parece uma cabeça…de um urso. Isto por acaso nem parece uma história. Parece 

um desenho pintado. Este urso está a dormir…tá a dormir. 

P: E porque é que ele está a dormir? 
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A: Porque está de dia. 

 

Conteúdo latente: Evidência do abandono e solidão. 

Conteúdo manifesto: Nesta prancha, Joel começa por manifestar alguma negação 

relativamente ao seu conteúdo, "isto por acaso nem parece uma história", 

possivelmente, provocada por alguma ansiedade e dificuldade em lidar com os seus 

impulsos mais primários. Também a noite é recusada na leitura que faz da prancha, pois 

refere que está de dia, facto referido pela mãe na entrevista. Numa análise mais 

generalizada sobre esta prancha, ligada ao abandono e solidão, é percecionada a 

dificuldade que Joel tem em lidar com estes fatores, pois a sua dinâmica familiar não lhe 

dá a confiança e estabilidade necessárias que podem ter origem na pouca 

disponibilidade emocional e afetiva da mãe, já revelados, inconscientemente, por Joel 

em momentos anteriores. 

NOTA: Averiguar se há terrores noturnos, enurese, medo do escuro, de contato com os 

medos, relação maternal. 

 

Imagem 6 

P: Agora, conta-me, o que acontece neste desenho. 

A: Um tá a dormir e um …esquisito. Um tá a dormir e o outro está a comer. Que 

esquisito, deve tar de noite. Já percebi. Um está a dormir e este está a tentar dormir. 

 

Conteúdo latente: Reconhecimento de uma relação triangular; a não diferenciação do 

género no casal pode reenviar para uma relação dual num contexto agressivo ou de 

abandono. 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 163 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

Conteúdo manifesto: Através desta prancha constata-se novamente alguma 

dificuldade, e até negação, na sua interpretação. Com efeito, menciona mais do que uma 

vez o facto de algo ser "esquisito", tal como aconteceu na prancha anterior, que também 

está relacionada com o abandono e consequente solidão. Nesta prancha, nota-se, mais 

uma vez, a não estruturada concetualização que Joel tem da sua família, ao referir que a 

imagem é esquisita, facto que lhe provoca alguma inconformidade perante a família, 

baixa auto-estima e possíveis dificuldades com o sono. 

 

Imagem 7 

A: Coitadinho do macaquinho, vai ser comido por um…ei, você não é daqui (apontou o 

tigre, mas não disse o nome). 

P: Quem é que não é daqui? 

A: Este (apontou novamente o tigre). 

P: Este é o quê? 

A: É o tigre, vai comer o macaquinho. 

 

Conteúdo latente: Relação de domínio ou submissão. Remete para o receio da 

agressividade. 

Conteúdo manifesto: Analisando a descrição desta prancha, começamos por perceber 

que há alguém presente no seio familiar que não pertence ali,"ei, você não é daqui", 

possivelmente o padrasto, último membro a integrar a sua família e com quem passou a 

dividir a atenção e afeto que recebe da mãe. No desenrolar da história, pode-se perceber 

ainda o medo que Joel demonstra em poder ser devorado/agredido por uma personagem 

próxima, mas que não faz, ou fazia, parte do seu contexto familiar. Através desta 
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manifestação, pode-se perceber a dificuldade que Joel tem em lidar com os adultos, 

pois, quando esta interação acontece, o receio de ser simbolicamente agredido 

manifesta-se conscientemente. Este facto foi igualmente observado na prancha 3, ao 

manifestar o respeito e cuidado que tem de ter na presença de uma figura maior, o 

adulto, para não ser agredido, necessitando para isso de estar em constante alerta que, 

possivelmente, o desgasta e cansa. Este cansaço é muitas vezes verificado nas consultas. 

 

Imagem 8 

P: E nesta imagem? Conta-me, o que está a acontecer. 

A: Parece mãos aqui…olha, parece que está a fazer o pino…mas só que os pés são 

diferentes. Parece uma família. Um está a beber chá e um quer ir lá para fora. Tá a 

pedir, ''quero ir lá para fora''. 

P: Quem é que está a pedir para ir lá para fora? 

A: É o menino. Por acaso é esquisito, o menino não tem cabelo. 

P: E o menino vai conseguir ir lá para fora brincar? 

A: Não, não é fácil nada, tem coisas perigosas, tem coisas (…) como o leão. Não o 

maior perigo é mesmo o leão. 

P: Que idade é que tu achas que tem este menino? 

A: 4 anos 

 

Conteúdo latente: Situar-se nas relações familiares; Remete para a culpabilidade 

associado à curiosidade e à transgressão. 

Conteúdo manifesto: Nesta prancha, que remete mais uma vez para a relação familiar e 

transgressões, Joel expressa no seu relato vontade de ir lá para fora, ou seja, afastar-se 
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da família, mas acrescenta, depois, que lá fora “tem coisas perigosas como o leão” 

(figura masculina adulta). Pode-se depreender das suas indicações que se sente pouco 

integrado e, provavelmente, vulnerável no seu ambiente familiar, que sente como hostil. 

No entanto, a hipótese que coloca de ir lá para fora (fora do ambiente familiar) é 

igualmente assustadora e hostil, contendo coisas perigosas, relativamente às quais se 

sente desprotegido, em ambos os contextos. Parece, assim, mais uma vez sentir-se 

desprotegido, sem saber qual será a melhor opção a tomar. 

 

Imagem 9 

P: E agora, o que está a acontecer? 

A: Chiu, o coelho está doente, tá na cama. 

P: Então sempre que as pessoas estão na cama estão doentes? 

A: Algumas, só se estiver a porta aberta e a janela só um bocadinho aberta. E a mãe tem 

de fechar a janela. Tá com muitos cobertores. 

 

Conteúdo latente: Abandono e capacidade de estar só. 

Conteúdo manifesto: Nesta prancha, é percetível a forma como a mãe lida com ele 

nem sempre é igual, pois a porta tanto pode estar aberta como fechada, colocando a sua 

proteção maternal em situação de fragilidade. Novamente, a análise da sua história 

remete para a dificuldade em sentir confiança e estabilidade no seu seio familiar. 

 

Imagem 10 

P: E aqui, o que está a acontecer? 

A: (Depois de uma longa pausa) Eu não sei mesmo o que é que aconteceu. Não sei 
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mesmo. 

P: Não sabes o que é que aconteceu? 

A: Este está a ir para ali. 

P: E consegue ir para lá? 

A: Não, tá agarrado aqui…por este. 

P: E quem é este? 

A: O pai, porque o pequenino está a fugir. 

P: E está a fugir porquê? 

A: Para a rua. 

 

Conteúdo latente: Remete para a relação agressiva, evidenciando-se a proximidade 

corporal. 

Conteúdo manifesto: Tal como anteriormente, há uma recusa inicial em comentar a 

imagem e só após nova questão é que Joel tenta uma leitura da mesma. Se em pranchas 

anteriores havia alguns indícios sobre a dificuldade em abordar a sua dinâmica e 

ambiente familiar, nesta prancha, que remete diretamente para a agressividade e 

proximidade corporal, a recusa é manifestada de forma imediata e direta. 

Fazendo uma leitura sequencial da informação, Joel parece reagir como se se 

sentisse agredido, fisicamente, ou por excessiva proximidade, por alguém, do sexo 

masculino, que faz parte da sua dinâmica familiar, mas que possivelmente nem sempre 

fez parte do seu seio. Joel revela ainda a falta de confiança na figura mais próxima que 

tem, a da mãe, para o ajudar a ultrapassar esta situação, obrigando-o a estar em 

permanente alerta, sem muitas hipóteses para solucionar o problema. Defende-se, 

mantendo-se em atenta vigilância e observação sobre o "leão", para poder continuar a 
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escapar às suas possíveis investidas, tal como refere nas pranchas três e sete. 
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Anexo IV - Segundo desenho da família e análise - caso I 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 169 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

Joel começou por desenhar a linha que indica a separação entre a areia e água, 

com o lápis de carvão e, de seguida, pediu os lápis de cor, para pintar a areia da praia. 

Escolheu a cor laranja para representar a areia da praia, começou a pintá-la, referindo ao 

mesmo tempo que a areia era “escaldante” e o sol forte. A parte da areia pintada de 

castanho é a que está molhada por estar junto à água. Foi pintada depois da parte 

laranja. A seguir, desenhou a preto o limite da areia que a separa do passeio onde andam 

as pessoas. 

Depois, dividiu o passeio em dois, com uma linha preta, e desenhou a entrada 

para a praia representada pelos quadrados a preto. Pintou ainda a parte esquerda do 

passeio de vermelho e a da direita de vermelho escuro. 

A seguir, pintou o mar e o céu de azul e fez no meio desse espaço um risco com 

uma caneta de feltro azul escura, que representa a separação do mar e do céu. Nesta área 

do desenho, fez ainda o sol, humanizou-o através de uns óculos de sol, o nariz e a boca. 

Por último, fez os riscos laranja e vermelho à volta do sol, que representam o calor que 

este emana. 

Posteriormente, desenhou com o lápis de carvão o primeiro boneco, que disse 

ser ele e desenhou os quadrados, as toalhas de praia, a vermelho, verde, amarelo, azul e 

rosa, pela ordem aqui escrita. A toalha azul é a dele, a rosa da tia, a vermelha do avô e a 

amarela da mãe. A verde não foi atribuída a ninguém. A seguir, desenhou os restantes 

bonecos, cada um com uma cor diferente. O segundo boneco, a mãe, a verde, o terceiro 

boneco, a tia, a laranja, o quarto boneco, o avô, a cinzento-escuro e o quinto, o da avó, a 

vermelho. Por último, desenhou os cinco bonecos que estão no passeio, que são as 

pessoas a ir para a praia. 

Nas perguntas que foram feitas depois de terminado o desenho, as informações 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 170 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

foram muito poucas, pois, raramente, o Joel responde às perguntas diretas que lhe fazia. 

No entanto, foi possível perceber que quem manda mais é o avô e a avó por serem os 

mais velhos. A seguir, quem manda mais é a sua mãe, depois a tia e, por fim, ele. 

Quanto ao mais simpático e mais feliz, disse ser ele, enquanto o menos simpático e 

menos feliz é a tia. Notei, no entanto, que a resposta relativamente à tia não era muito 

convicta. Quando lhe pedi para me dizer o que iria acontecer a seguir, disse apenas que 

ele, o avô e a tia iam à água dar um mergulho e depois iam fazer um castelo na areia 

que, entretanto, acrescentou ao desenho, feito com o lápis de carvão. 

 

Análise 

 

No desenho da família real feito por Joel, existe um misto de linhas rectas e 

curvas, com um traço ligeiramente amplo e forte, repetido em determinados detalhes. 

O traçado amplo, forte e repetido foi principalmente usado para pintar o 

desenho, ocupando quase a totalidade da folha. Esta caraterística é indicadora de grande 

expansão vital e uma tendência fácil para a extroversão. No entanto, alguns pormenores, 

desenhados com linhas retas curtas de traçado forte, sugerem alguma vivência em 

ambientes racionais, demasiado exigentes e rígidos, indicando rigidez, racionalidade, 

tendência para reprimir emoções (linhas retas curtas) e alguma impulsividade ou 

libertação instintiva (traçado forte). 

Percebe-se, também, a existência de alguma tendência narcísica, possivelmente 

por não poder investir como gostaria nas figuras familiares, uma vez que foi o primeiro 

a ser desenhado. 

Outro aspeto que se pode interpretar neste desenho são os laços estabelecidos e 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 171 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

as relações. Neste domínio, percebemos que as pessoas de quem Joel se sente mais 

próximo são o avô e a tia, pois são os que estão deitados à sua frente e ao seu lado. Este 

facto é facilmente confirmado pela resposta dada pelo Joel, quando questionado sobre o 

que aconteceria a seguir, respondendo que iria dar um mergulho com o avô e a tia e 

depois iam fazer um castelo. Quanto à mãe, apesar da sua relativa proximidade, ela não 

é destacada, possivelmente por ser uma das figuras familiares em quem não consegue 

ou pode investir como gostaria, o que, de certa forma, enaltece as tendências narcísicas. 

A última personagem desenhada, a avó, apesar de presente e da existência de uma 

toalha supostamente para ela, não sequer teve direito a que lhe fosse atribuída a toalha 

“sem dono”. A não associação de toalha à avó poderá estar relacionada com a sua 

insatisfação no relacionamento de ambos, pois, segundo foi possível perceber no 

decurso do processo terapêutico, a avó é a possível causa das suas vivências em 

ambientes racionais, demasiado exigentes e rígidos, com tendência para reprimir 

emoções. Esta postura tem vindo a alterar-se ao longo do tempo, nas suas interações em 

contexto escolar, o que é de certo modo manifestado na menor quantidade de linhas 

retas curtas usadas neste desenho, em comparação com o primeiro realizado há 5 meses 

atrás. 

Ao comparamos os dois desenhos, destaca-se, caraterísticas no segundo desenho 

(linhas curvas), que indicam um menor contacto com ambientes racionais que o 

impediam de exprimir as suas emoções, estando, em contrapartida, a surgir o interesse 

pela estimulação emocional, espontaneidade. Esta alteração pode estar relacionada com 

a mudança de contexto e ambiente familiar do Joel, pois, atualmente, está a viver com a 

mãe e o atual companheiro desta. Esta mudança foi inclusive salientada pela mãe 

quando referiu as suas melhorias na sua interação global no contexto escolar. Há, no 
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entanto, que prestar atenção à sua tendência narcísica demonstrada neste desenho, 

possivelmente associada a aspetos já referidos no início, e também pela impossibilidade 

de criar a necessária proximidade afetiva com o pai que, além da mãe, seria o outro 

modelo de identificação.  

É possível, contudo, que na sequência da mudança para casa do atual 

companheiro da mãe, o Joel venha a reconhecer nesta nova figura uma referência que 

desempenhe o suposto papel de pai, caso este se permita ser esse modelo de 

identificação. 
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Anexo V - Material utilizado na avaliação informal da leitura - caso I 
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Anexo VI - Desenho livre A - caso I 
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Anexo VII - Desenho livre B - caso I 
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Anexo VIII - Sessões - caso I 

 

1ª e 2ª Consultas 

 

A primeira e segunda consultas relativas ao Joel foram apenas realizadas com a 

sua mãe, a fim de recolher informação sobre o motivo que a levou a solicitar o pedido 

de acompanhamento do filho, e recolher os dados necessários referentes ao Joel. A 

recolha de informação foi obtida através de um diálogo semidiretivo, tendo por base a 

entrevista clínica usada no Centro de Saúde, centrando-se sempre no problema de Joel 

(Anexo I). Todas as consultas tiveram a duração de cinquenta minutos. 

A mãe mostrou-se disponível e participativa, respondeu a todas as questões, 

dando muitas vezes exemplos da vida quotidiana exemplificativas da manifestação do 

problema do filho. 

Evidenciou ser uma mãe interessada no desenvolvimento do filho, lembrando-se 

dos momentos principais do seu desenvolvimento e, apesar da idade que tinha quando 

foi mãe, dezasseis anos, referiu ter feito tudo para lhe assegurar todo o apoio materno 

necessário. No entanto, quando se abordou a sua gravidez não planeada, notou-se-lhe 

alguma fragilidade emocional ao falar sobre a mesma, começando a chorar, quando 

questionada sobre a sua relação com o pai do Joel e sobre as reações familiares 

decorrentes dessa relação. 

Apesar de se ter mostrado disponível e colaborante, convém referir que, durante 

as consultas, se observou alguma ansiedade, inquietação e a tentativa de desviar o 

diálogo quando se pretendia abordar de forma mais detalhada os pormenores 

relacionados com a gravidez. Foi ainda notório, também, o seu sentimento de 
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culpabilização pela origem e estado atual dos problemas do filho. 

 

3ª e 4ª consultas 

 

Começaram por entrar ambos no consultório, tendo a mãe anteriormente 

explicado ao Joel que eu e ele íamos conversar um pouco, para tentar perceber melhor a 

razão dos seus problemas com a leitura. Apesar da preparação feita pela mãe, quando 

ela disse que ia sair e o esperaria lá fora, o Joel também quis sair. Esta situação durou 

cerca de dois ou três minutos, até que ele acabou por ficar sozinho comigo no 

consultório, sentando-se na cadeira que escolheu, de braços cruzados e cabisbaixo. 

Tratando-se da primeira consulta a sós com o Joel, pretendia dar os primeiros 

passos para o estabelecimento de uma relação terapêutica com ele, contudo, a atitude da 

criança não se mostrou favorável ao desenvolvimento deste procedimento. Percebi que 

o trabalho com o Joel iria necessitar de abordagens diferentes, tanto mais que a mãe 

também me referira a dificuldade de interação do filho com os adultos. Assim, comecei 

por apresentar-me ao Joel e perguntei-lhe se sabia a razão por que tinha vindo ao 

psicólogo. Não obtive resposta, e embora a situação se mostrasse pouco confortável, 

também era motivadora para que eu encontrasse forma de conseguir que o Joel 

interagisse comigo. Então, comecei por lhe dizer que tinha estado a falar com a mãe e 

que ela me tinha dito que ele tinha alguns problemas na leitura, explicando-lhe que o 

objetivo da sua vinda à consulta de psicologia era o de melhorarmos o seu problema e 

que, para isso, precisava da sua colaboração. Joel continuou sem falar, o que me 

provocou alguma ansiedade e preocupação, pelo que resolvi começar a abordar com ele 

alguns temas que a mãe tinha referido serem do seu agrado. 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 180 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

Comecei, então, a falar sobre o "CARS" (filme animado em que as personagens 

são carros), disse-lhe que eu também tinha visto e gostado muito do filme, mas, como já 

o tinha visto há muito tempo, apenas me recordava de alguns pormenores da história e 

de algumas personagens. Fui falando sobre o filme, descrevi o papel desempenhado por 

algumas personagens e, ao mesmo tempo, fui dizendo que não me lembrava dos nomes 

delas, na tentativa de lhe despertar interesse e de o levar a um qualquer comentário. Até 

que a certa altura, o Joel falou, e disse o nome por quem a personagem principal se 

apaixonou. Após esta breve intervenção do Joel, continuei a falar sobre o que me 

lembrava do filme e ele ia completando e explicando com mais pormenores. 

Aproveitando o seu envolvimento neste diálogo, perguntei-lhe se gostava de desenhar e 

se gostaria de fazer um desenho. Ao mesmo tempo, fui-lhe mostrando uma caixa cheia 

de canetas e lápis de cor que tinha levado, com o intuito de despertar o seu interesse, 

facto que ajudou a que o Joel aderisse à atividade. Dei-lhe, então, uma folha em branco, 

espalhei as canetas e lápis na mesa e disse-lhe: "faz o desenho que quiseres". 

Em conjunto, separámos canetas para um lado e lápis para o outro, e ele 

começou a fazer o desenho. Enquanto desenhava, não proferiu qualquer palavra e eu 

deixei-o à vontade, sem o interromper com comentários ou pedidos de explicação, 

apenas observando discretamente a realização do mesmo. 

Terminado o desenho, elogiei-o e pedi-lhe que me contasse a história do que 

tinha desenhado, mas não houve resposta. Comentei, então, alguns pormenores do 

desenho, tentando não influenciar as possíveis respostas que o Joel me viesse a dar e ao 

mesmo tempo questionei-o sobre quem eram as figuras do seu desenho. Respondeu a 

algumas das minhas perguntas, mas usou sempre poucas palavras. O desenho, entre 

outras coisas, tinha 4 pessoas. Ao perguntar-lhe quem eram, apenas me respondeu sobre 
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duas delas. Sobre as outras duas, no desenrolar da conversa, revelou somente quem era 

a terceira e desenhou um ponto de interrogação sobre a quarta. Entretanto, estava a 

aproximar-se o fim da consulta e prometeu que, na próxima consulta, me diria quem era 

a quarta pessoa. 

Na quarta consulta, tal como na anterior, apenas o Joel esteve presente na 

consulta, revelando novamente algum evitamento em ficar no consultório sem a mãe. 

Porém, à semelhança da consulta anterior, acabou por ficar, mas sentou-se em silêncio 

na mesma cadeira e com a mesma postura utilizada na semana anterior. 

Comecei por colocar sobre a mesa o desenho que ele tinha feito na semana 

anterior, fui recapitulando o pouco que me tinha contado sobre o mesmo e mencionei a 

personagem que ele tinha deixado como incógnita. Inicialmente, não dizia nada, mas de 

repente, exclamou: "Então não sabes? Esta é a Filipa". Disse-lhe que não sabia quem 

era a Filipa e pedi-lhe que me explicasse quem era. Não respondeu, fui fazendo algumas 

sugestões, até que acabou por dizer que era a sua vizinha. Entretanto, disse mais um ou 

dois pormenores sobre esta personagem. Interroguei-o ainda uma ou duas vezes sobre o 

desenho e as respostas foram dadas sempre com frases de duas ou três palavras, sem 

desenvolvimento, e sempre que lhe pedia esclarecimentos sobre as suas respostas, ele 

nem sempre respondia ou, quando o fazia, apenas usava monossílabos. 

Para não me tornar maçador, ainda que a informação pudesse vir a ser útil, pois 

poderia ajudar a revelar mais sobre si, achei melhor não insistir nas perguntas e sugeri-

lhe que fizesse outro desenho. Respondeu que "sim", dei-lhe uma nova folha, a caixa 

das canetas e dos lápis e começou a desenhar. 

No final do desenho, voltei a fazer-lhe perguntas sobre o mesmo e disse-me que 

se tratava de uma corrida de carros, em que as personagens (carros) eram todas dos 
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desenhos animados "CARS". Sobre este desenho falou mais do que no anterior e ia, até, 

acrescentando mais detalhes. Mostrou-se mais participativo na descrição deste desenho 

do que com o desenho anterior, o que foi gratificante, embora pense que isso apenas 

tenha acontecido por estar a falar sobre os seus desenhos animados preferidos e não 

sobre um desenho que refletisse algo do seu mundo interno. 

Ainda que estivesse previsto o início da avaliação para esta consulta, preferi não 

o fazer, pois entre esta e a próxima consulta haveria um intervalo de duas semanas, 

criando um espaço vazio grande entre as consultas destinadas à avaliação. Outra razão 

para esta opção foi a de reforçar a relação terapêutica e a empatia com o Joel, uma vez 

que a sua interação com os adultos fora referida como difícil. 

 

5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 10ª Consultas 

 

Nestas consultas foi realizada a avaliação psicológica (Anexo III) 

 

7ª, 11ª, 12ª e 13ª Consultas - mutismo seletivo 

 

No decorrer do processo de avaliação sucedeu um episódio de mutismo seletivo 

pela primeira vez, que, devido ao desenvolvimento da boa relação terapêutica que vinha 

a ser estabelecida, me surpreendeu. 

O Joel entrou, sentou-se na habitual cadeira e não proferiu uma palavra. Fui 

falando com ele, perguntando-lhe o que se passava, se tinha acontecido algo em casa ou 

na escola, se não gostava do que fazíamos nas consultas, mas não obtive resposta. 

Sugeri ainda se queria fazer um desenho e continuei sem obter resposta. 
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Percebi que iria ser muito difícil, senão impossível, conseguir fazê-lo dizer uma 

única palavra ou que participasse em alguma atividade, pelo que lhe disse que iríamos 

ficar os dois no consultório até terminar a hora da consulta, e assim acabou por ser. 

É de salientar que, neste dia, quem acompanhou Joel à consulta foi a tia e não a 

mãe como é usual. Outro fator diferente do habitual foi o facto do Joel revelar uma 

aparência mais desgastada, um maior cansaço e algum sono, notando inclusive que, no 

decorrer da hora da consulta, por uma ou duas vezes, os seus olhos se fecharam e a 

cabeça caiu por instantes. 

O Joel optou por não dizer uma única palavra durante toda a consulta e, 

aproximando-se o final da mesma, disse-lhe que esta tinha terminado e que esperaria 

por ele na semana seguinte. 

Nas sessões seguintes, o Joel voltou a colaborar como anteriormente, até que no 

último dia de avaliação, em que estava previsto que terminasse o teste do desenho da 

família, ocorreu um novo episódio de mutismo. Mais uma vez, tentei que a situação se 

alterasse, mas sem resultados. Na consulta seguinte, voltou a suceder novo episódio de 

mutismo, facto que começou a preocupar-me, pois neste dia a sua relutância em 

permanecer no consultório foi ainda maior. No entanto, acabou por ficar mas 

permaneceu de pé e de costas viradas para mim. Ia-se deslocando, passinho a passinho 

para a porta, dando a entender que queria sair. Disse-lhe que não era obrigado a ficar ali 

e, se quisesse, poderia sair. Abri-lhe a porta e saiu. 

Quando saímos, a mãe ficou curiosa por nos ver e eu apenas comentei que 

tínhamos terminado a consulta antecipadamente, mas que estava tudo bem. Após esta 

minha explicação, Joel olhou-me surpreendido e não dissemos mais nada. 

Na consulta seguinte, à chegada, Joel reagiu da mesma forma que na consulta 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 184 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

anterior. Disse à mãe, num tom amistoso, que não valia a pena o Joel entrar contrariado, 

que eu estaria no consultório durante o tempo da sua consulta e ele só entraria se tivesse 

vontade. Entrei no consultório e cinco minutos depois o Joel entrou. 

Dado o exposto anteriormente, decidi não terminar o teste do desenho da 

família, pois o tempo entre a realização dos dois desenhos que o compõem era de um 

intervalo muito grande. Devido a este facto, como tinha no consultório a caixa de 

ludoterapia que nas consultas seguintes iria utilizar com o Joel, optei por colocá-la em 

cima da mesa, com o objetivo de introduzir a ludoterapia como técnica de intervenção e, 

simultaneamente, favorecer o restabelecimento da empatia entre nós. 

Abri a tampa da caixa, criei algum clima de curiosidade sobre o que estaria lá 

dentro e, de forma espontânea, o Joel começou a retirar os objetos contidos na caixa. À 

medida que os ia retirando, tecia comentários sobre alguns deles e agrupava-os em 

categorias.  

Terminada a consulta e ao refletir sobre a mesma, a minha perplexidade face aos 

acontecimentos das consultas anteriores atenuou-se, ao sentir que após este momento 

estariam eventualmente criadas as condições para prosseguir o processo terapêutico. 

 

14ª Consulta 

 

Nesta consulta, e tendo em conta que um dos motivos que levou ao 

encaminhamento do Joel para a consulta ser relativo a problemas de leitura, fiz uma 

avaliação informal desta competência. O objetivo foi, por um lado, ver qual seria a sua 

recetividade à atividade que se recusa literalmente a fazer na escola e, por outro, de 

perceber se existe necessidade de lhe aplicar algum teste que permita avaliar 
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formalmente a leitura. Para este efeito, utilizei primeiro umas fichas para completar com 

palavras, retiradas de um livro escolar do 1º ciclo e, depois, um texto para o Joel ler. O 

texto escolhido é da autoria de, Matilde Rosa Araújo, uma autora recomendada pelo 

plano nacional de leitura, para o segundo ano do primeiro ciclo (Anexo V). 

As fichas tinham diversas palavras para completar com sílabas indicadas na 

folha, as quais Joel tinha de ler à medida que as ia preenchendo. Estas tinham por 

objetivo observar a sua caligrafia e, principalmente, perceber o grau de dificuldade 

apresentado por Joel na leitura em geral e nas palavras com três sílabas que são o seu 

maior problema, conforme a mãe referiu na entrevista. Expliquei ao Joel o que deveria 

fazer nas fichas, iniciou o seu preenchimento, e leu as palavras. Joel mostrou, 

efetivamente, alguma irregularidade ao pronunciar algumas sílabas, mas notei que a sua 

dificuldade não estaria totalmente ligada ao facto de não saber ler. Isto porque, à medida 

que fui reforçando positivamente o seu desempenho, Joel foi melhorando a fluência 

com que lia. Ou seja, a incerteza que Joel tinha de estar ou não a pronunciar bem as 

palavras, aliada a má experiências que passara na escola quando foi “gozado” pelos 

colegas durante a leitura de um texto, criaram nele a falta de confiança que o inibem de 

ler de forma desinibida, livre e fluente. Refira-se, no entanto, que apesar do seu 

desempenho na leitura neste primeiro exercício ser positivo, Joel apresentou dificuldade 

na leitura de algumas sílabas, o que também é comum as crianças desta idade (7 anos), 

dado que a fluência da leitura ainda não foi adquirida. 

Terminadas as fichas, foi tempo de Joel ler a história que lhe tinha levado. 

Começou a ler devagar, mas com uma postura mais confiante, por vezes parava um 

pouco, notando-se, principalmente, alguma dificuldade em sílabas com a letra “r” no 

meio, ou com “ch” e “lh”. 
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Após a conclusão da leitura, falei um pouco com o Joel sobre o seu desempenho 

e sobre a necessidade que tem de praticar a leitura, para que deixe de ter dificuldade 

nalgumas palavras, ao mesmo tempo que ia reforçando o bom desempenho que 

mostrara com outras palavras. Mediante estes factos, foi decidido que, para já, não 

existia necessidade de realizar uma avaliação formal da leitura. Isto porque a 

observação realizada indicia que o problema na leitura estará maioritariamente ligado a 

problemas de autoconfiança, aliados à má experiência vivida no contexto escolar, mais 

do que a uma falta de competência de leitura. Como forma de ajudar o Joel a ultrapassar 

esta dificuldade, falei com a mãe para que praticasse a leitura em casa com o filho, 

reforçando sempre os seus progressos. Ficou decidido também que, aleatoriamente, 

nalgumas sessões, iria trazer uma história para o Joel ler. 

 

15ª à 21ª Consultas - ludoterapia 

 

Nestas consultas, após ter verificado que a introdução da caixa de ludoterapia era 

bem aceite pelo Joel, comecei a utilizar a ludoterapia como técnica de terapia, conforme 

tinha sido previamente estabelecido no seu plano terapêutico. Durante estas consultas, 

Joel agia quase sempre da mesma forma. Entrava, dirigia-se à caixa de ludoterapia, 

abria-a, espreitava primeiro para dentro dela e, só depois, começava a retirar alguns dos 

objetos para fora. A seguir, organizava os objetos que tinha retirado por categorias e 

começava a brincar, construindo histórias com eles. Durante estas consultas, as suas 

histórias foram sempre sobre polícias e ladrões. Umas vezes, eram os polícias que 

apanhavam/matavam os ladrões, outras vezes eram os ladrões que apanhavam/matavam 

os polícias. Apenas numa consulta introduziu um novo acontecimento à história 
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habitual, quando, em determinada altura, parou a luta entre polícias e ladrões e os 

alimentou, recorrendo a objetos que estavam na caixa de ludo, relacionados com a 

alimentação. 

Uma vez que a ludoterapia é uma forma simbólica da criança, por intermédio 

dos objetos significantes, projetar as suas fantasias e conflitos, os significados, e apesar 

de terem decorrido apenas quatro consultas em que foi utilizado a ludoterapia, começa a 

ser percetível a identificação de um dos possíveis focos que Joel tem de exteriorizar e 

libertar e dar um duplo sentido, ou seja, toda a problemática que envolve vida do pai. 

 

22ª Consulta 

 

Nesta consulta, Joel, como já era habitual, entrou no consultório, foi direito à 

caixa de ludo, abriu-a, mexeu nos objetos que lá estavam, mas apenas retirou de lá a 

caixa da plasticina e a caixa dos lápis e canetas. Trouxe tudo para a mesa, começou por 

brincar com a plasticina, mas passados cinco minutos parou e arrumou a plasticina na 

caixa. 

Abriu a caixa dos lápis e canetas, espalhou tudo na mesa e começou a separá-los 

por classes, como também era o seu hábito. Perguntei-lhe se queria fazer um desenho, 

respondendo que sim. Lembrei-me neste momento que podia pedir-lhe para desenhar 

uma família, “a família que quisesse”. O objetivo deste desenho não foi realizar um 

novo teste do desenho da família, nem de completar o anterior. Foi apenas realizado 

com o propósito de obter um novo desenho da família (novas projeções), seguindo as 

mesmas normas de aplicação, de modo a identificar eventuais mudanças, obter novas 

informações e, inclusive, compará-lo com as projeções anteriores. Dei-lhe então uma 
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folha, ele iniciou o desenho e no final coloquei as habituais questões associadas a este 

teste. O desenho, a descrição sobre a sua realização e a análise estão em anexo (Anexo 

IV). 

 

23ª à 29ª Consultas - ludoterapia 

 

Nestas consultas, Joel atuou quase sempre da mesma forma. Chegava, ia até à 

caixa, abria-a e começa a brincar com o que lá estava. Eu sentava-me ao lado, 

interagindo ou não com as suas brincadeiras, mediante a sua solicitação, e ao mesmo 

tempo ia espelhando aquilo que Joel fazia. 

De igual modo, tal como aconteceu nas consultas anteriores com a caixa de ludo, 

também agora, as brincadeiras continuavam a desenvolver-se com polícias e ladrões. 

Mesmo na consulta em que Joel começou por brincar com os animais domésticos e 

selvagens, a determinada altura, envolveu as duas classes de animais em disputas e 

acabou por ir buscar os polícias e os ladrões que entre si disputaram o roubo dos 

animais (21ª consulta). O único aspeto que ia variando era o da alternância entre quem 

apanhava quem, e quem matava quem. 

Apesar das histórias que Joel construía acabarem por incidir sempre no mesmo 

foco, houve alguns dias em que ele alimentou todos os polícias e ladrões à semelhança 

do que já tinha feito antes e, numa das vezes, também eu e ele tivemos direito a, 

simbolicamente, ser alimentados (23ª consulta). Outro pormenor a salientar foi quando 

Joel, durante os habituais conflitos entre polícias e ladrões, retirou da caixa de ludo a 

ambulância e à medida que os polícias e ladrões iam morrendo, ou apenas ficavam 

feridos, outra novidade introduzida, pois até aqui morriam sempre, recolhia-os na 
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ambulância (26 ª consulta). 

Interrogo-me se a introdução da ambulância nas suas histórias poderá ser 

interpretada como o início de uma possível catarse, que resultará do processo 

organizativo necessário para substituir o objeto real por uma fantasia alucinatória. No 

entanto, uma vez que a ambulância no contexto da ludoterapia está ligada à figura 

materna e/ou protetora, numa análise preliminar, pode-se subentender que Joel estará a 

recorrer à sua mãe como possível ajuda para iniciar a sua reestruturação necessária para 

colmatar a ausência paterna que, eu seu entender, está relacionada com a policia o ter 

prendido. 

Parece-me viável acreditar que a dedução atrás descrita esteja correta e que, aos 

poucos, o Joel se vá libertando desta situação traumática imposta por algumas vivências 

e que consiga a elaboração e estruturação necessárias para dar um segundo significado a 

essas experiências, de modo a conseguir uma boa integração e adaptação sociais. 

 

Última consulta 

 

Segue-se agora, a última consulta que tive com o Joel. É preciso esclarecer que 

nas duas consultas que antecederam esta última, iniciei o processo de desvinculação 

com Joel, explicando-lhe que se aproximava a última consulta comigo e que, 

posteriormente, passaria a ter consultas com outra psicóloga.  

Na penúltima consulta não falei com ele sobre este assunto, mas durante as suas 

brincadeiras com a caixa de ludo, por duas ou três vezes, quando surgia a oportunidade, 

relembrei-lhe este facto. 

Nesta última consulta propriamente dita, comecei por falar-lhe sobre esta 
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mudança, respondendo-me que, se as consultas não fossem comigo, não queria vir ao 

psicólogo. Acredito que assim não aconteça, mas esta resposta provocou em mim um 

certo receio sobre um possível retrocesso do Joel em relação à sua frustração nas 

relações com os adultos. 

Conforme disse, durante a consulta Joel brincou normalmente com a caixa de 

ludo, criando as habituais histórias. No final, disse-lhe que tínhamos de terminar e ele 

arrumou tudo, fechou a caixa e fomos ter com a sua mãe. Despediu-se de mim como 

normalmente faz, mas fiquei com a sensação de que não ia muito convencido de que as 

suas consultas de psicologia passariam a ser com outra psicóloga. Resta-me acreditar, 

esteja ou não esta perceção correta, que o Joel irá conseguir estruturar-se e viver cada 

dia da sua vida mais livremente, com o sentimento de que vale a pena viver a vida 

(Winicott, 1975). 
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Anexo IX - Entrevista clínica - caso II 

 

1 - Identificação 

 

Nome: Nuno (nome fictício) 

Sexo: Masculino 

Idade: 13 anos e 4 meses                    Data de nascimento:   30 / 09 / 1999 

Escolaridade: 5º Ano                         Escola:  

Morada:  

Observações: 

 

2 - Pedido 

 

Data da 1ª consulta:   07 / 02 / 2013 

Quem fez o pedido: Médico de família 

Problema: Problemas de comportamento no contexto escolar. 

História do problema: Nuno veio à consulta na sequência de problemas de 

comportamento, nomeadamente na escola, situação que tem prejudicado a sua 

avaliação escolar, originando a sua reprovação por duas vezes no 5º ano. Os problemas 

de comportamento começaram quando foi para o pré-escolar. 

 

3 - Pedido 

 

Nome do Pai:                                         Nome da mãe:  

Idade: 41 anos                                        Idade: 39 anos 

Profissão:                                               Profissão:  

Estado de saúde:                                    Estado de saúde: Depressão 

Habita com a criança?   Não                    Habita com a criança?   Sim 

Irmãos: Quatro 
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Observações: A depressão foi diagnosticada há dois meses 

 

4 - Aspetos relacionais 

 

Relação com o pai: Apesar de ser o pai que tomava conta do Nuno e dos irmãos, este 

nunca lhes deu muita atenção. Depois dos pais se divorciarem o seu relacionamento 

reduziu ainda mais. Segundo a mãe, no último ano o pai “lembrou-se que tem filhos e 

quer passar tempo com eles”, acontecimento que mencionou estar “relacionado com o 

facto deste, estar a viver sozinho e sentir só.” 

Relacionamento com a mãe: Segundo a mãe o seu relacionamento com o filho é bom. 

No entanto, existem algumas entre ambos por Nuno, propositadamente, demorar 

responder aos seus pedidos de ajuda/colaboração para fazer alguma tarefa. A mãe do 

Nuno revela algumas dificuldades em impor regras e limites. 

Relação com os irmãos: Atualmente só vive com a irmã e a meia-irmã mas mantém o 

contacto com os outros dois irmãos. A relação é de um modo geral boa. Os únicos 

conflitos existentes são com a irmã, pois segundo a mãe gosta de provocá-la, facto que 

algumas vezes termina em agressão. 

Outras figuras significativas: Avós maternos, tios e tias. Não existe qualquer 

problema no relacionamento com as figuras antes referidas. No entanto, a mãe refere 

que à semelhança do que acontece com a irmã também nestes relacionamentos, Nuno 

gosta de provocar embora neste caso não exista conflitos agressivos, pois as figuras em 

questão reagem de forma diferente. 

Separações significativas: 

Observações: A mãe salienta que o problema do Nuno é relativamente às relações com 

os pares, dizendo que “se o tratam bem, ele também é bom, mas se o tratam mal ele 

reage”. Referiu ainda que Nuno "costuma picar os outros".  

 

5 - Desenvolvimento - Gravidez 

 

O Nuno é fruto de uma gravidez não planeada mas que foi aceite. Nasceu de cesariana 

com marcação prévia, a qual aconteceu aos nove meses e decorreu sem problemas. No 

entanto, não aceitou a amamentação desde o primeiro minuto de vida e doze horas 

depois de ter nascido continuava sem querer mamar. As enfermeiras não deixavam a 

mãe dar-lhe biberão, situação que se revelou bastante preocupante e perturbadora para 

a progenitora, a qual se viu obrigada a solicitar que lhe secassem o leite, pois, só assim 

poderia obter autorização para dar biberão ao filho. Ainda assim, Nuno esteve catorze  

a dezasseis horas sem comer depois de nascer. 
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6 – Dados anamnésicos 

 

Nuno foi sempre um bebé calmo, aliás, segundo a mãe, era "calmo demais". 

Aos nove meses, começou a gatinhar e o início da fala foi relativamente tardio para o 

considerado normal, não sabendo a mãe precisar quando. 

Nunca teve problemas com as mudanças ocorridas na sua vida e sempre se adaptou 

bem a todas as pessoas com quem se relacionava. 

A mãe salientou, ainda, que o filho tem asma, é alérgico ao camarão e às vezes 

gagueja. Segundo Nuno, gagueja quando a sua “boca quer falar antes de o cérebro 

pensar.” 

 

7 - Sono 

 

Durante o primeiro ano, dormia num berço, no mesmo quarto que a mãe, e depois 

passou a dormir no quarto dos irmãos. Teve sempre um sono calmo e, normalmente, 

era o primeiro a adormecer e o primeiro a acordar. 

 

8 - Alimentação 

 

Com exceção do episódio sobre a alimentação à nascença, Nuno nunca teve problemas 

com a alimentação. 

 

9 - Escolaridade 

 

Aos quatro meses foi para a ama e aos sete meses mudou para outra, por questões 

logísticas. Foi para a creche com um ano, para o pré-escolar com cinco anos e aos seis 

anos para o primeiro ciclo. Aos dez anos de idade, após terminar o primeiro ciclo 

mudou novamente de escola. No ano passado, após ter reprovado duas vezes no 5º ano, 

segundo a mãe, por sugestão da própria escola, Nuno foi transferido de estabelecimento 

de ensino, mudança que, em sua opinião, não trouxe alterações aos comportamentos 

agressivos e desajustados que tem manifestado, nem às queixas até então referenciadas. 

Referiu, também, que o Nuno sempre teve bom aproveitamento, mas tem sido 

penalizado pelo seu comportamento, razão porque tem reprovado. "Ele tinha boa nota, 

mas davam-lhe negativa por causa do comportamento". 

Segundo a mãe, devido a estes acontecimentos, Nuno está a "ficar marcado", sendo 

sempre acusado de tudo, quando, muitas vezes, não é ele o culpado. A título de 

exemplo, referiu que se a borracha cair e ele for apanhá-la ou se o picam com o lápis e 
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ele reclamar, a professora implica logo com ele. A mãe admite que ele conversa muito 

e se, por exemplo, lhe apetecer, levanta-se e vai falar com alguém. Disse ainda que o 

Nuno não aceita regras nem ordens e quando lhe dizem não, ele pergunta porquê. Esta 

situação acontece, tanto na escola, como em casa. Estes comportamentos, acontecem 

desde o seu ingresso no ensino pré-escolar, mas têm vindo a agravar-se com o passar 

dos anos. Atualmente, quando o provocam ou se sente agredido (física ou 

verbalmente), reage, frequentemente, de forma espontânea e agressiva. Inclusive, já 

agrediu a mãe, porque ela o agrediu. Faz sempre assim. Quando lhe batem, ele também 

bate. 

Apesar desta problemática, e de acordo com as informações dadas pela mãe, Nuno 

sempre gostou de ir para a escola, nunca faltou um dia às aulas e se faltava ficava 

"maluco". No entanto, isto apenas acontecia, porque queria ir brincar e não para ir 

aprender, enchendo a mochila de bonecos e não com livros, "só quer brincadeira". 

A mãe diz ainda que Nuno gosta da escola e as disciplinas em que tem mais facilidade 

são o Inglês, a música, a educação física e educação visual, apresentando maiores 

dificuldades no português e na matemática. 

 

10 – Informações familiares complementares 

 

Nuno é o quarto filho de uma fratria, gerado num casamento que teve origem numa 

gravidez não planeada, tendo sido a mãe de Nuno obrigada pelos pais a casar. Quis 

divorciar-se depois do nascimento do 1º filho, mas os pais não deixaram, pois, segundo 

ela, estes dizem que na família não há divórcio. 

Referiu que o seu marido raramente trabalhou e que era ela quem ganhava para 

sustentar a casa. Inclusive, durante a gravidez, tinha de trabalhar, para haver dinheiro 

em casa. Esse dinheiro sustentava o seu agregado familiar e, muitas vezes, a família do 

marido. O pai de Nuno é que controlava as despesas, nunca deixou nenhuma renda ou 

despesa em atraso, nem que faltasse comida em casa. Referiu ainda que ele era o 

responsável pela casa e pelos filhos mas que nunca lhes deu muita atenção. 

Segundo a mãe, depois de casar, o pai tornou-se outra pessoa, "transformou-se e desde 

o primeiro filho nunca deu certo". Mencionou que chegou a existir violência, pois o 

marido, por vezes, batia-lhe e maltratava-a, acontecimentos a que Nuno assistiu 

algumas vezes. Disse ainda que o pai de Nuno "tinha mau vinho". 

Após alguns anos nesta situação, a mãe de Nuno saturou-se completamente destes 

problemas e saiu de casa. Disse aos pais que não conseguia viver mais assim, que ia 

sair de casa e, caso não a aceitassem ou ajudassem, ia morar para baixo da ponte. Os 

pais acabaram por aceitar a situação e o respetivo divórcio. Nuno tinha na altura quatro 

anos. Na sequência destes acontecimentos, foram viver para casa dos avós maternos, 

ficando todos no mesmo quarto (mãe, Nuno, irmã e irmão), situação que perdurou 

durante três anos. Ao fim deste tempo, o Nuno, a mãe e a irmã, foram viver com o atual 

companheiro da mãe, ou seja, o padrasto de quem Nuno gosta muito. Segundo a mãe, 
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Nuno sempre ajudou em casa, partilhando diversas tarefas domésticas com ela e a irmã. 

No último ano, durante a semana, Nuno fica na casa dos avós por ser mais perto da 

escola, regressando ao fim-de-semana para casa da mãe e durante os períodos de férias 

escolares. 

Segundo a sua mãe, nos últimos tempos, o pai de Nuno "lembrou-se que tem filhos e 

quer passar tempo com eles", acontecimento que considera estar relacionado com o 

facto deste estar a viver sozinho e se sentir só. 

A mãe de Nuno, quando veio à entrevista, encontrava-se de baixa médica, resultante de 

uma depressão que lhe foi diagnosticada há dois meses.  
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Anexo X - Instrumentos e avaliação psicológica - caso II 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 197 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 198 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 199 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 200 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 201 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 202 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

 

 

 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 203 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 204 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 



A importância da vinculação no desenvolvimento saudável do self 205 

 

Nelson Manuel Lourenço Antunes Silva 

Avaliação psicológica - caso II 

 

A avaliação psicológica do Nuno foi realizada com base nas informações 

recolhidas através de entrevista clínica semidiretiva com a sua mãe e nos resultados das 

provas psicológicas aplicadas. Foram aplicadas as seguintes provas psicológicas: 

 

- Teste do desenho da família 

- Escala de Inteligência de Wechsler para crianças (WISC III) 

- Strengths and difficulties questionnaire (SDQ) 

- Youth self-report (YSR) 

- Child behavior checklist (CBCL) 

 

No decorrer da avaliação, Nuno mostrou-se cooperante e motivado, realizando 

todas as tarefas solicitadas, de boa vontade. Durante a aplicação das diversas provas 

demonstrou também boa concentração e atenção, notando-se, no entanto, alguma 

diminuição no seu desempenho e interesse, quando as provas em questão recorriam 

mais à necessidade de comunicação oral e existia necessidade de elaborar explicações 

verbais mais detalhadas sobre algo. 

 

Teste do desenho da família 

Família imaginária 

 

Nuno desenhou, em primeiro lugar, a personagem da direita, começando pelo 

tronco, depois as pernas, os braços e, por último, a cabeça. Posteriormente, desenhou a 
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personagem à esquerda do desenho. Este desenho foi feito exatamente pela mesma 

ordem que o primeiro. Depois, adicionou a mochila e decorou os calções das duas 

personagens. 

A seguir, acrescentou alguns pequenos pormenores ao desenho inicial, 

começando pelo que está mais à esquerda da folha (luta de wrestling), depois o que está 

no meio das duas personagens (monstro a empurrar prédio) e, por último, o boneco 

pequeno com um arco e a flecha que está do lado direito da primeira personagem 

desenhada. 

A informação recolhida após a realização do desenho, como é suposto acontecer 

neste teste, permitiu saber que as duas personagens são dois irmãos, que têm quinze 

anos, sendo o da direita bonzinho e o da esquerda mau. O irmão da direita é bom aluno, 

gosta de ajudar as pessoas, é o mais feliz e é o que manda menos. O outro não é bom 

aluno, porta-se mal, bate nas pessoas e é o que manda mais. Disse que ele batia nas 

pessoas, porque gosta de o fazer e se sente bem ao fazê-lo. Acrescentou que esta 

personagem, quando está feliz, é que bate nas pessoas, facto que não acontece quando 

está triste. Em relação a esta situação, acrescentou ainda que talvez a personagem faça 

isto porque não gostam dele ou porque têm inveja de ele ter mais amigos que os outros. 

Quando questionado qual das duas personagens ele gostaria de ser, Nuno disse que seria 

o irmão bom. 

Relativamente aos pequenos desenhos que fez, na luta de wrestling, apenas 

acrescentou que estava a chover e a trovejar em cima do ringue. No desenho onde está o 

monstro a empurrar o prédio, disse que tinha pessoas lá dentro, que iam morrer todos e 

que não havia ninguém que as pudesse salvar ou impedir a ação do monstro. Por último, 

sobre o boneco com o arco, disse que este estava a atirar uma seta à primeira 
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personagem, a qual ia morrer, ficando apenas o outro, ou seja, o irmão mau. No entanto, 

acrescentou que, depois disso, o irmão mau ia ficar bonzinho, ser um bom aluno e 

amigo das pessoas. 

 

Análise 

 

No desenho da família imaginária, Nuno desenhou apenas duas personagens 

(irmãos), as quais não existem na sua vida, nem no seu seio familiar. O irmão bom, por 

ser o primeiro a ser desenhado, é a personagem valorizada, ou seja, aquela em quem ele 

pensa em primeiro lugar e que lhe desperta maior atenção. É nesta personagem que se 

cristalizam as suas principais aspirações, alimentando, no seu íntimo o sonho de ocupar 

o seu lugar. Nesta personagem salienta-se, ainda, os detalhes usados para demonstrar o 

seu físico maior, usado normalmente para valorizar as caraterísticas da personalidade 

em questão. 

A segunda personagem, no caso particular deste desenho, é também valorizada, 

devido ao cuidado que houve nos pormenores que lhe foram adicionados, como os 

brincos, a mochila e detalhes nos braços e ombros. Estes detalhes demonstram a sua 

preocupação em valorizá-la, para que, de algum modo, fosse igualmente notada. 

Salienta-se ainda que esta imagem foi desenhada do lado esquerdo da folha, zona 

associada ao passado. 

Numa análise conjunta das duas personagens, deparamo-nos com um pormenor 

interessante e comum a ambas, que é a ausência de algumas partes do corpo, designada 

por escotomização. Neste caso, as partes omitidas são as mãos e os pés, proveniente de 

um sentimento de culpa, associado à função de agarrar e tocar, que no caso específico 
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do Nuno pode estar ligado aos comportamentos agressivos que apresenta e que são uma 

das razões porque veio à consulta de psicologia. 

Outro pormenor interessante neste desenho é a ausência de elementos da sua 

família e de ele próprio, embora as duas personagens presentes no desenho apresentem 

caraterísticas muito semelhantes às suas, de acordo com o que a sua mãe revelou 

durante a entrevista na primeira consulta. Esta transferência sucede associada a alguma 

culpabilidade, recolhida para o seu inconsciente, e também quando o sujeito não quer 

arriscar a possibilidade de ser reconhecido ou de reconhecer-se a si mesmo, usando 

esses traços de disfarce. Há também o caso em que a figura imaginária representa tudo 

aquilo que o sujeito não ousa fazer. 

Ao analisarmos o desenho de uma forma global, percebemos que a identidade 

que o Nuno mais valoriza e com a qual se identifica é a do irmão bom, pois foi a aquela 

que desenhou em primeiro lugar e que, no final, disse que gostaria de ser. Neste caso, 

existe o que é designado por identificação de desejo ou de tentação por parte de Nuno, 

através duma personagem que represente simbolicamente as suas aspirações. No 

entanto, existe dentro de si um confronto com o seu passado, revelado pela personagem 

desenhada do lado esquerdo do desenho, a qual tem uma identidade semelhante à sua e 

que foi o motivo principal para o Nuno a vir à consulta de psicologia. Esta dualidade 

identitária de Nuno, onde aparentemente se identifica com o irmão bom, pode 

simbolicamente representar outro contexto, que pode ser percebido através de um dos 

três pormenores feitos além das personagens principais. Refiro-me ao boneco do lado 

direito, que dispara uma seta e mata o irmão bom, ficando apenas o irmão mau, ou seja, 

ele e o seu passado, uma vez que foi desenhado do lado direito da folha. No entanto, ele 

não pretende continuar com o mesmo comportamento do passado, embora ele faça parte 
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dele. Pretende, sim, passar a incorporar em si a mesma identidade que o irmão bom 

tinha, e que apenas teve no desenho o intuito de personificar o que ele pensa em 

primeiro lugar e o que lhe desperta maior atenção. 

 

Família real 

 

No desenho da família real, Nuno começou por desenhar a segunda personagem 

a contar da esquerda, referindo, após a terminar o desenho, que era ele. Fez primeiro o 

corpo e depois o contorno da cabeça. A seguir, desenhou o pequeno comando que está 

ao seu lado e os objetos que estão entre ele e a personagem mais à direita da folha, que 

referiu serem uma televisão e uma playstation. 

Depois, desenhou a personagem que está mais à esquerda na folha, pela mesma 

ordem que a anterior (corpo e cabeça) e a personagem que está do lado direito do 

desenho. Começou pela cabeça, depois o quadriculado que é um cobertor e, a seguir, o 

contorno que está à sua volta, que disse representar o berço onde a personagem está. Por 

último, desenhou a flor que está no cobertor, o brinquedo que está no cimo do berço e, 

finalmente, o arco que está por cima deste e que permite segurá-lo. 

Através das questões realizadas no final do desenho, foi possível perceber, além 

das informações já mencionadas, que a personagem ao lado dele é o seu padrasto e a do 

lado direito é a sua meia-irmã. O mais feliz é ele, porque está a jogar e que não há 

ninguém infeliz, acrescentando, depois, que talvez a meia-irmã estivesse triste porque 

queria comer. Quem manda mais, segundo o Nuno, é o padrasto, porque é o mais velho, 

e depois ele, mas só um pouco. 
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Análise 

 

No desenho da família real, o Nuno começou por se desenhar a si próprio, 

indicando que é nele próprio que pensa em primeiro lugar e a quem dedica mais 

atenção. Esta excessiva focalização em si próprio é, no entanto, indicador de uma 

tendência narcísica relacionada com a impossibilidade de investir na família e/ou com 

uma deceção de caráter afetivo, relacionado com os pais. Factos que possivelmente 

originaram no Nuno a necessidade de corrigir os seus investimentos e fazer uma 

regressão narcísica sobre si mesmo (narcisismo secundário), enaltecendo a sua própria 

imagem. 

Relativamente ao posicionamento do desenho, Nuno utilizou apenas a parte 

inferior da folha, representativa dos instintos primordiais de conservação da vida e a 

zona eletiva dos fatigados, dos neuróticos asténicos e depressivos. 

Outro aspeto a considerar neste desenho é o facto da sua mãe e irmã não terem 

sido desenhadas, uma vez que fazem parte do seu núcleo familiar. Normalmente, 

quando isto acontece, pode indicar o desejo de que essas pessoas desapareçam ou, 

então, trata-se de personagens com quem não pode, nem quer, identificar-se. Percebe-se, 

assim, a razão da sua proximidade junto da segunda personagem desenhada, com quem 

aparece a jogar playstation. Resta-lhe, pois, investir na proximidade afetiva com alguém 

que ainda não o desiludiu e em quem consiga acreditar, ou seja, as novas pessoas que 

fazem parte da sua família, nomeadamente, o padrasto, como forma de colmatar a 

emergente necessidade de encontrar um pai rigoroso, que imponha limites, mas ao 

mesmo tempo afetuoso, que se permita ser um modelo de identificação para Nuno, de 

forma a poder (re)organizar o seu supereu. 
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Nota: Os desenhos da família real e imaginária e as suas análises estão em anexo 

(Anexo X). 

 

WISC - III 

 

Análise Quantitativa 

 

Escalas Resultado QI / Índice Percentil Intervalo de 

Confiança 

(95%) 

Interpretação 

Verbal 36 80 9 74 - 89 Médio 

Inferior 

Realização 42 87 19 80 - 98 Médio 

Inferior 

Escala 

Completa 

78 79 8 73 - 90 Inferior 

CV 28 80 9 74 - 90 Médio 

Inferior 

OP 36 93 32 85 - 103 Médio 

VP 14 84 14 77 - 98 Médio 

Inferior 
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Análise Qualitativa 

 

Os resultados gerais obtidos indicam um quociente intelectual verbal (QIv) e 

quociente intelectual de realização (QIr) médio inferior (80 e 87), que são refletidos 

num quociente intelectual da escala completa (QIEC) inferior (79). Estes resultados 

mostram que os QI's são de valor heterogéneo, para um intervalo de confiança de 95%, 

não existindo indicadores de uma diferença estatisticamente significativa.  

Relativamente aos três índices fatoriais avaliados por esta prova, a compreensão 

verbal (CV) e a velocidade de processamento (VP) apresentam valores de QI médios 

inferiores (80 e 84), enquanto a organização percetiva (OP) apresenta um valor de QI 

médio (93). Ao compararmos os diferentes QI's dos índices fatoriais, conclui-se que 

existem diferenças entre alguns, no entanto, eles não são estatisticamente significativos.  

Analisando com mais detalhe os resultados revelados pelos diferentes índices, na 

CV, conforme referido antes, o resultado obtido foi de um nível médio inferior, 

demonstrando um fraco nível no desenvolvimento da linguagem e na formação de 

conceitos verbais, evidenciado pela dificuldade de elaboração e argumentação utilizados 

no seu discurso. Manifesta ainda baixa capacidade de síntese e integração de 

conhecimentos e informação geral assimilada do seu ambiente, baixo raciocínio 

indutivo e dificuldade na memória a longo prazo. Na VP, o seu desempenho foi 

igualmente de nível médio inferior, demonstrando, neste caso, algumas fragilidades na 

sua capacidade de síntese e de análise, na atenção e concentração, na capacidade de 

associação e memorização dessas associações e, consequentemente, na rapidez do seu 

processamento. No que diz respeito à OP, o seu QI situa-se num nível médio, 

demonstrando que o Nuno tem facilidade em tarefas que recorrem à necessidade de 
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organização lógica e sequencial com estímulos complexos, demonstrando, também, um 

bom raciocínio lógico, boa perceção visual e concetualização visuo-espacial. 

Numa análise mais detalhada dos vários subtestes aplicados, os resultados 

obtidos pelo Nuno foram, de um modo geral, inferiores ao esperado para a sua idade, 

com exceção do subteste de disposição de gravuras, onde obteve um resultado acima do 

esperado para a sua idade. 

Nos resultados obtidos dentro dos valores abaixo do esperado para a sua idade 

temos os subtestes Completamento de Gravuras (discriminação percetiva, 

atenção/concentração e capacidade para diferenciar detalhes essenciais de detalhes não 

essenciais); Informação (conhecimento adquirido, estimulação do ambiente e/ou 

curiosidade intelectual, memória longo prazo e a organização temporal); Código 

(capacidade de análise e síntese, raciocínio espacial, coordenação viso-motora, 

perceção, atenção, concentração, capacidade de aprendizagem mecânica automatizada, 

capacidade de associação e memorização das associações, velocidade e precisão na 

coordenação olho/mão e memória visual de curto prazo); Semelhanças (pensamento 

lógico abstrato (categórico), raciocínio lógico, formação de conceitos verbais ou de 

categorias, capacidade de síntese, integração de conhecimentos e raciocínio indutivo); 

Aritmética (formação de conceito verbal, pensamento lógico abstrato, rapidez mental, 

evocação da memória de trabalho); Cubos (organização percetual e visual, 

conceptualização abstrata, formação de conceito não-verbal e visualização espacial e 

capacidade construtiva); Vocabulário (competência linguística, conhecimentos lexicais 

e facilidade de elaboração do discurso); Composição de Objetos (coordenação visuo-

motora, habilidade de organização e integração percetiva); Compreensão (manifestação 

de informação prática, avaliação e uso de experiências passadas, conhecimento dos 
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padrões convencionais de comportamentos, capacidade de exprimir as suas 

experiências, facilidade de argumentação e flexibilidade mental); Pesquisa de 

Símbolos (atenção e rapidez de processamento, capacidade de discriminação percetiva, 

capacidade de atenção visual e memória de trabalho); Memória de Dígitos (na ordem 

direta, a memória sequencial auditiva e sensibilidade à capacidade de escuta e às 

flutuações de atenção. Na ordem inversa, a capacidade da memória de trabalho, sendo 

normalmente mais difícil que a anterior); e Labirintos (capacidade de planeamento, 

coordenação visuo-motora associada à capacidade de antecipação e de planificação, e 

estratégias viso-espaciais em memória de trabalho). 

O resultado obtido acima do esperado para a sua idade observou-se no subteste 

Disposição de Gravuras (capacidade de antecipação das consequências, planeamento, 

sequência temporal, conceitos temporais, capacidade de análise percetiva e integração 

das informações disponíveis, apelando à memória visual, ao bom senso prático e à 

compreensão e perceção de uma situação dentro de sua totalidade). 

 

SDQ 

 

Os resultados obtidos através da SDQ indicam a existência de um risco 

potencialmente elevado de problemas de comportamento e a possibilidade de facilmente 

ocorrerem problemas relacionais com os pares. No que diz respeito ao "suplemento de 

impacto", não foram identificadas dificuldades ligadas ao stress geral e à incapacidade 

social associada aos atributos psicológicos do Nuno.  
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YSR 

 

Após a interpretação dos resultados da YSR preenchida pelo próprio Nuno, 

percebemos que os problemas que mais se acentuam na sua vida são sociais e 

cognitivos. Há também indicadores de comportamentos agressivos, apesar de serem em 

menor frequência.  

 

CBCL 

 

Através da análise dos resultados dos questionários, concluí-se que os fatores 

que mais se destacam estão relacionados com a sua exteriorização, ou seja, problemas 

de hiperatividade, agressividade e delinquência. Ao compararmos os dois esquemas que 

traduzem as respostas dos pais, percebemos que, de um modo geral, ambos têm uma 

visão similar sobre o Nuno. No entanto, os resultados obtidos através da mãe enfatizam 

mais as problemáticas do Nuno, possivelmente pela maior ligação emocional que terá 

com ele e por ter acompanhado o seu crescimento, conhecendo-o melhor que o 

padrasto, que apenas convive com ele há oito anos. Há, no entanto, um fator que se 

diferencia na interpretação dada por ambos, correspondendo às queixas somáticas que, 

mais uma vez, poderá estar ligado ao facto do Nuno recorrer mais à ajuda da mãe, 

quando tem problemas de saúde, pois foi a sua cuidadora e com quem estabeleceu uma 

maior vinculação. 
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Anexo XI - Desenho livre - caso II 
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Anexo XII - Sessões - caso II 

 

1ª Consulta 

 

Na primeira consulta, apenas esteve presente a mãe do Nuno, com a finalidade 

de recolher a informação sobre o Nuno e sobre os motivos do pedido de consulta. A 

informação foi recolhida através de um diálogo semidiretivo, baseado na entrevista 

clínica usada pelo Centro de Saúde (Anexo IX). Todas as consultas tiveram a duração 

de cinquenta minutos. 

A mãe de Nuno mostrou ser uma mãe interessada não só pelo Nuno, mas 

também pelos outros filhos, foi bastante participativa, respondeu sempre a todas as 

questões, mostrando-se interessada e disponível em falar sobre tudo o que fosse 

necessário para ajudar a resolver o problema de Nuno. Tomou, mesmo, a iniciativa de 

relatar que foi vítima de maus tratos por parte do ex-marido e que o Nuno assistiu a 

alguns desses acontecimentos. 

Salienta-se, no entanto, que foi notória a existência de uma ligeira labilidade 

emocional. 

 

2ª Consulta 

 

No dia da 2ª consulta, decorreu a primeira consulta só com o Nuno. Pareceu-me 

ser um rapaz calmo e tranquilo, mostrando abertura para trabalhar na melhoria da sua 

problemática. Apresentei-me, questionei-o se sabia porque tinha vindo ao psicólogo, 

falámos um pouco sobre o motivo dele estar ali, sobre o papel do psicólogo e perguntei-
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lhe se havia alguma questão que me quisesse colocar, tendo respondido negativamente. 

Com o objetivo de conhecer melhor o Nuno e as suas vivências, iniciei o diálogo 

abordando temas como a vida escolar, familiar, dinâmicas diárias, atividades 

extracurriculares, gostos e preferências, comportamentos, etc. Este diálogo teve também 

a intenção de perceber a visão que o Nuno tem de si mesmo, dos outros e dos 

acontecimentos que o trouxeram à consulta de psicologia. Mostrou-se sempre 

disponível e colaborativo, embora as suas respostas fossem predominantemente curtas, 

sintéticas e pouco emotivas, mesmo que falássemos sobre as suas atividades preferidas. 

Ao longo do diálogo, referiu que era pequeno, que tinha vergonha disso e que 

queria ser mais alto. Saliento que o Nuno, apesar de ter treze anos, tem uma estatura 

idêntica à de uma criança com oito ou nove anos de idade. Tentei perceber se poderia 

existir alguma relação entre esta sua preocupação e os problemas de comportamento, 

mas Nuno não acrescentou mais nada. Assumiu, ainda que mente muito, mas que quer 

mudar, assumindo esta vontade com a frase “já estou cansado, quero mudar!”. 

Por último, foi notória a necessidade que Nuno tem de estar sempre a fazer ou a 

construir algo, nos seus tempos livres, explicando-me que à data da consulta estava a 

construir uma cabana, juntamente com os amigos que moram ao pé da casa dos avós. 

No final da consulta, falámos sobre as próximas consultas e comuniquei-lhe que 

iríamos fazer alguns testes com o objetivo de perceber melhor o seu problema e suas 

possíveis origens, tendo-se mostrado disponível e sem objeções. Voltei a perguntar-lhe 

se tinha alguma questão ou algo que me quisesse dizer, respondendo que não, pelo que 

terminei a consulta. 
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3ª à 6ª Consultas 

 

Nestas consultas foi realizada a avaliação psicológica (Anexo X) 

 

7ª Consulta 

 

Como o Nuno revelou gostar de desenhar, para que esta consulta contribuísse 

para se descentralizar das sessões de avaliação e lhe permitisse descontrair, perguntei-

lhe se gostaria de fazer um desenho, respondendo que sim (Anexo XII). Dei-lhe uma 

folha e um lápis e disse-lhe que desenhasse o que quisesse (desenho livre). Ficou 

pensativo e disse que não sabia o que desenhar. Reafirmei-lhe que podia desenhar o que 

lhe apetecesse, dando asas à sua imaginação. Entretanto, Nuno decidiu o que iria 

desenhar e disse: "vou desenhar uma bruxa".  

O objetivo do pedido deste desenho ao Nuno, dada a liberdade que lhe foi dada, 

é a de conseguir que ele expresse espontaneamente, através do desenho, tal como 

acontece noutras provas projetivas, dados sobre as suas vivências, sentimentos ou 

conflitos. 

Quando o Nuno terminou o desenho, elogiei o seu trabalho e pedi-lhe para me 

contar a história desenhada. Contou que era uma bruxa má que roubava as crianças, 

porque isso a fazia sentir feliz. Como o Nuno não dissesse mais nada sobre o desenho, e 

eu pretendia obter outras informações daquele desenho, optei por colocar-lhe algumas 

questões. 

Comecei por tentar perceber a razão da bruxa ser má e de ficar feliz por roubar 

crianças, explicando-me que, assim, a bruxa ganha mais poder, para poder fazer mais 
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maldades, ganhando, deste modo, cada vez mais poder. Perguntei-lhe, então, se as 

maldades que a bruxa fazia e o seu poder estavam sempre a aumentar sem ter um fim, 

respondendo-me que não, porque entretanto a mãe dela veio, ralhou com ela e disse-lhe 

que tinha de se portar bem. A bruxa aceitou o que a mãe lhe disse mas ainda assim, foi 

presa. Questionei-o sobre a razão da bruxa ser presa, apesar de ter dito à mãe que se iria 

portar bem, e Nuno justificou que ela tinha de ser castigada, porque tinha feito muitas 

maldades antes, ficando presa até aos dezasseis anos. Acrescentei um “e depois?”, tendo 

ele explicado que ela passou a ser boazinha, a usar a magia para fazer coisas boas, a 

criar insufláveis e bolas para as crianças brincarem, a oferecer-lhes rebuçados e a 

brincar com as crianças. Perguntei-lhe se a bruxa, com a idade de dezasseis anos, não 

estudava, respondendo-me imediatamente que não, porque ela já era inteligente. 

Confrontei-o com o facto de todos sermos inteligentes e que, apesar disso, vamos para a 

escola para aprender mais, tal como ele faz, os seus pais fizeram e até mesmo eu fiz, 

quando tínhamos a idade dela. Terminei com a pergunta sobre se ela saberia mesmo 

tudo ou se não ia para a escola por alguma razão. Disse que talvez ela não fosse para a 

escola porque não quer ou porque, se calhar, iam gozar com ela na escola, porque tinha 

uma verruga no nariz. 

Perguntei, então, se podíamos fazer alguma coisa para a bruxa querer ir para a 

escola, dizendo-me que sim, e sugeriu desenhar a bruxa mais bonita. Reiterei a questão 

sobre o que poderíamos fazer mais para ajudar a bruxa, mas disse que não havia mais 

nada. 

Como não reagiu, e de forma a não sobrecarregar o Nuno com perguntas, dei-lhe 

a folha e propus-lhe que desenhasse a bruxa boa e ele aceitou. Terminado o desenho, 

disse que a bruxa agora estava mais contente, que brincava com os colegas e que na 
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escola não fazia magia porque não podia. Referiu também que a bruxa não luta, 

enfatizando a forma como o disse. Questionei-o, entretanto, sobre o que gostava mais de 

fazer na escola e que idade tinha. Disse que tinha treze anos, que a disciplina de que 

gostava mais era a de educação física e que “fazer coisas más não é tudo, e que fazer 

coisas boas é bom”. 

Conforme já foi referido, o propósito de solicitar ao Nuno o desenho foi não só 

com o intuito de o descentralizar das consultas de avaliação, mas também possibilitar 

que ele projetasse e expressasse algo seu. Neste contexto, encontramos várias 

semelhanças entre a história deste desenho e a vida do Nuno, como, por exemplo, o 

motivo que o trouxe à consulta de psicologia ter paralelo com os comportamentos da 

bruxa no início da história, ou seja, ambos têm comportamentos agressivos em relação a 

outras crianças. Curiosamente, este aspeto é igualmente retratado no seu desenho da 

família imaginária (Anexo X), em que um dos irmãos também era mau e batia nos 

outros quando estava feliz, à semelhança da bruxa que bate nas crianças porque fica 

feliz. Outra caraterística comum aos dois desenhos é, no final, a personagem má que 

bate nos outros acaba por se transformar em boazinha e ajudar os outros, mudança que o 

Nuno também pretende que se opere em si, com a vinda às consultas. Do mesmo modo, 

o facto da mãe da bruxa aparecer e ralhar-lhe, dizendo-lhe que tem de se portar bem, e a 

sua ida para a prisão, é idêntico ao que acontece entre o Nuno e a sua mãe, quando este 

se porta mal, pois é repreendido e fica de castigo. Principalmente, a circunstância de se 

portar mal e ser repreendido, porque a punição, para ajudar o Nuno a ter e criar limites, 

nem sempre acontece. Além destas semelhanças/projeções, é de realçar que, a meio da 

história, Nuno diz que a bruxa ficou presa até aos dezasseis anos, contudo, mais tarde, 

quando disse que a bruxa depois de ser boazinha brincava com os colegas e “não 
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lutava”, quando questionado novamente sobre a idade dela, disse que ela só tinha treze 

anos, o que corresponde exatamente a idade do Nuno. Quanto à alusão aos dezasseis 

anos, referidos como o limite para a bruxa sair da prisão, talvez possa ser interpretado 

como a idade que ele antevê para a sua mudança. 

 

8ª Consulta 

 

Nesta consulta, estiveram presentes a mãe e o padrasto do Nuno, pois, sendo o 

objetivo desta consulta o de lhes devolver os resultados da avaliação, não seria 

necessária a sua presença. 

Comuniquei-lhes os resultados da avaliação obtidos por Nuno ao nível 

cognitivo, que se situam a um nível médio inferior, informando-os que não é 

preocupante o facto de estarem no nível inferior, porque, provavelmente, estariam 

relacionados com o facto de ser uma criança com alguns indícios de hiperatividade e 

dificuldade em manter-se com atenção, dado que existe normalmente uma correlação 

entre ambas as situações. Expliquei-lhes, igualmente, que estes problemas de atenção 

têm também uma forte correlação com os problemas de comportamento. Por sua vez, os 

problemas de comportamento estão muitas vezes associados à privação de estruturas 

familiares coesas e de suporte, à semelhança do que aconteceu no primeiro casamento 

da mãe e que Nuno vivenciou nos seus cinco primeiros anos de vida. Estes 

comportamentos são também comuns em crianças que, durante a infância, estiveram 

expostos à privação afetiva materna e paterna, tal como sucedeu muitas vezes com o 

Nuno. Outro factor perturbador para o desenvolvimento saudável do seu self pode estar 

associado ao facto de Nuno, até agora, ter vivido em diversos contexto familiares, 
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primeiro com os pais, depois com a mãe, avós e tios, a seguir, com a mãe e o padrasto e, 

atualmente, durante a semana, com os avós e tios e ao fim-de-semana com a mãe e o 

padrasto. Nuno chegou mesmo a verbalizar que se sente “preocupado por ter de 

responder a tanta gente”. Esta instabilidade, provavelmente, causar-lhe-á dificuldades 

em saber a quem tem de responder sobre os seus atos e a quem terá que pedir 

autorização para fazer algo, como também lhe permitirá que se sirva dessas constantes 

mudanças de figuras de autoridade para manipular/justificar as autorizações que quer 

obter no seu dia-a-dia. 

Neste sentido, esta consulta com os pais revelou-se pertinente, pois foi um bom 

momento para abordar e refletir com eles sobre as suas práticas parentais e sobre estas 

constantes mudanças, especialmente no que diz respeito à alteração das rotinas do dia-a-

dia, às regras, aos limites e ao tipo de punições usadas sempre que Nuno apresenta 

comportamentos menos adequados. 

 

9ª à 13ª consultas 

 

Nestas consultas foi posto em prática o plano terapêutico delineado para o Nuno. 

Ao longo das sessões, refletiu-se sobre os sentimentos associados aos seus 

comportamentos, sobre as estratégias alternativas que poderia adotar para os mudar, 

sobre a generalização do seu bom comportamento a todos os contextos da sua vida e 

sobre os ganhos obtidos pelas mudanças positivas de seu comportamento. 

Durante estas consultas, mostrou-se sempre bastante interessado, motivado e 

disposto a introduzir mudanças na sua vida, para que os seus comportamentos 

mudassem. Foi percetível que Nuno tem consciência do seu comportamento e da forma 
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como este o tem prejudicado, sobretudo, porque, nos últimos tempos, tem sido privado 

da habitual liberdade como punição pelos mesmos, referindo que, muitas vezes, só 

reage assim porque o chateiam. Numa primeira reflexão, disse que não sabe por que os 

outros agem assim com ele, mas logo a seguir, disse “quando eu estou contente eles vêm 

provocar e eu bato-lhes. Talvez porque não gostam de mim ou tenham inveja de eu ter 

muitos amigos”. 

Saliento aqui a semelhança desta resposta com a justificação dada pelo Nuno, no 

desenho da família imaginária (Anexo X), sobre a razão por que o irmão mau batia nos 

outros, explicando ele que isso se devia à inveja dos outros por ele ter mais amigos. 

Na terceira consulta, já com o plano terapêutico posto em prática (11ª consulta), 

Nuno entrou para a consulta, sentou-se e quando lhe perguntei como lhe tinha corrido a 

semana, a primeira coisa que mencionou foi “esta semana não tive problemas com 

ninguém. Saía da aula e ia a correr jogar à bola”. Elogiei as suas mudanças e 

aproveitei para refletir com ele sobre as emoções associadas aos comportamentos 

antigos e agora aos novos que estavam a acontecer. Refletimos também sobre os ganhos 

que poderia vir a obter caso alargasse esses comportamentos a todos os contextos da sua 

vida e falámos sobre as estratégias que poderia utilizar para mudar os ditos 

comportamentos. 

Fiquei surpreendido durante estas consultas pela disponibilidade de Nuno para 

esta reflexão, mostrando muita vontade em encontrar novas estratégias para alterar os 

seus comportamentos, notando-se, no entanto, ser-lhe difícil expressar os sentimentos 

associados aos comportamentos e a dificuldade em encontrar-lhes alternativas. Disse 

que também gostaria de responder menos, mas que não consegue controlar-se. 

Combinámos nesta consulta que Nuno iria fazer em casa uma lista das situações em que 
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responde sem controlo, tentando encontrar uma explicação para isso, para que na 

próxima consulta falássemos sobre o assunto. 

Apesar destas mudanças, duas semanas depois, o padrasto do Nuno, que 

normalmente o acompanha à consulta, referiu, sem que ele se apercebesse, que na 

última semana tinham acontecido novos problemas. No entanto, sublinhou que, apesar 

do Nuno ter batido numa colega, o mesmo só aconteceu, na sua opinião, porque a 

colega o provocou até à exaustão. 

Ainda no que diz respeito ao contexto escolar, Nuno disse que se sente confuso 

em relação à escola, mas não sabe explicar porquê, e reconhece que fala muito. 

Mencionou, inclusivamente, que para ele as aulas são muito chatas porque está tudo 

muito calado “Às vezes nem se ouve uma mosca e alguém tem de falar. Passam a vida a 

escrever. São uns burros”.  

De um modo geral, nestas consultas verificou-se interesse e empenho do Nuno 

em mudar o seu comportamento, mas, no seu entender, continua a não ver algumas das 

suas ações como más, tal como os outros dizem. 

 

Última consulta 

 

Esta foi a última consulta com o Nuno, pois, posteriormente, passará a ser 

acompanhado por outro psicólogo ou será encaminhado para outra instituição onde 

possa continuar a beneficiar de consultas de acompanhamento. 

Duas consultas antes desta última, falei pela primeira vez com o Nuno sobre esta 

mudança, que ele aceitou bem, pelo que no fim da penúltima consulta apenas o 

relembrei que a próxima seria a nossa última consulta. 
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Nesta última consulta, Nuno entrou e começámos por falar sobre a sua última 

semana. Estava mais feliz que o habitual. Percebi, entretanto, que as suas aulas já 

tinham terminado e que na presente semana estavam a decorrer diversas atividades 

todos dias, incluindo muitos desportos, que são o seu passatempo preferido. Falou sobre 

as diversas atividades em que tinha participado (skate, futebol, basket, etc), referindo 

que a sua preferida era o skate. Já tinha sido o basket, mas agora era o skate. 

Desde o início das consultas, este foi o dia em que o Nuno mais falou, sem que 

lhe perguntasse nada. Quando se aproximava o fim da consulta, fizemos uma pequena 

reflexão sobre as suas mudanças e sobre as futuras intenções de as manter. Terminado o 

tempo de consulta, acompanhei o Nuno à porta, deu-me um aperto de mão, o que nunca 

tinha acontecido anteriormente e foi embora com o padrasto. 

Na minha opinião, a terapia teve um efeito positivo no Nuno, no entanto, para 

que as mudanças se mantenham e evoluam, parece-me necessário que continue a 

beneficiar de terapia. 
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Anexo XIII - Projeto “Eu, tu e todos os que conhecemos” 
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Anexo XIV - Projeto de sensibilização sobre a “violência no namoro” 

(apresentação de powerpoint utilizada) 
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Anexo XV - Relatório da investigação realizada no projeto de sensibilização sobre 

a “violência no namoro” 
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Anexo XVI - Poster apresentado no “IV Congresso Internacional de Psicologia da 

Criança e do Adolescente” 
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Anexo XVII - Horas de estágio realizadas das diversas atividades 
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