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São muitos os sentimentos que percorrem o meu coração ao 
escrever este editorial porque em 2022 completamos 25 anos! Há 
em mim alegria e orgulho e sou muito grata aos nossos psicólogos 
e autores pelo esforço que fazem para serem profissionais de 
excelência, contribuindo para o nosso crescimento, convencida, sem 
presunção, mas de convicção de que cresceram connosco também. 

É recompensador perceber que o nosso trabalho é reconhecido 
e que continuamos a cumprir a nossa missão inabalável de exercer 
psicologia com qualidade.

Esta oitava edição da nossa Psiquilíbrios em Revista, totalmente 
renovada, pretende ser uma revista de comunicação e de informação 
para todos os que acompanham o Psiquilibrios, quer na sua vertente 
de psicoterapia, quer editorial. Queremos divulgar temas de 
relevância relacionados com a psicologia e a educação, contribuindo 
para a literacia em saúde mental. 

Neste número, destacamos a entrevista ao psicólogo João Amorim 
que aborda o estigma ligado à saúde mental; na rubrica Psicologia & 
Psicoterapias, o João Tiago Oliveira fala-nos sobre o luto num artigo 
que nos faz pensar nas cicatrizes que este processo doloroso deixa 
na nossa vida; e as nossas estagiárias, Anabela Gomes e Fernanda 
Lisboa, trazem-nos um artigo que explica a perturbação obsessivo 
compulsiva. A professora e revisora do Psiquilibrios Edições, Sílvia 
Fernandes, presenteia-nos com o tema da liberdade de expressão.  
Na rubrica Saber + eu e a Marta Cruz deixamos alguma informação 
importante para pais em situação de divórcio.

Não me vou embora sem antes agradecer ao João Pedro Calheiros 
pelas fotografias lindas e inspiradoras que enchem a nossa revista e 
as nossas redes sociais de graciosidade. 

Para esclarecer qualquer dúvida, ou para deixar um olá, podem 
encontrar-me aqui: psiquilibrios@gmail.com

Receba um abraço carinhoso de Feliz Natal.
Vera Ramalho

Conteúdos e proteção de propriedade
http://bit.ly/politicaprivacidaderev3

Os artigos são da exclusiva responsabilidade dos seus autores

Conheça a revista online: https://www.psiquilibrios.pt/revista-psiquilibrios/

Queremos contribuir para um ambiente melhor e produzir a nossa 

revista num formato totalmente digital. Para isso, desafiamos o leitor a 

subscrever a nossa newsletter e, assim, evitar o recurso ao papel.  

Se melhorar um grama no ambiente valeu a pena!

Para o efeito, subscreva a revista em: http://bit.ly/revistapsiquilibrios
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O ESTIGMA NA ÁREA DA SAÚDE MENTAL 
É UM TEMA CADA VEZ MAIS DEBATIDO. 
COMO PERCECIONA A EVOLUÇÃO DESTES 
DEBATES? E DO PRÓPRIO ESTIGMA? 

Efetivamente, tem existido uma crescente 
abertura para o tema da saúde mental, não só 
por diversas campanhas de sensibilização para o 
mesmo, como também pelo crescente número de 
figuras públicas que partilham as suas próprias 
experiências, o que, quer queiramos quer não, pode 
contribuir para a desmistificação do assunto. No 
entanto, acredito que o caminho para a eliminação 
do estigma é ainda longo e que deve continuar a ser 
efetuado de forma consistente, sobretudo, no que 
diz respeito à prevenção ou intervenção precoce 
quando as dificuldades começam a surgir. É por isto 
que as companhas de sensibilização e programas 
de promoção da literacia em saúde mental são 
fundamentais.

DE QUE FORMA ESTE ESTIGMA PODE SER 
PERCETÍVEL NO CONTEXTO DE CONSULTA?

Tendo por base a minha experiência clínica, diria 
que o estigma pode ser percebido quando a própria 
pessoa expressa sentimentos de vergonha, culpa e/ou 
de ineficácia por não estar a ser capaz de lidar com as 
dificuldades sentidas ou de as resolver por si mesma. 
Em algumas outras situações, as próprias pessoas 
manifestam a sua resistência em recorrer a ajuda 
especializada, mencionando que apenas o fazem pela 
pressão exercida por aqueles que lhe são próximos.

Em muitos outros casos, ainda que o 
próprio cliente reconheça as suas dificuldades 
e esteja totalmente disponível para o trabalho 
psicoterapêutico, partilham que aqueles que o 
rodeiam não conseguem compreender o seu mal estar 
psicológico ou tendem a relativizá-lo ou minimizá-lo, 
o que, por sua vez, pode reforçar os tais sentimentos 
de ineficácia, vergonha ou culpa.

QUAL É O PAPEL DO PSICÓLOGO QUANDO, 
EM CONTEXTO DE CONSULTA, PERCECIONA A 
EXISTÊNCIA DESTE ESTIGMA? 

Creio que, acima de tudo, deve passar por 
desconstruir junto do cliente alguns dos preconceitos 
que possam existir associados aos problemas no 
âmbito da saúde mental, bem como dos significados 
inerentes ao ato de recorrer a ajuda profissional 
e especializada. Na minha opinião, nestes casos, 
o psicólogo deve ter ainda mais atenção ao 
estabelecimento de uma boa aliança terapêutica, 
sobretudo numa fase inicial do processo, de forma 
que o espaço das sessões se constitua como um 
contexto que o cliente percecione como seguro e de 
suporte, sobretudo no que diz respeito à validação do 
mal estar experienciado.

QUAL É A PROBLEMÁTICA MAIS FREQUENTE 
NA SUA EXPERIÊNCIA CLÍNICA? IDENTIFICA 
ALGUMA ALTERAÇÃO AO LONGO DOS ANOS 
A ESTE NÍVEL? 

Sem dúvida que as dificuldades relacionadas 
com a ansiedade e os quadros depressivos são as 
problemáticas que mais se destacam em termos de 
frequência. No que da minha experiência decorre, 
tenho vindo a constatar que estes quadros são 
cada vez mais secundários a problemas conjugais/
relacionais ou profissionais.

Alem disso, tenho percebido também um aumento 
considerável de pedidos de acompanhamento 
motivados por problemas relacionados com jogo 
compulsivo online, o que pode ser compreendido 
não só pela imensa oferta de plataformas, sites e 
aplicações deste tipo, como pela facilidade de acesso 
a partir de qualquer dispositivo móvel.

QUE FATORES PODEM SER INDICADORES 
DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA? O QUE NOS PODE AJUDAR A 
IDENTIFICAR ESTA NECESSIDADE?

São vários os fatores que podem justificar 
a necessidade e a pertinência de intervenção 
psicológica. De uma forma muito geral, diria 
que tal se justifica a partir do momento em 
que a pessoa experiencie mal-estar psicológico, 
sofrimento, insatisfação e/ou angústia decorrentes 
de determinadas situações ou experiências e que, em 
muitos casos, a podem até limitar ou condicionar. 
Para além disso, mesmo que não exista um problema 
perfeitamente identificável, a pessoa pode também 
recorrer à psicoterapia como forma de promover o 
autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. 

O CONTEXTO DA PANDEMIA TROUXE 
ALGUMAS TRANSFORMAÇÕES EM MUITAS 
ÁREAS E CONTEXTOS.! TERÁ SIDO O 
CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL UM DELES? 

Sem dúvida. Creio que a pandemia e os 
confinamentos a que estivemos sujeitos constituíram-
se de certa forma como oportunidades para que 
muitas pessoas se conectassem mais profundamente 
consigo mesmas, percebendo e sentindo com mais 
clareza determinados domínios da sua vida que 
poderiam não estar a ser tão satisfatórios ou 
a serem promotores de sofrimento. Além 
disso, houve também um aumento da 
sensibilização para as questões da 
saúde mental e para a importância 
de recorrer a apoio psicológico 
em caso de necessidade.

7

João Amorim
Psicólogo clínico e da saúde
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Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é 
uma partícula do continente, uma parte da Terra; se um 
torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, 
como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria; 
a morte de qualquer homem diminui-me porque faço 
parte do género humano. E por isso não perguntes por 
quem os sinos dobram; eles dobram por ti.

John Donne (1572-1631)

Quando Ernest Hemingway terminou de escrever 
o aclamado Por quem os sinos dobram, o seu 
editor, Maxwell Perkins, escreveu-lhe uma carta na 
qual dizia: “Se a função de um escritor é revelar a 
realidade, nunca ninguém o fez melhor do que tu”. 
Foi com essa ideia entusiasmante que há uns anos 
me lancei para a leitura da incontornável obra da 
literatura. Logo nas primeiras páginas aparecia esta 
frase do poeta inglês John Donne, um trecho de um 
dos seus sermões, e que inspirou Hemingway. Esta 
frase obrigou-me a parar, a voltar a ler uma e outra 
vez e a fechar o livro antes mesmo de o iniciar. Se 
é verdade que Hemingway é brilhante em tornar 
acessível, de uma forma incrivelmente simples, a 
experiência humana, não é menos verdade que esta 
frase de Donne nos coloca de imediato em contacto 
com uma das mais difíceis experiências inerentes à 
condição humana, a perda.

Perceber que em algum momento das nossas 
vidas nos iremos deparar com a perda de alguém 
importante é algo tão desafiante como inevitável, 
não raras vezes experienciado pela primeira vez 
no momento da primeira perda significativa. A 
maioria das vezes, após um tempo de luto normal 
e expectável, grande parte de nós consegue 
reorganizar a forma como olha para o resto das suas 
vidas, acomodando a ideia de que aquela pessoa 
não mais estará presente, olhando para o passado 
com nostalgia e saudade, mas também serenidade. 
Contudo, este processo nem sempre é linear. Num 
certo sentido, a perda de alguém pode ser vista 
como um ferimento emocional cujo processo de 
cicatrização é influenciado por diversos fatores. 
Se pensarmos num qualquer ferimento físico, o 
local onde acontece, o tipo de ferimento, a sua 
profundidade, as limitações que impõe, bem como a 
capacidade de resposta imunológica de quem o sofre, 
influenciam de sobremaneira a forma como este irá 

Os sinos dobram 
por nós

evoluir. Ao pensarmos em alguém que perdeu outro 
alguém temos também de considerar quando e como 
aconteceu essa perda, qual o grau de proximidade, 
bem como a história e características do enlutado. 
Desta forma, o luto é como o processo de cicatrização. 
Assim como todos nós facilmente encontramos algum 
tipo de marca no nosso corpo que surgiu na sequência 
de algum ferimento, também conseguimos identificar, 
de forma mais ou menos clara, as cicatrizes 
emocionais resultantes das diversas perdas que de 
forma mais ou menos (in)esperada aconteceram ao 
longo das nossas vidas. Felizmente, a maioria torna-
se quase impercetível, roubando a nossa atenção em 
apenas alguns momentos, pois a cicatrização dá-se 
sem dificuldades de maior. Mas quando o ferimento 
é mais profundo e de maior extensão, o processo de 
cicatrização é bastante mais difícil, podendo ganhar 
infeção mesmo quando o sistema imunológico está 
equilibrado e foram aplicados os mais adequados 
procedimentos.

Nesses casos, durante muito tempo a ferida pode 
manter-se aberta, ir abrindo e fechando repetidas 
vezes e está sempre muito mais sensível a qualquer 
inesperado agente externo. Nesses casos, o sofrimento 
é não só intenso, mas também duradouro, levando-
nos a questionar se o poderíamos ter evitado de 
alguma forma, se alguma vez seremos capazes de 
o ultrapassar e, no caso de ferimentos graves, se 
algum dia seremos capazes de voltar a ter uma vida 
semelhante à que tínhamos no passado.

Há livros que passam por nós ao longo da vida e, 
por uma ou outra razão, nos dão algo de novo, uma 
nova lente a partir da qual passamos a olhar em volta. 
No meu caso, a simples frase de uma das páginas 
iniciais de

– Por quem os sinos dobram?
teve a virtude de o fazer. Hoje em dia, por causa 

desse título, mas acima de tudo, com tudo o que vou 
aprendendo com os pacientes, de cada vez que ouço,

– Por quem os sinos dobram?
rapidamente digo,
– Eles dobram por nós

João Tiago Oliveira
Investigador em Psicoterapia no CIPsi –  

Centro de Investigação em Psicologia 

Docente da Escola de Psicologia da 
Universidade do Minho

Corpo Editorial do Psiquilibrios Edições
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ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA DE PSICOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO

A Perturbação Obsessivo Compulsiva (POC) 
é, atualmente, uma das patologias psiquiátricas 
de maior prevalência. É uma doença crónica, 
clinicamente heterogénea, isto é, com uma vasta 
gama de sintomas, e é também considerada uma das 
perturbações médicas mais incapacitantes (Cerejeira, 
2014). Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Perturbações Mentais 5 (DSM-V), a perturbação 
obsessivo-compulsiva é caracterizada essencialmente 
por obsessões e compulsões (APA, 2014).

Obsessões: Podem ser definidas como imagens, 
medos, pensamentos ou impulsos recorrentes, 
intrusivos, que perturbam o indivíduo, contribuindo 
para níveis elevados de ansiedade. 

Mais comuns: Medo da contaminação, medo de 
contrair uma doença, medo de magoar as outras 
pessoas e de perder o controlo (Leahy et al., 2011)

Compulsões: Atos motores ou rituais mentais 
repetitivos e estereotipados que o indivíduo se sente 
compelido a realizar de modo a minimizar ou anular 
a ansiedade induzida pela obsessão, conduzindo a um 
círculo vicioso que caracteriza a perturbação (Macedo 
et al., 2016).

Mais comuns: Lavagem ou limpeza excessiva, 
verificação, repetição e ordenação (Leahy et al., 2011)

Estas obsessões e/ou compulsões estão 
associadas a um comprometimento grave do bem-
estar psicossocial e possuem uma interferência 

TRATAMENTO

No que diz respeito ao tratamento desta 
perturbação, a terapia que se tem mostrado mais 
eficaz é a Terapia Cognitivo - Comportamental (TCC). 
A Terapia Comportamental envolve, por exemplo, a 
exposição a situações temidas, bem como a prevenção 
dos comportamentos compulsivos. Por sua vez, na 
Terapia Cognitiva os pensamentos desadaptativos, 
como, por exemplo, a sensação exagerada de risco, 
são desafiados (Jenike, 2004). 

Contudo, tendo em conta o tipo de sintomas, a 
adesão à terapia pode ser facilitada ou dificultada. 
Vários estudos e ensaios científicos, têm demonstrado 
consistentemente que a TCC é eficaz no tratamento 
desta patologia (McKay et al., 2015). Num estudo cujo 
objetivo era testar a eficácia relativa da psicoterapia 
cognitiva, esta foi comprovada, e ainda relataram 
que a TCC em combinação com a farmacoterapia no 
tratamento da POC, era ainda mais eficaz (Cowen et 
al., 2012).  No entanto, a título de exemplo, outros 
estudos evidenciaram que indivíduos com sintomas de 
acumulação, possuem, por norma, uma baixa adesão e 
resposta à TCC (Ball et al.,1996). 

 

CONCLUSÃO

Considerando a heterogeneidade dos sintomas 
da POC, é de extrema importância prestar a devida 
atenção e tratar de forma adequada a Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva, uma vez que, se isto não 
ocorrer, os indivíduos poderão vir a desenvolver um 
conjunto de incapacidades clinicamente significativas, 
com sintomas pouco constantes, que comprometem o 
seu funcionamento e a sua qualidade de vida. Muitos 
indivíduos têm dificuldade em cumprir ou responder 
aos tratamentos convencionais, sendo essencial haver 
uma melhor compreensão desta perturbação, a fim 
de refinar os tratamentos existentes ou desenvolver 
novos tratamentos para atender às necessidades de 
todos os pacientes  (Stein et al., 2019). 

Perturbação Obsessivo 
Compulsiva

significativa no papel que o indivíduo desempenha 
ao nível familiar, social e profissional (APA, 2014). 
Nomeadamente, os rituais mentais têm um grau 
elevado de interferência no dia a dia da pessoa, uma 
vez que podem durar horas. 

Os indivíduos com POC parecem partilhar alguns 
traços de personalidade, nomeadamente a dúvida 
constante, a escrupulosidade, o perfecionismo, 
a intolerância à incerteza e a autoculpabilização 
(Macedo & Pocinho, 2000).

EPIDEMIOLOGIA

A prevalência da POC na população geral é 
de cerca de 2%, embora a prevalência estimada 
de comportamentos obsessivo-compulsivos, sem 
critérios formais de diagnóstico, possa chegar aos 25% 
(Miranda, 2022).

Não parecem existir diferenças de género. 
Contudo, indivíduos cujos sintomas surgem durante 
a infância, tendem a ser predominantemente do sexo 
masculino, contrariamente ao género feminino, no 
qual os sintomas tendem a aparecer na puberdade/
início da vida adulta (Macedo et al., 2016).

A severidade do quadro clínico desta patologia 
é, habitualmente, agravada pela presença de 
comorbilidades, sendo frequentemente acompanhada 
de outras psicopatologias, como Perturbações de 
Ansiedade (76%), Perturbações de Humor (63%), e 
Perturbação de Tiques (30%) (APA, 2014).
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Aproxima-se o Natal e algumas pessoas tiram 
férias para recompor baterias para o novo ano que se 
avizinha. A Dra. Marta Cruz deixa-nos algumas ideias 
para cuidar de si e da sua família nesta época festiva. 

Autocuidado para épocas festivas:

 · Procure deixar o trabalho organizado para 
quando voltar, de forma a reduzir a ansiedade no 
período das festas. 

 · Se tiver necessidade de trabalhar no período das 
férias, tente definir uma hora(s) e dia(s) para 
o fazer. Desta forma poderá aumentar o foco 
durante esse período e diminuir a preocupação 
nos restantes momentos. 

 · Aproveite o período das férias para atividades e 
rotinas que são mais desafiantes em períodos de 
trabalho e escola. 

 · Reduza o contacto com os aparelhos 
tecnológicos durante os momentos em família. 

 · Tente dispensar algum tempo diário para estar 
com o seu filho, mesmo que sejam 15 minutos, 
mas sem telemóvel! Apenas para a diversão ou 
conversa e sem falar sobre o que correu mal porque 
este é um momento vosso e de proximidade. 

 · Não prometa a si próprio mudanças radicais que 
sabe que nunca vai cumprir. Planeie mudanças 
equilibradas, defina objetivos que sabe que é 
capaz de cumprir, divida-os em pequenos passos 
e só passe ao passo seguinte depois de finalizar 
o primeiro. Um dia de cada vez!

 · Reflita sobre a exigência que se tem auto 
imposto, defina prioridades e tente encontrar um 
equilíbrio que não prejudique ninguém. 

Atividades em família durante as férias de 
natal:

 · Tarde/Noite de cinema em família.

 · Passeio pela cidade e pelas suas decorações de 
Natal.

 · Cozinhar um doce de Natal em família.

 · Colocar uma surpresa no sapatinho dos 
familiares - elogios e mensagens carinhosas 
também contam!

 · Fazer uma recolha de roupas/brinquedos para 
doar.

Cuide de si 
e da sua família
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SAÚDE

MENTAL

EQUILIBRADA

É FUNDAMENTAL

SER CORAJOSO NÃO SIGNIFICA NÃO SENTIR 
MEDO OU DESÂNIMO, MAS SIM SER CAPAZ 
DE SEGUIR EM FRENTE E NÃO CEDER ÀS 
DIFICULDADES APESAR DAS ADVERSIDADES. 

TENTE VALIDAR E ACEITAR O QUE SENTE. 
FINGIR QUE UMA EMOÇÃO NÃO EXISTE OU 
IGNORÁ"LA PODE SER CONTRAPRODUCENTE, 
PORQUE AUMENTA A PROBABILIDADE DE 
TORNÁ"LA MAIS FORTE E MAIS FREQUENTE.

PROCURE NÃO RECORRER AO CHAVÃO 
DO “PENSAMENTO POSITIVO”. ESTE TIPO 
DE PENSAMENTO PODE TER UM EFEITO 
DE FALSO ALÍVIO, DADO QUE REDUZ A 
TOLERÂNCIA AO DESCONFORTO E AS 
EMOÇÕES PERMANECEM SEM GESTÃO.

… a psicoterapia 
pode ajudá-lo?

O objetivo da Psicoterapia é promover a capacidade 
do cliente para gerir de forma autónoma e eficiente os 
desafios que poderão surgir ao longo da vida.

NÃO EXISTE UMA MANEIRA CERTA PARA 
LIDAR COM O STRESS, CADA UM DEVE 
ENCONTRAR O QUE MELHOR RESULTA 
PARA SI. SEJA CRIATIVO, IDENTIFIQUE 
E EXPERIMENTE NOVAS FORMAS PARA 
ABRANDAR OU ALGO QUE FUNCIONOU 
CONSIGO NO PASSADO. PODERÁ SER ALGO 
TÃO SIMPLES COMO UM NOVO TIPO DE 
EXERCÍCIO FÍSICO OU UM HOBBY.

A SAÚDE MENTAL CONSTITUI UM FATOR 
PROTETOR E UM ELEMENTO CRUCIAL PARA A 
RESILIÊNCIA NECESSÁRIA PARA ENFRENTAR 
OS DESAFIOS DA VIDA.
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Regalemo-nos ao dizer que, a par da repressão 
verbal dogmática, que ainda vai dando espaço e 
cobertura ideológica a sistemas intolerantes, emerge, 
agora e cada vez mais, a liberdade de expressão! 
Afastemos de nós esses ares ideológicos que nos 
assaltam sobre a complexidade das coisas sempre 
enredadas num intrincadíssimo emaranhado de 
conexões causais dúbias. E sobreponhamos, então, 
o regozijo da liberdade de expressão à intenção 
de considerar a sua contenção como um sinal de 
mais elevado nível de socialização, de correção, de 
iluminação e, pior, de superior boa educação.

Visto que nunca tive os benefícios nem as 
infelicidades decorrentes da adesão a qualquer 
fundamentalismo, mantenho-me nessa linha 
fortalecedora, enquanto ser humano e, perdoem-me a 
presunção, mais ainda enquanto professora. 

Quando, sempre que possível, damos (ou 
poderíamos dar, ou deveríamos dar!) espaço a 
filósofos, historiadores e escritores nas nossas 
vidas, pelas suas opiniões, ouçamos os seus medos 
e também as suas perspetivas de mudança. Não 
com a certeza inabalável de que os intelectuais 
não se equivocam, mas porque a mecânica do seu 
raciocínio é a de seres afeitos a pensarem, e que 
essa consciencialização agiliza e desenvolve, mesmo 
que por antítese, o raciocínio dos outros. Porém, 
nos portugueses, essa não é uma tarefa isenta de 
aperto, pois o carácter viciado, mais ainda vicioso da 
ditadura parece ainda pairar sobre muitos, mantendo-
os entorpecidos. Não cultivaram o profundo hábito 
arriscado de pensar. Têm medo do erro, da diferença, 
da vertigem, até mesmo do desafio. E recordo, para 
este contexto, a ideia triste, mas verosímil de Inês 
Pedrosa: no nosso país pequenino (direi que, por 
certo, literal e não literalmente falando), se alguém 
tiver uma ideia, é melhor fazer ela um poema. Pode 
ninguém perceber, mas toda a gente vai gostar muito. 

O exemplo será sempre o melhor ensino que se 
pode dar a quem nos rodeia. Aos alunos, quando 
somos professores. A minha pontualidade, a minha 

Liberdade de 
expressão, 
se não for toda 
não é nenhuma

responsabilidade, o meu respeito, o meu sorriso. As 
palavras nem sempre têm esse eco. O exemplo é 
também aquela imagem que vale mais do que mil 
palavras. No entanto, e quando o nosso exemplo 
também é dado em palavras? Quando lhes mostramos 
(ensinamos!) que palavras amistosas criam eco e que 
conseguem propagar-se, que o humor é o melhor 
modo de enfrentar e de se impor a adversidades e 
que, por isso, a ironia é uma figura de estilo maior, 
“é a expressão mais perfeita do pensamento”, 
diz Florbela Espanca, e é por ela “que começa a 
liberdade”, diz Victor Hugo. E só a usa quem tem 
uma mente superior. Esta (a ironia) foi uma das 
três partes do enaltecimento da obra de Saramago 
no discurso que lhe foi dirigido no dia da entrega 
do prémio Nobel_ que sabemos não ser construída 
contra os que são naturalmente mais fracos, ou 
mais impotentes, mas contra aqueles que se deixam 
levar negativamente por si, pelos outros, pelas 
circunstâncias, sejam ricos ou pobres, sempre com 
intuitos de mudança, de melhoria. 

“Não podes dizer...” esta é a forma mais hedionda 
de censura enquanto lema do Exame Prévio (para 
bons conhecedores da História…), tal como em 
uso pela ditadura para tentar moldar completamente 
o pensamento dos portugueses, em conformidade com 
os valores e interesses do regime. A consistência da 
liberdade de expressão baseia-se na argumentação 
que a sustem e para tal é preciso estar informado, 
pois quando se fala aqui de liberdade de expressão 
não se fala de dizer tudo o que se pensa, muito menos 
de dizer tudo o que vem à cabeça. Ser sincero nunca 
foi simplesmente e apenas dizer o que se pensa. Dizer 
simplesmente o que se pensa é de longe outra coisa 
que teria de ser classificado com algum tabuísmo e 
não é aqui de todo o propósito. 

Parece-me, pois, lamentavelmente, por certas 
vivências, que corremos o risco de cair no extremo do 
que era esperado, em constante vigilância, numa caça 
ao controlo verbal. Julgo que conceitos como contexto 
temporal e espacial são de análise essencial para nos 
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mostrarmos afastados dos já referidos exageros. Se 
assim não for, de modo rápido e simples, cairemos em 
outros tempos de um certo lápis azul que tirava a voz 
ao escrito e da PIDE que tirava a voz ao resto. Julgo 
que é pertinente recordar neste texto que o primeiro 
anúncio da Coca-Cola em Portugal, foi criado pelo 
poeta Fernando Pessoa, na década de 1920_ Primeiro 
Estranha-se, Depois Entranha-se_ mas acabou por 
ficar apenas no papel por razões políticas e esta 
bebida foi interdita no nosso país. Esta proibição 
baseava-se em dois argumentos contraditórios: não 
podia ser vendida porque “coca” era a planta donde 
se extraía a cocaína; por outro lado, se o produto não 
tinha coca (como defendiam os seus vendedores), 
então, anunciá-la com essa palavra no nome seria, 
no mínimo, publicidade enganosa! Só em 1977, 
foi a Coca-Cola finalmente permitida. Sem mais 
comentários. 

Que autoridade e que exemplo daria eu aos meus 
alunos ao mostrar-lhes que em muitos países muitos 
direitos não são respeitados, se eu mesma não faço 
valer esses direitos?! Ou, então, estaremos a ensinar 
aos alunos que não podemos ter o melhor de dois 
mundos: não podemos ter ao nosso lado pessoas 
felizes quando censuradas nos seus modos de ser, nas 
suas palavras. Alimentar uma sociedade de felicidade 
individualmente adaptada é criar o desrespeito pelas 
vozes restantes. 

Posso ensinar os alunos a baixarem a cabeça, 
a esconderem-na, a perderem-na, mas eu prefiro 
ensiná-los a usarem-na e mostrar-lhes, deste modo, 
que, para que haja verdadeiramente liberdade de 
expressão, é necessário, antes de tudo, que haja quem 
a defenda.

Sílvia Fernandes
É licenciada em Português e Francês pela Universidade 

do Minho e Mestre em Ciências da Educação (Educação 
Especial) pela Universidade Católica de Braga.
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A família é o primeiro meio de socialização da 
criança e o lugar onde são modeladas e estimuladas 
as competências sociais e emocionais através da 
atenção focada dos pais. 

Partindo desta premissa, os pais podem incentivar 
as crianças em idade pré-escolar a aprenderem 
competências sociais apropriadas envolvendo-se 
naquilo a que chamamos de Treino Social. Tal como o 
nome indica, esta estratégia implica treinar, modelar, 
estimular e praticar competências sociais básicas com 
as crianças, tais como partilhar, esperar e dar a vez.

O Treino Social funciona como uma ferramenta 
importante de aprendizagem ao longo do 
desenvolvimento, na medida em que permite às 
crianças atingirem marcos desenvolvimentais 
importantes, nomeadamente o sentido do eu, a 
empatia e a capacidade para desenvolver relações 
positivas e de amizade com os outros. Contribui, 
também, para ajudar a criança a fortalecer o vínculo 
com os pais ou outras figuras importantes. Falamos 
de uma estratégia de comunicação que pode abranger 
diferentes tipos de relação nomeadamente a relação 
entre pais-filhos, pares ou irmãos, contribuindo para 
uma melhor adaptação e funcionamento da criança 
nos diferentes contextos em que está inserida.

O Treino Social entre pais e filhos concretiza-se 
quando os pais são modelos de competências sociais 
adequadas enquanto brincam com as crianças. Os 
momentos de brincadeira entre um pai ou outro 
adulto e uma criança (ou outra atividade familiar 
que exija cooperação) são boas oportunidades para 
modelar este tipo de competências, já que estas 
dificilmente serão aprendidas numa interação lúdica 
com outra criança da mesma idade e que ainda não 
desenvolveu capacidades para se envolver ou modelar 
comportamentos interativos sociais positivos. 

Durante a brincadeira, os pais podem começar a 
ensinar a criança a partilhar ou a ajudar os outros, 
procurando modelar e descrever o seu próprio 
comportamento; estimular comportamentos pró-
sociais por parte da criança; e nomear e elogiar os 
comportamentos positivos da criança (por exemplo: 
partilhar os seus brinquedos ou oferecer ajuda). 
É também importante que os pais respeitem as 
ideias e a imaginação da criança, partilhem os seus 
sentimentos positivos, ofereçam sugestões amigáveis 

O Treino Social e a 
Empatia nas Crianças

e que colaborem com a criança na realização de 
uma tarefa difícil. O facto de as crianças observarem 
os pais a terem este tipo de comportamentos nos 
momentos de brincadeira vai, por si só, ajudar na 
aprendizagem de competências sociais importantes.

O Treino Social entre pares é um pouco diferente, 
na medida em que o papel dos pais consiste em 
promover as interações e as relações sociais daquela 
criança quando está com outras crianças da sua 
idade. Ao fazê-lo, os pais estão a contribuir para a 
capacidade da criança desenvolver as suas primeiras 
relações de amizade, pelo que ao ensinarem-lhe a 
estar atenta aos sentimentos e comportamentos 
das outras crianças e ao apoiarem as interações e 
a cooperação entre elas, os pais estão também a 
contribuir para o desenvolvimento da empatia nas 
crianças.

O Treino Social entre irmãos é provavelmente 
uma das tarefas mais exigentes para os pais, dado 
que obriga-os a tentarem alternar elogios, atenção e 
encorajamento entre dois ou mais filhos. Ao mesmo 
tempo, implica ter presente as necessidades de 
desenvolvimento de diferentes faixas etárias e ser 
capaz de ver a interação sob o ponto de vista de cada 
criança. No entanto, e apesar de poder ser uma tarefa 
muito exigente para os pais, a longo-prazo, este 
investimento na relação entre irmãos resultará num 
relação de maior proximidade entre eles, dado que os 
irmãos mais velhos poderão tornar-se ótimos modelos 
de competências sociais positivas para os mais novos, 
tornando-os também socialmente mais competentes e 
empáticos para com outras crianças.

Ao treinarem, modelarem, estimularem e 
praticarem competências sociais básicas com as 
crianças, os pais estão a modelar a empatia e a 
compreensão. Ao mesmo tempo, estão a contribuir 
para a construção das bases necessárias para a 
aprendizagem social, emocional e comportamental 
que permitirá às crianças desenvolverem relações 
positivas com os outros: tal como um bebé que está 
a aprender a andar, também as crianças devem ser 
estimuladas até estarem prontas, do ponto de vista 
desenvolvimental, para utilizarem estas competências 
sociais sozinhas.

COMO OS PAIS PODEM MODELAR OS 
COMPORTAMENTOS SOCIAIS? EIS ALGUNS 
EXEMPLOS:

> Partilhar: “Vou comer uma fatia de bolo, se 
quiseres posso partilhar contigo”. 

> Oferecer ajuda: “Se quiseres, posso ajudar-te a 
vestir essa camisola”

> Elogiar: “Fizeste um lindo desenho! posso 
guarda-lo?”

COMO OS PAIS PODEM ENSINAR AS 
COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE AMIZADE?

Existem várias formas de promover as 
competências sociais das crianças que os pais 
podem usar quando estiverem a brincar com o filho 
ou quando ele estiver a brincar com um amigo. 
Durante estes momentos, os pais devem descrever, 
modelar, estimular e elogiar a criança de acordo com 
a competência escolhida para fortalecer. Uma forma 
prática de o fazer será escolhendo duas competências 
diferentes por semana de modo a desenvolver esses 
comportamentos na criança. Lembre-se de mudar de 

competência somente quando a criança começar a 
mostrar a anterior. Há crianças que aprendem mais 
rápido do que outras. Ficam aqui algumas ideias 
de competências a estimular: Ajudar o outro, por 
exemplo, ntregando brinquedos a outras crianças; 
Cooperar, Pedir desculpa, Aceitar sugestões dos 
outros, Partilhar, por exemplo, roupa ou brinquedos 
com os irmãos e primos, Usar um tom de voz calmo, 
Escutar o que um amigo diz.

Se quiser conhecer mais sobre o Treino Social e o 
Treino social entre pares, consulte o caítulo 3 do livro 
Os Anos Incríveis, de Carolyn Webster-Stratton. 

Referências bibliográficas
Webster-Stratton, C. (2022). Os Anos Incríveis, Guia de 
Resolução de Problemas para pais de crianças dos 2 aos 8 anos 
de idade. Psiquilibrios Edições.

Vera Ramalho
Psicóloga e psicoterapeuta

Matilde Rodrigues Cruz
Psicóloga em fim de ano profissional júnior

29



30 31

LIVROS &

OUTRAS NOTAS
31



32 33

Terapia da Remotivação
No último congresso da Ordem 

dos Psicólogos Portugueses foi feita 
a apresentação do livro Terapia da 
Remotivação, da autoria de Lia Araújo e 
coordenação de Oscar Ribeiro. 

A Terapia de Remotivação é usada com 
idosos e pretende promover a discussão 
em torno de temas simples e significativos 
da vida e do quotidiano da pessoa mais 

velha com recurso a objetos, imagens e sons. O livro expõe os fundamentos 
da Remotivação e apresenta um programa desenvolvido pela autora e 
implementado em várias instituições gerontológicas, o ProTR2. 

Assista um pouco aqui: https://www.instagram.com/p/CjICS3PpFqi/

Os Anos Incríveis
O livro “Os Anos Incríveis: Guia de Resolução de 

Problemas para Pais de Crianças dos 2 aos 8 Anos de Idade” foi 
reeditado pelo Psiquilibrios Edições e tem capítulos totalmente novos.

O capítulo 2 e 3 falam sobre a importância do Treino emocional como 
uma estratégia de comunicação que ajuda as crianças a desenvolver a sua 
literacia emocional, isto é, o vocabulário que lhes vai permitir uma adequada 
expressão emocional. 

Ao dar nomes às emoções das crianças, vai ajudá-las a associar a palavra 
que denomina a emoção a um estado interno e, deste modo, contribuir para 
que estas se tornem mais conscientes dessas emoções.

A autoconsciência, por sua vez, é o primeiro passo para o 
desenvolvimento de competências de autorregulação e empatia.

Em última instância, estas competências vão contribuir para o 
estabelecimento de relações significativas e para a perceção positiva acerca 
de si e do outro.

Manual de Classificação Diagnóstica 
das Perturbações de Saúde Mental 
e do Desenvolvimento da Infância 
(DC: 0-5™)

Manual de diagnóstico de bebés e crianças pequenas (dos 0 aos 5 anos).
Compreende que relacionamentos e estressores psicossociais contribuem 

para a saúde mental e perturbações do desenvolvimento e incorpora fatores 
contextuais no processo de diagnóstico;

Para: médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras da infância 
(pedopsiquiatras), assistentes sociais e investigadores

O DC: 0-5™ apresenta novas perturbações, incluindo: Perturbações 
do neurodesenvolvimento; Perturbação Específica da Relação da Primeira 
Infância Perturbação Reativa da Vinculação, Perturbação da Desregulação da 
Raiva e Agressividade da Primeira Infância.

NOVA EDIÇÃO
REVISTA E
AMPLIADA
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O divórcio ou a separação dos pais é descrito 
na literatura como um evento que causa mal-
estar psicológico às famílias, em concreto, porque 
implica mudanças e ajustamentos na vida dos 
adultos (pais e outros familiares) e das crianças. 
Uma coisa certa, quando há adequação dos adultos, 
os efeitos negativos na adaptação da criança são 
maioritariamente transitórios. 

Pais que são adequados nas práticas parentais, 
que têm menos conflitos parentais durante o divórcio, 
sobretudo à frente da criança, podem amenizar o 
impacto do divórcio na criança. O impacto do divórcio 
na criança depende de vários fatores, entre eles o 
temperamento e a idade da criança; a psicopatologia 
dos pais, com especial relevância para a depressão; 
uma coparentalidade conflituosa, incluindo a 
intensidade e frequência do conflito interparental 
antes e após o divórcio. 

No caso de desajustamento, a magnitude e a 
duração dos problemas que a criança pode exibir 
decorrem de várias circunstâncias, sendo que entre 
aquelas que podem causar maior impacto negativo 
está a forma como os próprios adultos lidam com o 
divórcio e como a transpõem para a criança. Nesta 
época de Natal os pais devem facilitar a adaptação 
da criança ao divórcio/separação, ficam aqui algumas 
sugestões para os pais e para a família:

– Promova uma parentalidade cooperativa. A 
qualidade da parentalidade é um dos melhores 
preditores do bem-estar social e emocional da criança. 
Assim, a partilha de um estilo parental democrático, 
baseado na coparentalidade cooperativa, marcada 
pelo envolvimento de ambos os pais, usando o bom 
senso, na educação, cuidados e decisões sobre a vida 
dos filhos, é decisiva no ajustamento da criança ao 
divórcio;

– Reduza ao máximo o conflito: o conflito entre 
pais é considerado o fator de risco com maior impacto 
no ajustamento da criança à separação. 

– Ponha as necessidades do seu filho em primeiro 
lugar e dê prioridade ao bem-estar da criança e às 
suas necessidades, separando a conjugalidade da 
parentalidade e abrindo mão da vontade de contrariar 
o seu ex-cônjuge;

Estratégias para 
o período de 
festas em situação 
de divórcio

– A relação dos adultos é só entre eles, não cabe 
à criança saber coisas relacionadas com o fracasso da 
relação dos pais ou se a mãe/o pai acha que o seu ex-
parceiro a/o deixou porque tem outra pessoa; 

– Respeite o direito da criança de gostar do pai, 
da mãe e dos restantes membros da família. Não diga 
mal do outro progenitor ou da sua família à criança 
nem permita que a restante rede familiar o faça.

– Mantenha ao máximo hábitos e rotinas diárias;
– Deixe a criança levar as suas roupas, brinquedos 

e outros pertences para a casa do pai e da mãe. São 
dela. 

– Não use a criança como mensageiro para falar 
com o outro progenitor. 

DURANTE A ÉPOCA DE NATAL:
– Comunique com clareza ao seu filho como vai 

decorrer o período das festas.
– Torne as transições mais simples e positivas 

(ajude a criança/jovem a preparar o que necessita; 
reduza a necessidade de a criança levar objetos 
básicos, por exemplo, de higiene).

– Na presença de algum tipo de discórdia não 
exponha a criança/jovem à mesma e/ou à sua 
resolução.

– Assegure a criança/jovem de que ficará bem 
aquando da sua ausência (de forma a prevenir a 
preocupação a este nível).

– Procure cumprir sempre o que acordou com a 
criança (seja pontual em momentos de levar/buscar).

– Não faça promessas que poderá não cumprir.
– Não compare momentos e/ou presentes vividos 

ou trocados com o pai/mãe.
– Crie um ambiente seguro para que a criança/

jovem possa partilhar as suas emoções e colocar as 
suas dúvidas (se for o caso). 

Vera Ramalho
Psicóloga e psicoterapeuta

Matilde Rodrigues Cruz
Psicóloga clínica e da saúde
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A nossa equipa deseja-lhe

Feliz Natal


