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Resumo 

O presente relatório de estágio é o resultado dos nove meses de experiência de aproximação à 

prática profissional na Dialógicos, que incidiu, entre outras atividades na avaliação, 

psicodiagnóstico e análise de dois estudos de caso. A intervenção psicológica teve por base a 

psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica, que permitiu compreender a formação e o 

desenvolvimento da personalidade, bem como o desencadeamento dos processos patológicos. 

Os dados foram recolhidos através de observação, entrevistas não diretivas e aplicação de 

instrumentos, nomeadamente, o Teste de Rorschach – sistema compreensivo de Exner e o 

TAT. Os resultados obtidos foram analisados e enquadrados de acordo com as teorias do 

desenvolvimento humano, designadamente: a teoria pulsional de Freud, a teoria das relações 

objetais de Klein, a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott e a teoria da 

vinculação de Bowlby e assente no psicodiagnóstico diferencial com referência à classificação 

do PDM. São, ainda, abordadas as participações em ações de formação e workshops. 

       Palavras-chave: Estágio, psicologia clínica, modelo psicodinâmico, psicoterapia de 

apoio, psicodiagnóstico, adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
  

 

Abstract 

This internship report results after a nine month first hand professional experience at 

Dialogicos, which focused, among other activities in the assessment, psychodiagnostic 

assessment and analysis of two case studies. The psychological intervention was based on 

supportive psychotherapy, psychodynamic orientation, which allowed us to understand the 

formation and development of the personality and the triggering of pathological processes. 

Data was collected through observation, non-directive interviews and application of 

instruments, including the Rorschach Test - Exner's comprehensive system and the TAT. The 

results were analyzed and classified according to the theories of human development, 

including: Freud’s drive theory, Klein´s object relations theory, Winnicott’s theory of 

emotional development as well as Bowlby's attachment theory based on the differential 

psychodiagnosis with reference to the PDM classification. References are also made to the 

participation in training activities and workshops.       

       Keywords: Internship, clínical psychology, psychodynamic model, supportive 

psychotherapy, psychodiagnostics, adult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
  

 

Lista de tabelas 

Tabela 1 

Tabela 2 

Tabela 3 

Tabela 4 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Caracterização dos pacientes atendidos  

Agenda semanal de atividades 

Análise dos procedimentos de elaboração das narrativas de Maria  

Análise dos procedimentos de elaboração das narrativas de Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
  

 

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

 

 

 

 

 

  

CAT-A  

CID-10 

DSM-IV-TR 

IBM-SPSS-19 

OPP 

PDM 

TAT 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Teste de Aperceção Infantil - Figuras de Animais 

Classificação Internacional de Doenças 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

International Business Machines  - Statistical Package for the Social - 19  

Ordem dos Psicólogos Portugueses  

Psycodynamic Diagnostic Manual  

Teste de Aperceção Temática 

 



 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
  

 

Índice 

Introdução ………………………………………………...………….…………………. 

Caracterização da Instituição ……….……………………...…………….…...…………. 

Caracterização da População Alvo …….………………...……………….…………… 

Enquadramento Teórico …………………………………………...…………….……… 

Intervenção do psicólogo clínico...……………………….……………………… 

Psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica ……….…….……………….   

Ética e deontologia ……………….……………………………………………….  

Perspetiva psicodinâmica e psicanalítica no modelo de intervenção …………….. 

               Freud e a teoria pulsional ………...…………………………………………… 

   Klein e a teoria das relações objetais ….…………………………….……… 

   Winnicott e a teoria do desenvolvimento emocional …………………...…...… 

   Bowlby e a teoria de vinculação ……...………………………….…………… 

Níveis de organização da personalidade e mecanismos de defesa ………………... 

Objetivos Propostos …………...………………………………….………………............ 

Método...………………………………………………….……………………………...  

Participantes …………………...………………………………………….……… 

Procedimentos ……………………...……………………………………………… 

Avaliação e intervenção psicológica ………...……………...…………………. 

Formação complementar …………………………………….……...………… 

Outras atividades desenvolvidas ………….……….…….…………………… 

 

 

1 

3 

9 

11 

11 

15 

21 

24 

25 

31 

39 

45 

51 

59 

61 

61 

63 

64 

66 

67 

 

 



 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
  

 

 

Instrumentos ……………………………………….………………………...…… 

Entrevista clínica …………………………………….…………………………. 

Teste de Rorschach – sistema compreensivo de Exner …….…………...……. 

Teste de Aperceção Temática …………………………………………………. 

Psychodynamic Diagnostic Manual …………………………………………… 

Estudo de Casos ………….……………………………………………………………… 

Caso Maria ……………………...………………………………………………… 

Apresentação do caso ………………………………...………………………... 

Resultados e interpretação da avaliação psicológica …………………………... 

Psicodiagnóstico versus discussão dos autores ………………………………... 

Metas psicoterapêuticas ……………...………………………………………… 

Análise da progressão psicoterapêutica de apoio.................................................. 

Caso Isabel ………………………………...……………………………………… 

Apresentação do caso...………………………………………………………... 

Resultados e interpretação da avaliação psicológica …………………………... 

Psicodiagnóstico versus discussão dos autores ………………………………... 

Metas psicoterapêuticas …………...…………………………………………… 

Análise da progressão psicoterapêutica de apoio................................................ 

Conclusão.……………………………………………………………………………… 

Reflexão Final.…………………………………………………………………………. 

Referências ………………...……………………………………………………………. 

 

 

69 

69 

72 

75 

77 

79 

80 

80 

81 

86 

90 

90 

97 

97 

98 

103 

108 

108 

115 

117 

119 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   1 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

Introdução 

  O presente relatório visa a apresentação do trabalho desenvolvido, em contexto de 

clínica privada, na Dialógicos – Centro de Psicologia e Formação, Lda., ao longo do ano 

letivo de 2011/2012, como parte integrante do estágio académico de mestrado em Psicologia 

Clínica. 

Na primeira parte, faz-se a caracterização da instituição, bem como as áreas de 

intervenção e a população alvo que a mesma serve, tendo em conta o tipo de problemáticas 

mais frequentes, idade e género dos clientes que procuram e frequentam esta clínica. 

 Após a contextualização do local de estágio, é feito um enquadramento teórico sobre 

a intervenção psicológica nas perturbações do desenvolvimento dos adultos e a importância 

do papel desempenhado pelo psicólogo clínico na psicoterapia de apoio de orientação 

psicodinâmica. Inclui-se, também, uma síntese dos requisitos éticos e deontológicos exigidos 

aos profissionais desta área. É, ainda, feita uma revisão de literatura centrada na perspetiva 

psicodinâmica e psicanalítica inerente ao modelo de intervenção, procurando descrever as 

teorias mais relevantes do funcionamento humano, nomeadamente: a teoria pulsional de 

Freud, a teoria das relações objetais de Klein, a teoria do desenvolvimento emocional de 

Winnicott e a teoria da vinculação de Bowlby, bem como a sua influência no 

desenvolvimento psíquico dos pacientes.  

Seguindo as convenções tradicionais psicodinâmicas para a rotulagem de doenças 

mentais, são abordadas as três estruturas que melhor descrevem a organização da 

personalidade: neurótica, borderline e psicótica. Procura-se, ainda, avaliar a influência do 

nível de funcionamento defensivo do paciente na qualidade da aliança terapêutica estabelecida 

durante a psicoterapia de apoio. 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   2 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

Seguidamente são descritos os objetivos propostos e a metodologia utilizada para os 

alcançar, onde são apresentados os instrumentos que nortearam a recolha de dados, 

nomeadamente, o Teste de Rorschach – exame de personalidade e funcionamento emocional - 

sistema compreensivo de Exner e o Teste de Aperceção Temática (TAT). Os resultados foram 

enquadrados e sustentados pelo Psycodynamic Diagnostic Manual (PDM). Neste ponto, são 

apresentados dois estudo de casos, que abordam os resultados e interpretação da avaliação 

psicológica, a estrutura e dinâmica da personalidade observada tendo em conta os autores 

anteriormente mencionados, as metas psicoterapêuticas e a análise da progressão 

psicoterapêutica de apoio.  

Na conclusão é feito um balanço entre os objetivos gerais e específicos, os resultados 

alcançados e as metas conquistadas.  

Por último, é feita uma reflexão final da aprendizagem, experiência pessoal e 

profissional adquiridas e as relações interpessoais desenvolvidas, bem como uma análise 

crítica sobre o trabalho desenvolvido ao longo dos nove meses de estágio, apontando alguns 

dos seus limites, no sentido de aprimorar futuras intervenções. 
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Caracterização da Instituição 

 Criada em 2001, a Dialógicos - Centro de Psicologia e Formação, Lda., partiu da ideia 

de um grupo de psicólogos que se juntaram, no sentido de implementar diversos projetos de 

intervenção comunitária, no concelho de Sintra. Situada em Mem Martins, tem como objetivo 

proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da comunidade, no âmbito dos cuidados de 

saúde mental, através da intervenção de profissionais especializados. Neste contexto, engloba 

duas vertentes: a clínica e a formativa.  

O espaço da Dialógicos foi concebido de forma a proporcionar o máximo de conforto 

e comodidade ao cliente, pelo que tem um horário bastante alargado, de segunda a sexta-feira, 

das 10:00h às 23:00h, sendo o período da noite destinado à supervisão de grupo e áreas de 

formação e sábado das 10:00h às 13:00h para consultas e das 14:00h às 18:00h para 

formações e workshops, e uma equipa de técnicos especializados nas mais diversas áreas da 

psicologia.  

Ao nível da psicologia clínica, as consultas e avaliação psicológica abrangem a área 

clínica, educacional, desporto e atividade física, terapia familiar e de casal, sexologia, 

alcoologia e toxicodependência, bem como outras especialidades que incluem 

psicopedagogia, psicomotricidade e terapia da fala. Paralelamente, abarca programas 

específicos de treino de competências sociais, tutoria académica tanto para o ensino 

secundário como universitário, supervisão e investigação em ciências sociais. 

Através da psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica, centra as suas técnicas 

na emoção, de modo a ajudar o paciente a reconhecê-las e a dar-lhes significado (Gabbard, 

2005). 

Na área clínica, as queixas mais frequentes prendem-se com depressões, sintomas 

físicos associados a mal-estar psicológico (e.g., dores de cabeça, suores, dificuldades 
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respiratórias em situações de stress), pensamento repetitivo e constante focalizado em 

assuntos específicos e distúrbios alimentares (Dialógicos, 2012). 

             Nas consultas de psicologia do desporto e atividade física, a intervenção visa 

essencialmente a preparação mental e psicológica dos atletas, tanto para os treinos como para 

as competições. Neste particular, tem como objetivo contribuir para a obtenção do rendimento 

máximo dos atletas e da sua manutenção de forma homogénea e constante, um fator decisivo 

para o sucesso. Desta forma, treinadores e/ou atletas são apoiados no sentido de ultrapassar as 

suas dificuldades em áreas como: controlo de stress e ansiedade, atenção/concentração, 

motivação, confiança, problemas de liderança e comunicação, recuperação psicológica de 

lesões desportivas e outras dificuldades específicas que possam surgir. Outra das atividades, 

nesta área, prende-se com a avaliação do perfil psicológico dos atletas, no sentido de fornecer 

informação aos treinadores para que possam adequar melhor os seus programas/treinos 

(Gouveia, 2001). 

Na vertente educacional, que engloba a intervenção psicopedagógica, o principal 

objetivo é promover o sucesso escolar de crianças e jovens, através da aquisição e 

desenvolvimento das suas competências académicas e sociais (Santrock, 2009). Em casos 

específicos de dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentos disruptivos a intervenção 

psicopedagógica poderá ser feita individualmente, com base na avaliação das necessidades e 

competências educativas de crianças em idade escolar e aconselhamento a pais e professores. 

Neste âmbito, a Dialógicos estabelece parcerias com colégios, centros de ocupação de tempos 

livres e infantários particulares (e.g., Centro Aurora, Colégio Lusitano, Jardim de Infância “O 

Moranguito”). 

A terapia familiar incide principalmente na comunicação entre os vários membros que 

compõem o sistema familiar, visando a compreensão e a mudança de padrões relacionais 
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desestabilizadores desse mesmo sistema. Tendo por base uma visão holística, procura apoiar e 

ajustar dificuldades que possam surgir em diferentes fases da vida, tais como: formação do 

casal, nascimento de filhos, entrada dos filhos na escola, adolescência, saída dos filhos de 

casa e questões de luto e perda no final da vida. A terapia familiar é também muito útil na 

intervenção em quadros clínicos como os comportamentos suicidários, perturbações do 

comportamento alimentar, toxicodependência e psicoses (Sampaio & Gameiro, 2002).  

A terapia de casal apresenta-se como uma técnica específica da terapia familiar, mas, 

neste caso, a unidade de análise é o casal. A intervenção nesta área é útil para ajudar casais 

com problemas de comunicação ou dificuldades na intimidade emocional e/ou sexual, bem 

como para discutir questões e dúvidas que surgem quando um casal opta pela separação ou 

pelo divórcio (Prata, 2008). 

A consulta de alcoologia e toxicodependência tem como objetivo promover a ajuda e 

apoio psicológico não só aos indivíduos que apresentem comportamentos aditivos (e.g., 

drogas, álcool), mas também aos que apresentam comportamentos de risco (Cunha-Filho & 

Ferreira-Borges, 2004). Visa, ainda, esclarecer, orientar e ajudar todos aqueles que não sendo 

adictos, sofrem com os seus efeitos, como é o caso dos familiares dos consumidores. A 

intervenção nesta área engloba, também, o esclarecimento e informação sobre uso/abuso e 

dependência de álcool e drogas, orientação para tratamento, apoio pós-tratamento, orientação 

para a prevenção da recaída, acompanhamento e apoio psicológico individual e à família. 

(Dialógicos, 2012). 

Na área da sexologia, a consulta pretende ajudar a melhorar ou a resolver problemas 

relacionados com a sexualidade do indivíduo que, quando comprometida, poderá provocar 

problemas de ordem relacional, emocional e do bem estar, visto ser considerada uma das 

áreas mais importantes da sua vida (Nunes, Albuquerque, & Gomes, 1987). 
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Com o objetivo de desenvolver um comportamento e comunicação assertiva, empatia, 

cooperação, respeito pelos outros, autoestima, autoconfiança e definição da própria 

identidade, a Dialógicos possui programas específicos para jovens, onde técnicos 

especializados trabalham o treino de competências sociais, que possibilitam a identificação de 

problemas e a adequação das melhores respostas. 

A nível formativo, a Dialógicos dispõe de formações específicas em psicologia (e.g., 

ludoterapia, orientação vocacional e profissional), workshops, formação para formadores, 

consultoria e gestão da formação e redação e publicação na imprensa de artigos científicos e 

de opinião. Todas estas formações podem ser frequentadas por particulares. 

Tendo por base o constante aperfeiçoamento de conhecimentos e estratégias, a área da 

formação contempla, ainda, a supervisão em psicologia clínica, individual ou em grupo, sob o 

modelo psicodinâmico, supervisão em avaliação psicológica, nas dimensões do 

desenvolvimento, pré-escolar, cognitiva, da personalidade e da orientação vocacional escolar 

e profissional, formação em teste de Rorschach - sistema compreensivo de Exner e avaliação 

da personalidade da criança - testes projetivos (Dialógicos, 2012). 

O acompanhamento tutorial académico (individual e/ou em grupo) é feito por 

profissionais especializados que apoiam os alunos do ensino secundário e universitário na 

área da psicologia. Ao nível do ensino superior destaca-se, ainda, o tratamento e análise de 

dados em IBM-SPSS - 19 (International Business Machines - Statistical Package for the 

Social Sciences - 19) e winsteps, apoio em teses/dissertações de licenciatura, pós-graduação e 

mestrado.   

A Dialógicos, procura manter uma relação de proximidade e de colaboração com todas 

as instituições públicas e privadas com as quais celebra protocolos e acordos de parceria, entre 

os quais: Assistência Médica Internacional, Associação Portuguesa de Treinadores de Ténis, 
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Associação Portuguesa pela Humanização do Parto, Centro Cultural e Desportivo da Câmara 

Municipal de Sintra, Colégio Eça de Queiroz, Colégio S. Pedro, Grupo Desportivo dos 

Empregados do Banco Totta, Santander e CPP, Médis, Rádio Clube de Sintra e Sindicato dos 

Enfermeiros Portugueses. De destacar, ainda, que desde 2010 a Dialógicos, recebe estagiários 

académicos, através de protocolos estabelecidos com a Universidade Lusíada de Lisboa e com 

a Sociedade Luso-Espanhola de Psicologia Gestalt. 

A Dialógicos regista, mensalmente, uma média de 350 consultas de psicologia clínica, 

cerca de 20 consultas de psicologia educacional e cerca de 25 consultas na terapia familiar e 

de casal. As áreas da alcoologia e toxicodependência, sexologia e desporto e atividade física 

são as menos procuradas (Dialógicos, 2012).   
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Caracterização da População Alvo 

A população alvo da Dialógicos são as crianças, jovens e adultos, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 85 anos, residentes na área da Grande Lisboa. No caso dos 

adultos, verifica-se uma afluência ligeiramente superior de pacientes do sexo feminino; nas 

crianças e adolescentes não se verificam oscilações significativas em função do género sexual.  

Nos adultos, os principais motivos referenciados para apoio psicológico são as 

depressões, tristeza generalizada, apatia, desmotivação, problemas de foro obsessivo tais 

como, pensamentos repetitivos e centrados em determinados assuntos, sintomas físicos de 

origem somática (e.g., cefaleias, suores e dificuldades respiratórias em situações de stress), 

distúrbios alimentares, comportamentos agressivos e aditivos em drogas ou álcool e 

problemáticas de índole sexual, que afetam o bem-estar e a qualidade de vida em geral (ver 

anexo A).  

Na criança e adolescente as problemáticas mais frequentes prendem-se com 

comportamentos agressivos e de ansiedade, insucesso escolar e atrasos no desenvolvimento. 

No caso específico dos adolescentes, para além das problemáticas referidas destacam-se as 

avaliações de orientação escolar e vocacional. 

Segundo Maravieski e Serralta (2011), o levantamento das características da 

população a quem se destinam os serviços de atendimento de uma instituição é o primeiro 

passo para torná-los mais eficientes. É a partir do conhecimento destas características e das 

suas necessidades que se pode determinar quando, onde e, especialmente, como intervir junto 

de quem procura ajuda. Neste contexto, verifica-se que as diferenças sociais são o fator que 

mais influencia a escolha do tipo de instituição e/ou intervenção. Enquanto a classe média/alta 

privilegia o privado em detrimento do público e se centra principalmente na resolução de 
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conflitos existenciais, as classes mais baixas procuram ajuda no sentido de resolver questões 

relacionadas com conflitos básicos a partir dos quais planeiam os seus projetos de vida. 

O tipo de população que procura o atendimento gratuito não compreende a sua 

necessidade e desconhece o que é um serviço de psicologia, uma vez que este tipo de trabalho 

não tem repercussão no seu universo educacional e cultural. Assim, a intervenção incide, 

principalmente, no aspeto educativo onde, muitas vezes, o objetivo é a consciencialização 

sobre as suas condições de vida (Trindade & Teixeira, 1998). 

Apesar de ser um centro privado, a Dialógicos desempenha um importante papel 

social, uma vez que oferece à comunidade em geral a possibilidade de acesso a um 

atendimento psicológico de baixo custo, realizado por psicólogos clínicos estagiários, mas sob 

supervisão de profissionais qualificados, garantindo assim a mesma qualidade dos serviços 

prestados. O paciente aceita e confia na ajuda do terapeuta e este compromisso, de ambas as 

partes, que se desenvolve ao longo do tempo, permite ao paciente envolver-se no processo 

terapêutico no sentido de alcançar a mudança e promover o seu equilíbrio e bem-estar.   
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Enquadramento Teórico 

Intervenção do psicólogo clínico 

A evolução das patologias, os pedidos sociais e a ampliação dos interesses da psicologia 

clínica levaram ao nascimento de novos objetos teóricos e práticos, mas também de locais de 

intervenção. Consoante os locais de trabalho, as conceções do psicólogo e as suas atividades 

podem variar enormemente. No entanto, elas podem reunir-se em três dimensões: a avaliação 

e o diagnóstico, a prática das terapias ou das reeducações, o aconselhamento e a intervenção 

institucional (Pedinielli, 1999). 

A avaliação psicológica visa recolher informação sobre o funcionamento psicológico 

dos indivíduos que seja útil para a intervenção. As informações recolhidas devem possibilitar 

conhecer o sujeito e o seu problema, através da interpretação dos seus comportamentos e 

atitudes (Pais-Ribeiro, 1998). 

O diagnóstico baseia-se na história clínica do paciente, pelo que deve permitir fazer a 

sua descrição e os problemas que apresenta, bem como, classificá-los no sentido de definir a 

sua forma específica, isto é, aquilo de que se diferencia. Permite, ainda, estudar o 

desenvolvimento, a origem e os mecanismos dos problemas, fazer um prognóstico e fornecer 

indicação terapêutica (Araújo, 2007). 

A prática terapêutica, independentemente da sua orientação teórica, tem como objetivo 

o alívio dos sintomas, o restabelecimento do equilíbrio psicológico, a diminuição ou 

eliminação de um estado patológico e a melhoria do bem-estar dos indivíduos. É uma 

intervenção que visa a mudança, pelo que cada modelo tem uma teoria de base através da qual 

se perceciona a formação da personalidade, a psicopatologia e a forma de intervir (Cordioli, 

2008). 
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A reeducação é feita principalmente em centros de reabilitação tanto física como 

social (e.g., toxicodependentes, doentes psiquiátricos crónicos) com o objetivo de reabilitar a 

pessoa para viver em sociedade com a patologia que tem. 

O aconselhamento psicológico tem como objetivo facilitar a adaptação do sujeito à 

situação em que se encontra, no sentido de torná-la mais satisfatória e aperfeiçoar os seus 

recursos pessoais em termos de autoconhecimento, autoajuda e autonomia. A finalidade 

principal do aconselhamento é promover a qualidade de vida do sujeito (Trindade & Teixeira, 

2000). 

A intervenção institucional pode ser desenvolvida através da organização de 

programas de sensibilização, formação e programas de promoção de saúde, no sentido de 

sensibilizar a população alvo (e.g., vítimas de violência doméstica, prostitutas). A intervenção 

do psicólogo clínico incide na patologia psicológica dos indivíduos, das implicações 

psicológicas de viverem fechados numa instituição e da possibilidade de voltarem à 

comunidade e o que pode ser feito nesse sentido (Bateman, Brown, & Pedder, 2003). 

Neste contexto, o psicólogo clínico pode desempenhar as suas funções em vários 

settings, nomeadamente em hospitais, centros de saúde mental, centros de saúde, clínicas 

privadas, consultórios, instituições de solidariedade social, residências comunitárias, ensino 

especial, centros de atendimento especializado (e.g., apoio à vítima, toxicodependência) 

(Pedinielli, 1999).   

A atividade do psicólogo clínico inclui, ainda, a psicologia de ligação, a reabilitação 

psicossocial, a intervenção e reinserção social, o trabalho institucional, a formação e a 

investigação (Brito, 2008). 

Sendo a psicologia clínica um campo complexo que abarca o comportamento humano 

e a emoção, procura compreender, prever e aliviar aspetos intelectuais, emocionais, 
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biológicos, psicológicos, sociais e comportamentais do funcionamento humano (Marks, 

Murray, Evans, & Willig, 2000). Centrando-se na avaliação, prevenção, melhoria e 

reabilitação das problemáticas psicológicas, o seu principal objetivo é compreender como 

através de intervenções psicológicas se pode contribuir para melhorar o bem-estar dos 

indivíduos e das comunidades (Gatchel & Oordt, 2003; Teixeira, 2004). Neste sentido, o 

trabalho do psicólogo clínico incide sobre o estudo, pesquisa e avaliação do desenvolvimento 

emocional e dos processos mentais e sociais do indivíduo, grupos e instituições, tendo como 

finalidade a análise, tratamento, orientação e educação. Procura, ainda, diagnosticar e avaliar 

distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, bem como acompanhar o paciente 

durante o processo de tratamento, no sentido de contribuir para a promoção de 

comportamentos e modos de vida mais saudáveis (Rodrigues, 2004). 

Como anteriormente referido, qualquer intervenção psicológica tem como objetivo 

melhorar a saúde e o bem-estar dos pacientes. Neste particular, o psicólogo clínico pode 

intervir a vários níveis, nomeadamente: prevenção primária que visa a identificação dos 

mecanismos psicológicos envolvidos na situação para a poder prevenir, neutralizando as 

circunstâncias perniciosas antes que tenham oportunidade de se instalar; prevenção secundária 

que tem como objetivo a redução da taxa de prevalência de uma determinada problemática 

através da redução da emergência de novas situações ou casos e da redução do impacto ou 

duração das situações detetadas, ou seja, é uma intervenção precoce destinada às pessoas que 

estão em risco de desenvolver a patologia; prevenção terciária que consiste numa intervenção 

de reabilitação que visa a redução da taxa efetiva dos impactos de uma problemática e das 

suas consequências em termos da sua desadequação ou incapacidade (Trindade & Teixeira, 

2000). 
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Perante o exposto, importa dizer que existem vários modelos de psicoterapias, mas 

independentemente do modelo teórico adotado, o papel do psicólogo clínico é planear o 

tratamento com o objetivo de alterar a queixa ou o problema que levou o cliente à consulta 

(Cordioli, 2008).  

Assim, podemos definir a psicoterapia como sendo uma ajuda que incide sobre os 

aspetos psicológicos, que não só presta ajuda psicológica, como tenta promover a mudança. 

Para que essa ajuda resulte é fundamental a existência de uma relação terapêutica que por 

vezes é o centro da intervenção. Contudo, esta relação de ajuda entre o profissional e o 

paciente, deverá ser exclusiva aos aspetos psicológicos e ao setting terapêutico (Bateman, 

Brown, & Pedder, 2003).  
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Psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica  

Existem vários modelos de intervenção em psicologia clínica e cada um deles tem uma 

teoria de base que ajuda a perceber como se forma a personalidade da pessoa, a compreender 

a psicopatologia e o modelo de intervenção (Leal, 2005). No entanto, devido à multiplicidade 

dos quadros teóricos, e tendo em conta os objetivos do trabalho, apenas será abordado o 

modelo de orientação psicodinâmica. 

Em termos gerais, a psicoterapia pode ser definida como uma prática psicológica que 

visa auxiliar o indivíduo a lidar com o seu sofrimento emocional. Este sofrimento resulta da 

dificuldade de angariar mecanismos de defesa capazes de resolver conflitos psíquicos, que 

irão originar padrões adaptativos problemáticos (Goldstein, 2001). 

A abordagem psicanalítica teve início com a clínica da histeria, sendo o seu ponto de 

partida a noção de conflito intrapsíquico na neurose, cujos conflitos teriam origem no 

antagonismo entre desejos (impulsos) e repressão (proibição) que incitam o mal estar do 

indivíduo (Appelbaum, 2012). 

A psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica, deriva da psicanálise e utiliza o 

seu corpo teórico, embora as diferenças de técnica justifiquem a sua caracterização como uma 

modalidade diferente, principalmente no que diz respeito aos seus objetivos (Berlincioni & 

Barbieri, 2004; Cordioli, 2008). Neste contexto, abrange uma categoria de intervenções que 

tem por base teorias psicológicas do funcionamento humano, nomeadamente: a teoria 

pulsional de Freud, a teoria das relações objetais de Klein, a teoria do desenvolvimento 

emocional de Winnicott e a teoria da vinculação de Bowlby, que serão sistematizadas no 

ponto seguinte. 

Os objetivos da psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica centram-se, 

basicamente na interpretação de conflitos inconscientes, no sentido de minimizar a tensão 
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intrapsíquica decorrente da repressão das ideias intoleradas pelo ego consciente (Gomes, 

2005). Deste modo, trabalha-se para que as motivações inconscientes dos comportamentos 

possam ser reconhecidas e elaboradas de modo a promover os recursos cognitivos, 

emocionais, afetivos e relacionais e organizar o funcionamento da personalidade, bem como a 

promoção do equilíbrio e bem estar geral (Bateman, Brown, & Pedder, 2003). 

Através de técnicas específicas (e.g., associação livre, exploração, confrontação, 

interpretação) o paciente é convidado a verbalizar livremente os seus conteúdos psíquicos. 

Isto é válido para adolescentes e adultos porque dispõem do pleno domínio da linguagem e 

desenvolvimento das funções cognitivas (Weiner & Bornstein, 2009). 

Com esta abordagem começa a dar-se uma maior relevância à interação entre terapeuta 

e paciente, nomeadamente no que concerne a uma sólida aliança terapêutica que se baseia em 

modelos fundamentados na teoria das relações objetais ou na psicologia do self, que se 

dirigem para as interpretações da relação transferencial. Assim, a neutralidade na relação, no 

sentido de não tomar partido de qualquer instância psíquica do paciente, a não ser a do 

fortalecimento do ego mais maduro, é de extrema importância (Peres, 2009; Riso et al., 2011). 

O psicoterapeuta oferece a sua escuta, mediante a qual irá pontuar as resistências que 

se contrapõem ao relembrar dos conflitos que dificultam a sua elaboração psíquica. Neste 

contexto, o paciente tende a transferir para a figura do terapeuta sentimentos e atitudes 

vivenciados com outros personagens noutros tempos e cenários, reeditando, assim, padrões de 

relacionamentos primários experienciados com as figuras parentais na infância (Frederickson, 

1999). 

A técnica baseada nos princípios da teoria psicanalítica visa possibilitar o acesso aos 

conflitos intrapsíquicos, com vista a elaborá-los e resolvê-los, colocando os recursos da 

psique ao serviço da reestruturação, reorganização e desenvolvimento da personalidade. Este 
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conflito, juntamente com os afetos que o acompanham, é reencenado na relação transferencial 

estabelecida com o terapeuta, com base no protótipo das relações infantis (Gabbard, 2005). 

Na medida em que se fortalece o vínculo terapêutico, o paciente estabelece um senso 

de confiança básica no terapeuta e na relação. Os ganhos terapêuticos surgem a partir desse 

momento, pois o paciente aprende com o terapeuta que pode confiar em algo positivo, no 

sentido de alcançar a mudança (Gomes, 2005). 

O aspeto central do setting terapêutico da psicoterapia de apoio de orientação 

psicodinâmica é a relação terapêutica e os mecanismos inconscientes que nela ocorrem. Neste 

particular, os processos de mudança ocorrem, principalmente, através da transferência que 

permite que sejam vivenciados sentimentos, pensamentos ou atitudes em relação ao terapeuta 

que, pelas suas características, se tornam uma reconstituição de experiências relacionais com 

as figuras centrais do desenvolvimento precoce do indivíduo (Manring, Beitman, & Dewan, 

2005). A intervenção poderá contemplar, não apenas as reatividades específicas às 

circunstâncias atuais do paciente, mas dirigir-se à compreensão do desenvolvimento da sua 

personalidade e da dinâmica psíquica geral na qual se estruturou. Torna-se possível a 

caracterização das instâncias e fronteiras do ego, dos processos de vinculação e da 

organização precoce dos modelos de funcionamento psicológico, bem como das 

funcionalidades dos mecanismos de defesa operantes. Esta abordagem permite a transferência 

gradual para o paciente da capacidade autónoma de gestão do seu psiquismo, expresso na sua 

cognição, emocionalidade, afetividade e relacionamento intra e interpessoal (Kanter, Tsai, & 

Kohlenberg, 2010) 

Como toda a interação humana, a relação paciente-terapeuta propicia a ambas as 

partes uma completa gama de pensamentos, fantasias e sentimentos, pelo que a 
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constratransferência, hoje em dia, é vista como uma parte essencial da relação terapêutica 

(Cordioli, 2008). 

 A aliança terapêutica implica aceitar ajuda e confiar nela, ou seja, permite ao paciente 

envolver-se no processo terapêutico e ao terapeuta disponibilizar-se afetivamente para 

participar no processo de mudança do paciente. Este compromisso consciente de ambas as 

partes permite ao paciente baixar defesas e começar o processo de mudança. À medida que a 

relação terapêutica evolui, o ego vai-se fortalecendo gradualmente, através de processos de 

identificação mais realistas que proporcionam padrões de relacionamentos menos distorcidos, 

encontrando-se em melhores condições de vivenciar e elaborar adequadamente os conflitos 

sem se deformar ou recorrer a mecanismos de defesa primários (Gumz, Bauer, & Brähler, 

2012). 

O insight é outro grande fator de mudança em psicoterapia analítica e consiste no 

conhecimento de si próprio, a capacidade para a autoanálise e a consciência intrapsíquica e 

relacional, ou seja, é o inconsciente tornado consciente. O terapeuta ao ser neutro, 

proporciona que a pessoa projete os seus sentimentos, comportamentos e emoções e permite 

que a transferência ocorra (Wiseman, Tishby, & Barber, 2012). 

Os processos de mudança podem, ainda, ocorrer através de agentes como: a catarse em 

que o paciente descarrega emoções e impulsos no sentido de satisfazer uma necessidade 

básica; o regresso do recalcado, em que a recuperação de memórias do passado, 

aparentemente perdidas, vem revelar dinâmicas inconscientes que deram origem aos 

problemas do presente; a regressão ao serviço do ego, em que se revivem experiências e 

registos de funcionamento que são típicos de fases anteriores do desenvolvimento psíquico 

(e.g., birras, dependência, instabilidade emocional); a perlaboração que consiste na 
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experiência, consciencialização e tentativa de resolução, num ciclo que se repete várias vezes 

durante o curso da psicoterapia e no seio da relação paciente-terapeuta (Gomes, 2005).  

Na psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica, o terapeuta vai sobretudo 

prestar apoio emocional, tendo por base o fato de que se relações primárias saudáveis criam 

adultos com uma personalidade estável, então o recriar de uma relação semelhante vai 

aproximar a pessoa da saúde mental. Esta nova relação nunca vai apagar os danos do que está 

para trás, mas ajuda a criar núcleos favoráveis, para que a pessoa consiga alcançar o equilíbrio 

e bem-estar geral (Appelbaum, 2012). 

No entanto, a área de atuação do psicólogo clínico vai além das características técnicas 

e da intervenção psicológica, pois engloba um conjunto de relações sociais, valores e papéis, 

que se traduzem em questões éticas e deontológicas (Reimão, 2008). 
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Ética e deontologia 

O reconhecimento da importância da ética profissional tem sido acompanhado pela 

proliferação de textos e pelo desenvolvimento de códigos de conduta para todas as áreas 

científicas, pelo que as questões éticas estão presentes tanto na psicologia como nas outras 

disciplinas práticas (Francis, 2004). 

Sob esta designação reúnem-se: a ética em sentido estrito (estudo dos fundamentos dos 

princípios morais), a deontologia (regras e deveres profissionais) e a legislação que 

condiciona a atividade do psicólogo (Pedinielli, 1999). 

De um ponto de vista prático, as situações concretas em que a psicologia clínica 

trabalha convidam-no a refletir sobre alguns direitos fundamentais e a questionar sobre a 

maneira como se tratam socialmente os doentes (e.g., vítimas, excluídos). Do um ponto de 

vista teórico, o psicólogo clínico não deixa de se interessar pela génese individual do 

sentimento moral e da ética pessoal. O aspeto legislativo é importante a vários níveis, pois a 

familiaridade com a lei permite evitar erros que poderiam ser prejudiciais tanto aos pacientes 

como ao psicólogo (Alonso, 2006). 

Como anteriormente referido, todas as profissões se regem por um código ético e 

deontológico, a partir do qual o profissional baseia e direciona a sua conduta. Em Portugal, 

este instrumento foi criado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro. Neste particular, os psicólogos clínicos regem-se pelos 

seguintes princípios gerais: (a) atuar com independência e isenção profissional; (b) prestigiar 

e dignificar a profissão; (c) colocar a sua capacidade ao serviço do interesse público; (d) 

empenhar-se no estabelecimento de uma dinâmica de cooperação social com o objetivo de 

melhorar o bem-estar individual e coletivo; (e) defender e fazer defender o sigilo profissional; 

(f) exigir aos seus membros e colaboradores o respeito pela confidencialidade; (g) utilizar os 
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instrumentos científicos adequados ao rigor exigido na prática da sua profissão; (h) conhecer 

e agir com respeito pelos preceitos legais e regulamentares; (i) respeitar as normas de 

incompatibilidade que decorram da lei. Estes princípios gerais pretendem orientar e inspirar 

os profissionais para uma atuação centrada nos ideais da intervenção psicológica, que 

compreende o respeito pela dignidade e direitos da pessoa, competência, responsabilidade, 

integridade, beneficência e não maleficência (OPP, 2011).  

De acordo com o Regulamento nº 258/2011, de 20 de Abril, os psicólogos, no 

contexto da sua atividade, devem honrar os seguintes princípios específicos: consentimento 

informado, privacidade e confidencialidade, relações profissionais, avaliação psicológica, 

prática e intervenção psicológica, ensino, formação e supervisão psicológicas, investigação e 

declarações públicas (OPP, 2011). 

O propósito da ética é orientar os psicólogos para padrões profissionais elevados, pelo 

que devem respeitar os seguintes deveres gerais: (a) abster-se de sancionar documentos ou de 

fazer declarações que indevidamente resultem em favorecimento próprio ou de outrem; (b) 

evitar a deturpação da interpretação do conteúdo explícito ou implícito, de documentos de 

apoio técnico ao exercício da profissão, com intuito de iludir a boa-fé de outrem; (c) defender 

os princípios da ética da profissão, recusando colaborar ou participar em qualquer serviço ou 

empreendimento que julgue ferir esses princípios; (d) exercer a sua atividade em áreas dentro 

da psicologia para as quais tenha recebido formação específica; (e) recusar quaisquer 

interferências no exercício da sua atividade que ponham em causa aspetos técnico-científicos 

ou éticos do exercício profissional, sejam quais forem as suas funções e dependências 

hierárquicas ou o local onde exerce a sua atividade; (f) abster-se de utilizar materiais 

específicos da profissão para os quais não tenha recebido formação, que saiba desatualizados 

ou que sejam desadequados ao contexto de aplicação (OPP, 2011). 
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 Em suma, podemos concluir que as exigências da ética profissional assentam sobre 

qualidades atitudinais e valorativas que resultam da responsabilidade, honestidade, 

autenticidade e sentido de justiça. Neste sentido, rege-se por três princípios fundamentais: (1) 

o princípio da beneficência segundo o qual qualquer atividade profissional está orientada para 

conseguir um fim ou bem constitutivo e proporcionar um serviço competente e responsável ao 

cliente; (2) o princípio do respeito pela pessoa, no que se refere à sua dignidade, aos seus 

direitos e ao seu consentimento; (3) e o princípio da justiça segundo o qual tanto o 

profissional como o cliente estão num contexto social (público ou privado) em que as 

prioridades e os recursos devem ser determinados e distribuídos justamente (Reimão, 2008). 
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Perspetiva psicodinâmica e psicanalítica no modelo de intervenção 

     De uma forma condensada, será apresentada a contribuição dos principais autores 

psicanalíticos e psicodinâmicos para a compreensão da organização e formação da 

personalidade que explicam e fundamentam a intervenção psicológica. 

      A realidade psíquica erige-se sob a qualidade psicológica da presença ou ausência das 

figuras parentais e de fazer corresponder as experiências às necessidades de cada criança ao 

mundo, de modo a promover um crescimento físico, intelectual e emocionalmente saudável 

(Brazeltone & Greenspan, 2002).  

      O direito da criança a ser tratada de acordo com a sua idade, é uma condição 

importante para a construção do seu sentido de autonomia e individualidade (Lourenço, 

1993). 

      Para Schaffer (1984), o desenvolvimento da criança é um empreendimento conjunto 

entre a criança e o adulto que dela cuida, pelo que depende das reorganizações sequenciais, 

que periodicamente ocorrem na sua vida mental e das relações interpessoais, por 

desempenharem um papel crucial para as aquisições e para a construção de formações 

psicológicas cada vez mais sofisticadas. O envolvimento afetivo na interação sujeito-objeto, 

antes e após o nascimento determina o tipo de relação emergente.  

As abordagens psicodinâmica e psicanalítica sustentam o conceito de um inconsciente 

dinâmico que tem energias e motivações, mas cada época cultural e histórica apresenta as suas 

especificidades que acabam por moldar e seleccionar tipos dominantes e mais frequentes de 

personalidade (Leal, 2003). Seguidamente, apresentar-se-ão os contributos mais relevantes 

dos autores que se dedicaram ao estudo da estruturação da personalidade, com base nas 

vivências infantis. 
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Freud e a teoria pulsional 

A visão fundamental de Freud sobre a condição humana está incorporada no modelo 

da estrutura/pulsão. Segundo o autor, pulsão é um conceito que se encontra na fronteira entre 

o psíquico e o somático, uma fonte endógena de estimulação que pressiona a mente, devido à 

sua conexão com o corpo (Freud, 1923/1996). Assim, a sua teoria opõe as pulsões sexuais às 

pulsões de autoconservação. As primeiras asseguram a sobrevivência da espécie pela 

procriação e as segundas a sobrevivência do indivíduo pelos sistemas de autoproteção 

(Greenberg & Mitchell, 2003).  

A sua teoria sobre o desenvolvimento psíquico e emocional da criança desenrola-se 

através de fases inter-relacionadas que influenciam a formação da personalidade. Neste 

contexto, o autor argumenta que o interesse manifestado pela criança numa figura humana, 

especificamente a mãe, decorre das necessidades fisiológicas básicas que devem ser satisfeitas 

(e.g., alimento, conforto), sendo a mãe o agente da sua satisfação (Freud, 1923/1996).  

Estas fases estão ligadas a questões de sobrevivência básica e são primariamente 

vivenciadas de uma forma sensual, através da alimentação e outras atividades desenvolvidas 

pela mãe. Posteriormente, a criança fantasia sobre o nascimento, a morte e a ligação sexual 

dos pais (McWilliams, 2005).  

Os cuidados adequados promovem a criação de segurança emocional e prazer, bem 

como a frustração associada ao desenvolvimento da criança, para que esta aprenda a substituir 

o princípio do prazer pelo princípio da realidade (Cordioli, 2008). 

Freud propôs que forças psicológicas inconscientes afetam poderosamente o 

pensamento e o comportamento humanos. Estas forças têm origem nas emoções da infância e 

a sua influência perdura toda a vida. Assim, postulou três níveis de consciência (primeira 

tópica): (1) a mente consciente que opera de acordo com a realidade e com a qual nos 
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identificamos; (2) a mente pré-consciente que diz respeito ao material que apesar de não estar 

consciente num determinado momento, pode ser facilmente deslocado para a consciência; (3) 

a mente inconsciente que contém material que não emerge prontamente na consciência, pois 

torná-lo consciente produziria demasiada angústia (e.g., lembranças traumáticas esquecidas, 

desejos não satisfeitos) (Golse, 2005). 

      Segundo Freud, o funcionamento mental é regulado pelo princípio do prazer, ou seja, a 

atividade psíquica que no seu conjunto tem por objetivo evitar o desprazer e proporcionar o 

prazer (Jones, 1989). Neste contexto, enfatizou as condições em que o prazer é experienciado 

no decurso do desenvolvimento de cada indivíduo. Assim, e de acordo com a tipologia 

proposta na segunda tópica de Freud, o aparelho psíquico é constituído por três instâncias: o 

id, ego e superego (Greenberg & Mitchell, 2003). 

O id é um domínio totalmente inconsciente, constituído por pulsões e desejos 

reprimidos que se regem pelo princípio do prazer, no sentido de procurar gratificações 

imediatas. Por sua vez, o ego é composto por conteúdos conscientes e inconscientes, sendo a 

instância que regula e gere as relações entre as pulsões do id e as exigências do superego, 

regendo-se pelo princípio da realidade que resulta da transformação do princípio do prazer em 

função de constrangimentos e oportunidades de ordem sociocultural. Por fim o superego é 

constituído por normas, regras, valores e condutas de ordem social, cultural e moral, 

componentes estas interiorizadas pelo indivíduo. O superego é essencialmente uma censura 

em relação ao id e forma-se após a resolução do complexo de Édipo (Freud, 1923/1996). 

O id, o ego e o superego não coexistem pacificamente, pois o id exige satisfação 

imediata das pulsões, enquanto o superego fomenta sentimentos de culpa quando se tenta 

satisfazer algum impulso imoral. Neste sentido, existe um conflito intrapsíquico, e a angústia 
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gerada por este conflito é um sinal de que o ego está a falhar na sua tarefa de adaptação à 

realidade e de manter a personalidade integrada (McWilliams, 2005). 

Freud defende que a fonte física dos impulsos do id (libido) são as zonas erógenas, 

pelo que a progressão no desenvolvimento psicossexual é ordenado segundo orientações 

corporais específicas de cada fase e associadas a uma determinada idade cronológica, em que 

existe um conflito e consequências (Golse, 2005). Começa nas fases pré-genitais, que são as 

que antecedem a organização do complexo de Édipo e se situam antes da reunificação das 

diversas pulsões parciais sob o primado da zona genital. São regidas pelo princípio do prazer 

e estão associadas a zonas específicas do corpo, de acordo com cinco fases de 

desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálica, latência e genital (Freud, 1923/1996).  

A fase oral ocorre no primeiro ano de vida, em que há uma preferência pela zona 

bocal, onde os lábios, a boca e a língua, que acompanham a alimentação, são os principais 

órgãos de satisfação e prazer, é o erotismo oral (Summers, 2006). Esta fase é dividida em dois 

níveis: (1) o pré-ambivalente que se relaciona unicamente com a sucção e no qual não existe 

distinção entre o objeto exterior e o próprio corpo; (2) e o aparecimento dos primeiros dentes 

em que a atividade de sucção é complementada pelo morder, instaurando-se uma fase oral-

sádica, com sentimentos contraditórios face ao objeto. O conflito incide no desmame e as 

consequências são o otimismo ou o pessimismo (Jones, 1989).  

Através da maturação fisiológica, a criança vai descobrindo novas formas e zonas até 

então desconhecidas, permitindo uma descoberta do seu próprio corpo e passando, assim, a 

uma nova fase – fase anal – que decorre entre o primeiro e o terceiro ano de vida e se 

caracteriza pelo erotismo anal e sádico. Nesta fase a criança é confrontada com sentimentos 

ambivalentes, já que, por um lado o mesmo objeto fecal pode ser retido ou expulso e por 

outro, conforme o local e o momento da retenção ou expulsão pode assumir o valor de bom 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   28 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

ou mau objeto. Caracteriza-se pelo conflito dos hábitos higiénicos, tendo como consequência 

a teimosia e avareza (Freud, 1923/1996). 

 A fase fálica, que decorre entre os três e os cinco anos, anuncia e precede a 

problemática edipiana, instaurando uma relativa unificação das pulsões parciais sob o 

primado dos órgãos genitais (Golse, 2005). Nesta fase, manifesta-se a curiosidade sexual 

infantil, em que a criança toma consciência da diferença anatómica entre os sexos, sendo o 

complexo de Édipo o ponto nodal que estrutura o grupo familiar e toda a sociedade humana 

(proibição do incesto). É o momento fundador da vida psíquica que assegura o primado da 

genitalidade, a superação do autoerotismo primitivo e a orientação para os objetos exteriores. 

Os conflitos presentes (angústia de castração) colocam em jogo o narcisismo e o ideal do ego 

(Greenberg & Mitchell, 2003).  

Na fase de latência, que vai dos seis anos até à adolescência, os conflitos das fases 

anteriores em parte persistem, mas revelam-se menos fortes em virtude da modificação 

estrutural das pulsões sexuais. O ponto essencial consiste numa relativa obsessão da 

personalidade, de que a educação e o ensino sabem tirar proveito, para exigir à criança a 

aceitação de ritmos regulares e de uma disciplina mais rigorosa (submissão à norma). Estas 

tendências obsessivas assentam na organização de formações reativas (e.g., nojo, pudor) que 

irão permitir à criança desembaraçar-se pouco a pouco dos conflitos sexuais do período 

anterior (Jones, 1989). Surgem nesta fase os sentimentos de ternura, de devoção e de respeito 

para com as imagens parentais, que contraiam a agressividade no que respeita ao progenitor 

do mesmo sexo e remetem para um processo de sublimação quando se trata do progenitor do 

sexo oposto (Summers, 2006). 

A fase genital, que se desenvolve na adolescência e vai até à idade adulta é 

caracterizada pela organização das pulsões parciais sob o primado das zonas genitais. Com 
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efeito, é no fim da adolescência que se vai fixar definitivamente a escolha do objeto sexual. 

Assim, seja qual for a sua origem e as suas modalidades, a angústia é experimentada ao nível 

do ego que vai pôr em campo uma série de mecanismos de defesa (mecanismos de defesa do 

ego) que Freud identificou e a que o sujeito recorre, normalmente, de maneira maleável e 

adaptada. Estes mecanismos (e.g., recalcamento, condensação, deslocamento, isolamento, 

formações reativas, anulação retroativa, introjeção, projeção, clivagem) são eficazes quando 

garantem um controlo favorável da angústia (Golse, 2005). 

Ao abordar o mecanismo de defesa como promotor de recalcamento, examinou com 

mais atenção o conteúdo contra o qual ele é acionado, e verificou que o mesmo se associa à 

experiência sexual (de carácter traumático) passiva (Bocca, 2011). Ao admitir o insuficiente 

desenvolvimento sexual da infância, reconheceu que não são as experiências em si que agem 

de modo traumático, mas sim o reviver da lembrança, após o ingresso do sujeito na 

maturidade sexual, que constitui a pré-condição da histeria (Freud, 1905/1969). Deste modo, 

pôde completar a formulação da etiologia e do processo de instalação do sintoma histérico 

tendo por base a sexualidade infantil (Bursztyn, 2008; Freud, 1905/1969). Acrescentou, ainda, 

que a solução da histeria está na descoberta de uma nova fonte a partir da qual surge um novo 

elemento da produção inconsciente, nomeadamente as fantasias histéricas que, habitualmente, 

remontam a coisas ouvidas pelas crianças em tenra idade e compreendidas apenas mais tarde 

(Scotti, 2002). 

 Através da supervalorização do objeto sexual que se estende do corpo ao campo do 

psiquismo, introduz o conceito de masoquismo moral como um dos componentes da pulsão 

sexual. Freud (1905/1969) caracteriza o corpo como fragmentado, composto por zonas 

erógenas que são as fontes de excitação pulsionais. A pulsão é conceptualizada na fronteira do 
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psíquico e do somático, isto é, entre o significante e o real e a satisfação masoquista resulta do 

que sobra, do que se perde nesse encontro (Winograd & Mendes, 2009). 

As tendências masoquistas surgem do sentimento de culpa ligado à masturbação e do 

temor da castração, bem como do resultado da troca do objeto sexual. O masoquismo moral 

acentua a necessidade de sofrimento, pelo que a relação ego-superego impõe uma satisfação 

através do castigo e da dor (Carlin & Capps, 2011). O masoquismo moral, consequência da 

violência implacável do superego em direção ao ego, seria exatamente uma dessas tentativas, 

das quais seria uma das consequências patológicas mais temíveis. Aqui, a destruição do corpo 

causaria prazer, além de poupar ao indivíduo a culpa resultante do masoquismo moral (Silva, 

2010). 

Freud insiste que o masoquismo moral implica uma agressividade mesclada de pulsões 

eróticas, admitindo que existe uma tendência do homem para a crueldade e destrutividade que 

se incorpora na pulsão da vida (Andrade, 2011). Com efeito, na metodologia psicopatológica 

presente nas construções teóricas freudianas, o normal e o patológico teriam entre si relações 

de continuidade, pois seriam expressões de um mesmo princípio de organização (Frank, 

2008).   
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Klein e a teoria das relações objetais 

      Melanie Klein aborda a psicanálise das crianças tendo como referência a teoria 

freudiana, mas rapidamente afirma a sua originalidade e constrói o seu próprio sistema, que 

faz dela a criadora da técnica do jogo e a teorizadora dos arcaísmos precoces (Klahr, 2005). 

Deste modo, toda a sua contribuição para a teoria psicanalítica, quer com adultos quer com 

crianças, deriva fundamentalmente da técnica do brinquedo, desenvolvida com crianças em 

estádios antecedentes ao período de latência (Klein, 1980). 

      Através de brincadeiras e jogos são expressos desejos e experiências reais de modo 

simbólico, o que permite interpretar as fantasias inconscientes da criança, de modo a aliviar a 

sua ansiedade e promover o seu desenvolvimento, bem como uma relação transferencial com 

o terapeuta/psicólogo (Sacco & Decobert, 2000). 

      Klein (1932/1975) deixa muito clara a importância da análise da transferência, uma 

pré-condição para analisar as camadas mais profundas da mente, pois é uma externalização de 

relações objetais internalizadas, ou seja, o mundo de objetos que vão sendo internalizados 

pelo indivíduo desde o nascimento por meio dos processos de projeção e introjeção. Contudo, 

acrescenta que a transferência não se refere apenas às relações passadas e presentes, mas 

também, à relação que existe entre o mundo interno e externo do indivíduo em termos de 

emoções, defesas e relações de objeto. 

      Ao brincar, a criança pode expressar direta ou indiretamente a sua agressividade, 

partindo brinquedos ou “atacando” determinados objetos. Neste sentido, Klein (1980) defende 

que se deve permitir que a criança dê expressão à sua agressividade tentando sempre e 

essencialmente compreender porque é que naquele momento específico aparecem os impulsos 

destrutivos bem como as consequências destes na mente da criança (Spillius, 1990). Torna-se 

importante também analisar os sentimentos de culpa muitas vezes decorrentes dos atos 
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agressivos das crianças. Essa culpa pode surgir depois de a criança ter partido um brinquedo, 

devido à tomada de consciência de ter provocado um dano, mas poderá surgir ainda de 

processos inconscientes mais profundos em que determinado brinquedo poderá ter uma 

representação de alguém no inconsciente da criança (e.g., irmãos, pais) (Franco, 2003). 

      Klein considera que a criança quando nasce é detentora de um ego, que embora 

primitivo e imaturo, utiliza mecanismos de defesa e estabelece relações de objeto primárias, 

quer com a realidade quer com o seu mundo interior (Câmara, 2005). Esta falta de coesão vai 

suscitar angústia, desencadeada pelo conflito entre a pulsão da vida e a pulsão da morte, às 

quais vão corresponder as pulsões libidinais de amor e as pulsões agressivas destrutivas 

(Klein, 1933/1996). 

Esta coexistência, que se manifesta durante os primeiros meses de vida, obriga o ego 

frágil do bebé a gerir a angústia provocada por este conflito, que irá permanecer durante toda 

a vida do indivíduo. Primeiro surge a angústia da perseguição ou paranóide e depois a 

angústia depressiva (Greenberg & Mitchell, 2003). Neste particular, o desenvolvimento do 

ego depende do resultado de processos de introjeção, que valorizam a relação de objeto na 

construção do self, que se estruturam sobre dois conceitos: o da posição esquizoparanóide e o 

da posição depressiva (Klein, 1961/1994). 

      A posição esquizoparanóide é a mais primitiva e arcaica do desenvolvimento, 

predominando durante os três/quatro primeiros meses de vida. Esta posição é caracterizada 

por sentimentos de ansiedade persecutória exacerbada e consequente medo de aniquilação do 

ego e do objeto (Segal, 1973). Ao confrontar-se com o medo persecutório o ego deriva, ocorre 

projeção e simultaneamente conversão do instinto de morte em agressividade. A projeção vai 

ocorrer sobre o objeto original - o seio – estabelecendo, assim, uma dupla relação: o bom seio 

que gratifica e é amado e o mau seio que frustra e é odiado (Oliveira, 2007). 
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Segundo a teoria kleiniana a inveja surge quando o objeto bom (o mais desejado) se 

transforma em objeto mau, ou seja, quando o bebé sente que o seio o exclui, retém tudo para 

si e lhe nega a segurança e satisfação (Klein, 1933/1996). O foco da inveja é a mãe que possui 

as qualidades e vantagens desejadas pelo bebé, que ao sentir-se numa situação de 

desvantagem, privação e sofrimento mobiliza e intensifica o seu ódio contra a fonte de 

desprazer (o objeto bom perdido), no sentido de destruir quem ele sente que lhe usurpa as 

merecidas qualidades (Segal, 1973). 

      A clivagem é um dos primeiros mecanismos de defesa utilizados pelo ego contra a 

angústia (ansiedade) e que, paradoxalmente, vai permitir a sua organização. Esta deslocação 

de um objeto para outro implica um processo de luto que contribui para a construção do 

mundo interno, partindo da relação que estabelece com o exterior e com a realidade em geral 

(Caper, 1998). 

      A superação da posição esquizoparanóide, altamente fragmentada e desorganizada, 

acontece quando há um predomínio de experiências boas sobre as más, quando o ego crê na 

primazia do objeto ideal e se sente seguro para enfrentar ansiedades e conflitos, sem recorrer a 

mecanismos de defesa limite. Verifica-se um impulso para a integração do ego, confirmando a 

tendência inicial, ocorrendo a transição de uma fase mais primitiva e arcaica para outra mais 

evoluída e integrada, a posição depressiva (Cintra & Figueiredo, 2003). 

      A posição depressiva ocorre entre os três e os seis meses de vida, sendo caracterizada 

pela angústia de perda do objeto, em que o ego sente culpa e teme pelo estrago que causou ao 

objeto amado, com as suas pulsões agressivas (Figueiredo, 2006). A relação de objeto é total 

com a mãe, com a qual o ego se vincula tanto nos seus aspetos bons como maus. Nesta 

posição, os mecanismos de defesa presentes são: o controlo omnipotente, o triunfo e o 

desprezo, a culpa e a reparação (Klein, 1961/1994). 
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      Os mecanismos esquizóides continuam presentes, mas modificados e menos intensos. 

As perceções não provêm já de um bom seio ou de um mau seio, mas de um objeto total: a 

mãe, somatório daquilo que é bom e mau (Fernandes, 2002). Nesta altura o bebé ama e odeia 

a mesma pessoa, havendo por isso um predomínio de sentimentos ambivalentes, que deixaram 

de estar encapsulados em objetos distintos. Esta inconstância amor-ódio conduz à culpa, 

sentimento que não havia experimentado, e até mesmo ao desespero depressivo. Aqui, a 

ansiedade maior é que os seus impulsos agressivos e destrutivos aniquilem o objeto que ama e 

do qual depende (Klahr, 2005). 

      A criança esforça-se, então, por resolver a ansiedade depressiva e a culpa intensa que a 

acompanha, pela reparação da mãe, através de fantasias inconscientes e comportamentos 

reparadores. Procura recriar o outro que destruiu, colocando a sua omnipotência, 

inconscientemente fantasiada, ao serviço do amor e da reparação. A consolidação, gradual, da 

posição depressiva acompanha uma transformação fundamental na forma como o bebé 

perceciona a realidade (Santos & Vaz, 2006). É descoberta a realidade psíquica e a realidade 

externa, a diferença entre fantasia e realidade, adquirindo uma consciência de si e das coisas 

como entidades distintas. Esta nova noção da realidade permite ao bebé a descoberta dos 

limites do seu ódio e amor, havendo uma diminuição da crença de omnipotência (Spillius, 

1990). 

      O modelo kleiniano resume de forma clara e simples o diagnóstico das relações de 

objeto, que se caracteriza por uma fixação numa estrutura de desenvolvimento que procura 

maturidade pela reparação (Greenberg & Mitchell, 2003). Assim, os psicóticos encontram-se 

fixados numa relação simbiótica, na qual existem questões relacionadas com a identidade, 

confusão com o discurso da realidade, ausência de fronteiras entre id, ego e superego, 

confusão entre os limites internos e externos e uma angústia de aniquilação (vida versus 
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morte, segurança versus terror); os borderline fixam-se na preocupação que emerge da dúvida 

entre a separação e a individuação (abandono versus controlo total); e os neuróticos centram a 

sua fixação nas relações edipianas, isto é, têm confiança e autonomia básica, mas procuram 

atingir o estádio da identidade e da iniciativa (McWilliams, 2005). 

     Cada uma destas estruturas tem diferentes tipos de carácter, pelo que recorrem a 

diferentes tipos de defesas psicológicas que se organizam da seguinte forma: (1) as defesas 

primárias combinam a retirada primitiva, a negação, o controlo omnipotente, a idealização e 

desvalorização primitiva, a projeção, introjeção e identificação projetiva, a clivagem do ego e 

a dissociação; (2) as defesas secundárias incluem o recalcamento, a regressão/somatização, o 

isolamento, a intelectualização, a racionalização, a moralização, a compartimentalização, a 

anulação, a viragem contra o self, o deslocamento, a formação reativa, a inversão, a 

identificação, a sexualização e a sublimação. Deste modo, um psicótico recorre a defesas 

primárias; um borderline socorre-se tanto de defesas primárias como de defesas secundárias; 

e um neurótico recorre a defesas secundárias (Malpique, 2010). 

      O que torna o tipo de carácter patológico é o modo como o indivíduo recorre a estas 

defesas psicológicas, sendo a este nível que o psicólogo intervém, no sentido de ajudar o 

indivíduo a ajustar-se adequadamente ao meio. Neste contexto, é um ego auxiliar que ajuda o 

outro a pensar e a analisar as defesas, ou seja, através do processo de transferência procura 

fortalecer o insight e suprimir conflitos inconscientes (Cordioli, 2008). 

      A teoria das relações objetais, introduzida por Melanie Klein, postula que o 

desenvolvimento emocional se dá com base nas relações internas e externas que o ser humano 

estabelece desde a infância (Meissner, 1979).  

      A forma como os objetos são integrados constitui a base da estrutura da personalidade, 

atribuindo a autora um valor determinante à posição depressiva no desenvolvimento da 
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criança, na medida em que as ansiedades, ambivalências e sentimentos de culpa e perda, 

nunca são completamente ultrapassadas e estão presentes durante toda a vida (Klahr, 2005). 

     Segundo Magalhães (2004), os seres humanos vão sempre alternando entre a posição 

esquizoparanóide e a posição depressiva ao longo das suas vidas porque estas são as únicas 

formas de se viver a angustiante e terrível vida humana. Torna-se, assim, extremamente difícil 

manter o objeto unido nos bons e maus aspetos, uma vez que é necessário encarar a ansiedade 

depressiva e a culpa, bem como reconhecer os limites do próprio amor e a realidade da 

ambivalência (Herbert, Callahan, & McCormack, 2010). 

      Os objetos externos bons, na vida adulta, simbolizam o bom objeto primário e, 

portanto, qualquer perda pode provocar a angústia de perder o objeto bom e as angústias que 

foram experienciadas no início (Klahr, 2005). E embora as fantasias inconscientes pareçam 

perder influência durante a vida adulta, elas continuam tão presentes como em criança. 

Contudo, a diferenciação entre o que é pertencente à vida de fantasia e o que é real torna-se, 

então, mais nítida na vida adulta, o que não quer dizer que um processo opere de forma 

independente do outro. Os seus efeitos inconscientes são provas desta presença, pois as 

fantasias permanecem ativas no posterior desenvolvimento da sexualidade em inúmeros 

distúrbios sexuais, até mesmo na perversão (Klein, 1932/1975). 

      Klein (1961/1994) acrescenta, ainda, que as fantasias estão presentes tanto em mentes 

normais como nas neuróticas, perversas e psicóticas, em todas as faixas etárias. Deste modo, o 

que diferencia uma manifestação fantasmática normal de uma patológica é a maneira como as 

fantasias são tratadas, isto é, os processos mentais através dos quais são trabalhadas e 

modificadas e o grau de adaptação ao mundo real.  

      O neurótico pode ser considerado diferente na medida em que mostra mais claramente 

aquilo que aparece encoberto na mente normal, portanto o seu desenvolvimento não é 
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seriamente prejudicado, apenas a censura não atua de forma satisfatória. Já o psicótico 

permanece fixado nos primórdios da infância, apresentando fantasias típicas da tenra idade em 

anos posteriores ao esperado, as quais são extremamente intensas e repletas de conteúdos 

angustiantes (Klein, 1933/1996). Pode-se dizer que ele vive isolado no seu mundo de fantasia, 

já que este domina a sua mente de tal maneira que não permite a entrada da realidade na 

psique. Nas fantasias neuróticas apenas uma parte da realidade é reconhecida, havendo uma 

negação da outra parte desta, que permanece subordinada à vida de fantasia, onde a censura 

não atua (Klein, 1932/1975). Nas mentes livres de qualquer tipo de perturbação psíquica – o 

que é extremamente raro – há um equilíbrio entre a fantasia e a realidade. Contudo, elas não 

deixam de fantasiar, apenas as suas fantasias são melhor elaboradas, livre de repressões e 

estão em conformidade com a realidade (Cintra & Figueiredo, 2003). 

     Os borderline caracterizam-se por uma permanente oscilação entre manifestações 

neuróticas, psicóticas e perversas, que se manifesta pela ausência de estratégias sintomáticas e 

de defesas bem organizadas. É um quadro clínico que apresenta graves riscos de 

descompensação e tentativas de suicídio bastante frequentes. Kernberg (1991), apoiando-se 

nos trabalhos de Klein e Mahler situa a problemática borderline como decorrente das 

angústias presentes na fase de separação-individuação de Mahler, mais especificamente na 

subfase de reaproximação. Durante este estágio do desenvolvimento (do segundo ao quarto 

ano de vida), as relações com um objeto parental patológico determinam uma fixação num 

nível de desenvolvimento insuficientemente integrado, somando-se a isso conflitos pré-

edipianos condensados com representações edipianas, além de conflitos derivados da relação 

primitiva entre a criança e a mãe (Chagnon, 2009). Como nesses casos os conflitos psíquicos 

não se encontram predominantemente recalcados, eles acabam por se expressar em estados do 

ego mutuamente dissociados. Deste modo, há uma espécie de oscilação permanente no 
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interior da estrutura psíquica, que deriva da evolução da relação do objeto transferencial de 

Klein (Figueiredo, 2000). Consequentemente, predominam mecanismos de defesa primitivos, 

como a dissociação e a clivagem, mas também a idealização, a identificação projetiva, a 

rejeição, assim como a omnipotência e a desvalorização. Nessa perspetiva, os conflitos 

constituídos pela combinação primitiva do self e a representação primitiva do objeto 

manifestam-se na transferência como estados aparentemente caóticos. Há uma falta de coesão 

do ego devido à precariedade das fronteiras externas e as fronteiras internas do aparelho 

psíquico, mas também devido à angústia do abandono, separação e perda do objeto e a 

angústia de intromissão e controlo do objeto (Figueiredo, 2006).  
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Winnicott e a teoria do desenvolvimento emocional 

     A obra de Winnicott procura compreender o desenvolvimento da criança em interação 

com o seu meio envolvente (Funck-Brentano, 2005). Ambiente esse que deverá ser 

suficientemente bom e disponível para possibilitar à criança um espaço relacional para a 

autoexploração e desenvolvimento da autonomia (Avellar, 2009). Segundo o autor o potencial 

inato de uma criança só se pode transformar se for associado aos cuidados maternos 

(BenEzer, 2012; Winnicott, 1959/1994). Apesar destes cuidados precaverem as distorções 

precoces, por si só não garantem uma boa saúde mental, pois existem também tendências 

inatas para a integração e o crescimento, que variam de um indivíduo para outro (Winnicott, 

1960/1983). 

      Winnicott (1971/1975) defende, ainda, que o brincar é essencial e constitui um fim em 

si, na medida em que representa a base imprescindível para a descoberta e construção do 

verdadeiro self, assim como de todo o viver criativo. O brincar winnicottiano tem uma 

topologia e uma temporalidade e o espaço que ocupa não fica dentro nem fora da 

subjetividade, fica na fronteira (Franco, 2003). O brincar não está no espaço repudiado pelo 

bebé que constitui o não-eu, nem está inteiramente dentro da sua subjetividade e corpo. Este 

espaço de brincar, a que Winnicott chamou de espaço potencial é de início pensado como um 

espaço que se forma entre mãe e o bebé (BenEzer, 2012). Assim, os cuidados maternos 

pressupõem a identificação da mãe com o bebé, uma capacidade que se vai elaborando e 

evoluindo gradualmente desde o início da gravidez para um estado específico – preocupação 

materna primária - que permite à mãe alcançar gradativamente um nível de sensibilidade 

acrescida durante as primeiras semanas que se seguem ao nascimento (Hollway, 2012). Neste 

contexto, o ego da mãe compensa o ego da criança que ainda não está formado, no sentido de 

lhe fornecer um ambiente favorável e capaz de satisfazer as suas necessidades (Câmara, 
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2005), promovendo, assim a transformação gradual do eu psíquico imaturo, disperso e difuso 

num eu integrado e coeso. De acordo com a teoria do desenvolvimento de Winnicott 

(1959/1994), o bebé não existe sozinho, mas essencialmente como parte de uma relação, 

dando assim, origem à expressão mãe-ambiente que favorece a necessidade constitutiva do 

self. 

O ambiente facilitador é a mãe suficientemente boa, definida por Winnicott 

(1958/2007), como a mãe capaz de reconhecer e atender as necessidades do bebé, em função 

de um processo de identificação específico. Por outro lado, a mãe desempenha, também, o 

papel de espelho para a criança, porque quando o bebé, ao peito, vê o rosto da mãe, de alguma 

forma ele vê-se como reflexo no rosto materno (Barbieri, Jacquemim, & Alves, 2005). Esta 

experiência repete-se e passa progressivamente de uma dimensão simbólica para a sensação 

de realidade, o que corresponde ao início do processo de separação do não-ego e do ego. A 

perceção da própria imagem constitui-se assim como fundamental para a constituição do ego 

(Fernandes, 2002). 

      No quadro de referência das funções do ambiente, Winnicott (1960/1983) definiu a 

existência de três perspetivas nas quais o ambiente tem impreterivelmente que intervir para 

que possa ocorrer a maturação do ego da criança, são elas: o holding (forma como a criança é 

pegada) que desempenha um papel de proteção contra as experiências angustiantes que as 

crianças, frequentemente, sentem desde que nascem; o handling (forma como a criança é 

tratada, cuidada, manipulada) e o object-presenting ou modo de apresentação do objeto 

(Hansen & Drovdahl, 2006). 

       No decurso da evolução dos processos de maturação, a relação entre a mãe e a criança 

vai-se modificando de acordo com três esquemas: (1) processo de integração que conduz a 

criança a um estado de unidade, traduzindo-se na constituição do ego e do self em 
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consequência do holding; (2) esquema da personalização ou inter-relação psicossomática, no 

qual se dá a instalação da psique no soma e o desenvolvimento do funcionamento mental 

como consequência do handling; (3) edificação das primeiras relações de objeto, que 

permitem a capacidade da utilização do objeto. Este esquema é determinado pela forma como 

o ambiente apresenta a realidade exterior à criança. Estes três processos encontram-se inter-

relacionados e conduzem à construção do ego permitindo também à criança atingir a 

capacidade de estar só (Funck-Brentano, 2005; Sousa, 2004; Winnicott, 1955/2010). 

Para Winnicott (1971/1975) a mãe suficientemente boa, é aquela que responde de uma 

forma adequada às necessidades e solicitações da criança no momento certo, desenvolvendo 

nela segurança e permitindo a aquisição de competências. A mãe suficientemente boa não é a 

mãe perfeita, mas aquela que conhece os seus limites desenvolvendo uma relação de boa 

qualidade, harmoniosa e permanente. Neste contexto, a criança evolui no seu processo de 

maturação à medida que vai alterando a sua relação com a figura materna, que decorre através 

de três estágios: (1) dependência absoluta na qual a criança está numa perfeita fusão com a 

sua mãe; (2) dependência relativa na qual a criança se vai progressivamente diferenciando da 

mãe e começando a estabelecer uma relação objetal, através da manifestação dos seus desejos; 

(3) e autonomia relativa que se caracteriza pela independência da criança em relação à figura 

materna. A criança alarga o seu leque de relações, socializa-se e cria a noção de pertença a 

uma determinada sociedade (Penn, 2009). Quando as falhas ambientais são contínuas, 

inúmeras amarguras impensáveis são sentidas, constituindo, assim, um padrão de 

descontinuidade e fragmentação do ser. A não proteção que foi sentida desde o início da vida 

impede, na maioria dos casos, o amadurecimento do ego e a possibilidade de estabelecer uma 

relação de vinculação saudável (Neto, 2008). 
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      Quando o ego se torna uma unidade diferenciada do exterior, Winnicott dá-lhe o nome 

de self e o processo de amadurecimento do ego caminha para o estabelecimento de um self 

unitário, mas isso depende se a criança sentiu na relação com a sua mãe que o seu ego estava 

protegido (Newman, 2003). O autor defende, ainda, que todos os indivíduos possuem um 

verdadeiro e um falso self e a diferença está em como cada um se constitui e se organiza. O 

verdadeiro self está relacionado com o gesto espontâneo e depende de como a mãe atendeu às 

necessidades do bebé. Por outro lado, o falso self provém do facto de a mãe, no estádio 

primitivo de não integração primária, não ser capaz de tornar efetiva a omnipotência do bebé, 

colocando as próprias necessidade no lugar das necessidade do bebé, o que implica da parte 

deste uma atitude de submissão (Winnicott, 1971/1975).  

       É a forma como a mãe e o meio ambiente mostram o mundo à criança que vai fazer 

com que se estabeleça a relação de objeto. Esta relação tem por base dois esquemas: o 

fenómeno transitivo e a agressividade (Funck-Brentano, 2005).  

      Os objetos transicionais constituem um campo intermédio e transicional entre o 

mundo interior e exterior, o mundo onde os objetos são subjetivos e controlados e o mundo 

dos outros separados e independentes. Assim, o objeto transicional tanto pode ser amado e 

carregado de afetos, como ser agredido e mutilado (Franco, 2003; Winnicott, 1953/2000). 

Este espaço é fundamental para entender o brincar de Winnicott, pois diz respeito a uma 

evolução/transição que começa com a ilusão do bebé, que se percebe como potente e criador 

do mundo que o circunscreve, passa pela desilusão quanto à sua omnipotência e chega a uma 

certa aceitação da realidade construída pelo social (Chatterji, 2009; Winnicott, 1971/1975). 

Estes objetos transicionais (e.g., brinquedos, palavras, contos, imagens simbólicas) permitem 

ao ego infantil não só a luta contra as ansiedades, os medos e as angústias, mas também criar 

estruturas que facilitem o processo de individuação-separação, o que torna a criança, 
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progressivamente, mais capaz de suportar os momentos de separação e rutura (Liberman, 

2005; Schwartzman, 2006). 

      Também a agressividade é para Winnicott, muito importante na medida em que 

defende que, para se passar da relação de objeto para a utilização do objeto, é preciso que 

primeiro esse objeto seja destruído (Winnicott, 1953/2000). Desta forma, quando a criança 

manifesta o seu ódio ou agressividade para com o objeto é fundamental que este sobreviva à 

destruição, pois só assim a criança se poderá aperceber da constância do objeto, podendo 

então utilizá-lo. Para tal, é primordial que a mãe não seja frágil ao ponto de se deixar destruir 

e que consiga ultrapassar a tentativa de destruição da criança, para que dessa forma a 

destruição possa ser rapidamente ultrapassada (Funck-Brentano, 2005). 

      Em suma, podemos concluir que segundo Winnicott é através do brincar que se 

mobilizam todos os recursos disponíveis para o desenvolvimento da personalidade. O autor 

acrescenta que é no brincar e talvez apenas no brincar que a criança e o adulto experimentam 

liberdade suficiente para criar e criar-se (Varga, 2011). 
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Bowlby e a teoria da vinculação 

Bowlby concorda com os antecessores em reconhecer a existência de necessidades 

primárias, indispensáveis, que têm que ser satisfeitas (e.g., alimentação). Contudo, sublinha 

que para além daquelas já identificadas como primárias, existe na realidade mais uma, 

classificada até agora como secundária: a necessidade de vinculação (Bowlby, 2006). O autor 

defende que a necessidade de vinculação é também ela primária e fundamental para o 

desenvolvimento da personalidade (Bowlby, 2001). Afasta-se assim de Freud para quem as 

únicas necessidades primárias são as corporais, não sendo a vinculação da criança senão uma 

pulsão secundária que se apoia na necessidade de alimento (Viterbo & Renault, 2005). 

Diversos estudos põem em evidência o comportamento de vinculação e demonstram 

que o bebé, efetivamente, nasce com uma vasta gama de potenciais de ação prestes a ser 

ativados (e.g., sucção, choro) e que progressivamente se orientam para a figura que na maior 

parte das vezes lhe dispensa cuidados, geralmente, a mãe (Abreu, 2005; Bowlby, 1952). Esta 

relação desenvolve-se no âmbito de um sistema interativo e complementar e à medida que a 

criança cresce, os seus comportamentos enriquecem (e.g., chamamento, tentativa de contacto, 

locomoção), mas continuam a ter como objetivo uma maior proximidade da figura de 

vinculação (Guedeney & Guedeney, 2002). 

Posteriormente, a vinculação manifesta-se de forma menos premente e menos 

frequente, porque a criança possui, pela sua evolução cognitiva, novos meios, tais como a 

linguagem, elaboração de estratégias e atração por outros centros de interesse. Assim, durante 

cada vez mais tempo ela consegue contentar-se em saber que a mãe está apenas disponível se 

ela necessitar (Figueiredo, 2003). Neste momento a interação mãe/filho torna-se mais 

sofisticada, através de uma espécie de competências que se desenvolvem lentamente, em que 

a criança começa a admitir que a mãe pode ter os seus próprios objetivos e que é precisa 
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alguma adequação para encontrar um compromisso que satisfaça ambas as partes. Todos estes 

processos têm origem nos três primeiros anos de vida (Van der Horst & Van der Veer, 2010). 

Embora as crianças se tornem vinculadas às pessoas que delas cuidam, a qualidade da 

vinculação pode variar na segurança e no conforto experimentado a partir dessas relações, 

existindo assim a possibilidade de essas figuras funcionarem para a criança como uma base 

segura a partir da qual explora o meio (Bowlby, 1979/1989). Neste contexto, o 

comportamento de vinculação pode ser ativado ou desativado em função de fatores 

situacionais relativos à criança, ao meio físico e ao comportamento materno (Soares, 2000). 

Os comportamentos de vinculação podem ser classificados tendo em conta três classes 

comportamentais e afetivas: procura de proximidade, procura de uma base segura e protesto 

com a separação, o que possibilita a sua classificação numa categoria de vinculação segura e 

em duas categorias de vinculação insegura (Cassidy, 1999).  

A esta teoria, foram integrados os trabalhos de Ainsworth (Ainsworth & Bowlby, 

1991), que ao demonstrarem empiricamente a veracidade prática dos conceitos de Bowlby 

vieram acrescentar novas perspetivas. No global, a visão dos dois autores sobre a vinculação é 

que esta constitui a base de sobrevivência e proteção, e que é conseguida através de sinais 

como o choro, o sorrir e o palrar (Clulow, 2001). A partir daqui, e tendo em conta também as 

características da mãe, quatro tipos de vinculação seriam possíveis: (1) segura, (2) insegura 

evitante, (3) insegura ambivalente/resistente e (4) desorganizada/desorientada (Bowlby, 

2006). 

Quando a vinculação é segura, a mãe é vista como a base a partir da qual as crianças 

exploram o que as rodeia pelo que, nas alturas de afastamento, procuram o contacto materno 

e, uma vez reconfortadas, retornam à exploração (Rodrigues, Figueiredo, Pacheco, Costa, 

Cabeleira, & Magarinho, 2004). 
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Numa vinculação do tipo insegura evitante, as crianças exploram o meio e parecem 

possuir pouco afeto em relação à mãe pelo que, quando se afastam, não demonstram grande 

preocupação (Grossmann, Grossmann, & Kinler, 2005). 

Num tipo de vinculação insegura ambivalente/resistente, as crianças não iniciam a 

exploração do meio de forma espontânea e nas alturas de separação ficam agitadas. No 

reencontro demonstram sinais ambivalentes que oscilam entre zanga e passividade 

(Figueiredo, 2003).  

Por último, numa vinculação desorganizada/desorientada, a criança manifesta 

comportamentos contraditórios, bizarros e sem objetivos fixos, bem como posturas anómalas 

e estereotipias, medo ou apreensão perante a presença materna. Em caso de reunião com a 

mãe, procede com frieza ou confusão e revela a inexistência de uma estratégia de vinculação 

adequada (Lyons-Ruth & Spielman, 2004).  

A teoria da vinculação coloca grande ênfase nos laços moldados pelas interações entre 

a criança e o cuidador primário que estabelecem a história interpessoal (Figueiredo, 2003). 

Contudo, o sentimento e o comportamento da mãe em relação à criança são profundamente 

influenciados pelas suas experiências pessoais, especialmente a que teve e talvez a que ainda 

tenha com os seus próprios pais (Abreu, 2005). É este padrão de relacionamento parental que 

dará origem à forma como os pais se irão vincular à criança, provendo ou não as suas 

necessidades físicas e emocionais (Bowlby, 2006; Soares, 2000). 

Se uma pessoa cresce ao lado de pais afetivos dos quais teve apoio incondicional, 

conforto e proteção, consegue desenvolver estruturas psíquicas suficientemente fortes e 

seguras para enfrentar as dificuldades da vida quotidiana na idade adulta (Clulow, 2001). Um 

ambiente de confiança promove o senso de competência e desde que os relacionamentos 

familiares continuem favoráveis, os padrões iniciais do pensamento, sentimento e 
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comportamento persistem e a personalidade torna-se cada vez mais estruturada para operar de 

maneira moderadamente controlada e resiliente, e cada vez mais capaz de continuar assim 

mesmo em circunstâncias adversas (Guedeney & Guedeney, 2002; Oliveira, 2000). 

Quando a pessoa cresce em circunstâncias hostis, o seu núcleo de confiança é afetado, 

o que irá prejudicar as relações futuras com outros semelhantes (Grossmann et al., 2005). 

Essas falhas podem ser provocadas pela incapacidade do ego para neutralizar as pulsões 

agressivas no estabelecimento do vínculo com a mãe, que vão sendo edificadas de forma 

lenta, da infância à adolescência, levando habitualmente a estruturas de personalidade de 

menor resiliência e controlo deficiente, que tendem a persistir ao longo da vida (Greenberg & 

Mitchell, 2003). Assim, a pessoa responde a eventos adversos subsequentes, entre os quais 

rejeições, separações e perdas, de acordo com a forma como a sua personalidade se estruturou 

(Rodrigues et al., 2004). 

A causa da maioria das lacunas deriva das irregularidades do meio ambiente e do que 

o equipamento comportamental está adaptado para tolerar. A ausência de um determinado 

tipo de comportamento numa certa fase do ciclo vital - fase crítica ou período sensível - pode 

refletir estados implícitos bastante distintos. A existência de períodos sensíveis nos primeiros 

anos de vida determina em grande parte, o comportamento instintivo adotado na fase adulta 

(Bowlby, 2006; Cassidy, 1999). 

Neste contexto, o objetivo da psicoterapia é fomentar o reaparecimento de modelos 

internos do self (Pacheco, Costa, & Figueiredo, 2003). Verificando-se que um sujeito com 

modelos internos de relações de vinculação rígidos ou inadequados tem tendência a impor 

estes modelos na interação com o terapeuta (transferência). Deste modo, o terapeuta tem 

como tarefa compreender as origens desses modelos internos disfuncionais e servir como base 

segura, ajudando o sujeito a trabalhar e explorar os seus medos internos (Main & Solomon, 
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1986). Estes modelos constituem importantes grelhas de leitura na interpretação e na previsão 

de comportamentos, influenciando os padrões de interação nas relações de proximidade 

emocional (Rodrigues et al., 2004).  

A ênfase da teoria da vinculação na importância das relações interpessoais para o 

desenvolvimento psicológico e na internalização da experiência relacional, como resultado de 

interações continuadas com as figuras de vinculação, tem tido importantes implicações para a 

investigação do desenvolvimento normativo e da psicopatologia, dando suporte também ao 

papel central da relação paciente-terapeuta como agente curativo na psicoterapia (Oliveira, 

2000). Neste contexto, os resultados da investigação da vinculação na infância têm vindo a 

demonstrar que, ao contrário da vinculação segura, que parece conferir uma forma de 

resiliência emocional associada a resultados mais adaptativos, as vinculações inseguras 

poderão constituir fatores de risco significativos para o desenvolvimento de psicopatologia.  

Diversos estudos (Ainsworth & Bowlby, 1991; Bowlby, 1979/1989; Carstensen, 

Pasupathi, Mayr, & Nesselroade, 2000; Stevenson-Hinde, 2007) têm sido conduzidos com o 

objetivo de explorar, na idade adulta, as associações entre as organizações de vinculação e a 

psicopatologia. Neste particular, Bowlby (2002) defende que a maior parte das perturbações 

de ansiedade podem ser explicadas pela (in)disponibilidade da figura de vinculação; as 

perturbações afetivas (e.g., depressão) estão geralmente associadas à perda definitiva de um 

dos pais, à incapacidade de desenvolver relações seguras e estáveis com as figuras de 

vinculação e à atribuição de sentimentos de incapacidade ou incompetência por parte do 

progenitor; e as perturbações da personalidade (e.g., borderline, anti-social) relacionadas com 

insegurança da vinculação e desorganização/ desorientação (Barone, 2003; Soares, 2000).  

Em suma, podemos concluir que os padrões de vinculação são integrados na estrutura 

de personalidade através de modelos internos de funcionamento (working models) que 
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determinarão as características do self ao longo de toda a vida (Pacheco et al., 2003). Assim, 

os working models podem ser considerados como os agentes que no futuro irão moldar todas 

as relações interpessoais e os laços afetivos, nomeadamente, a escolha de um companheiro(a), 

formação de relacionamentos de amizade, escolha profissional, parentalidade, formação de 

expectativas e a imagem do self  (Stevenson-Hinde, 2007; Williams & Riskind, 2004). 
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Níveis de organização da personalidade e mecanismos de defesa  

A compreensão da estrutura do carácter de qualquer ser humano deve ter em 

consideração duas dimensões distintas que se influenciam reciprocamente, nomeadamente o 

nível desenvolvimentista de organização da personalidade e estilo defensivo utilizado no 

âmbito desse nível (Cloninger, 1999; Douglas, 2009). A primeira dimensão conceptualiza a 

extensão da individuação ou nível de patologia (psicótico, borderline, neurótico) e a segunda 

identifica o tipo de carácter que a pessoa apresenta (psicopático, narcísico, esquizóide, 

paranóide, depressivo, masoquista, obsessivo-compulsivo, histérico-histriónico, dissociativo) 

(McWilliams, 2005). 

Neste contexto, Kernberg (1996) identifica a dimensão da personalidade segundo a 

gravidade da doença mental, tendo introduzido o termo organização da personalidade para 

rotular a extensão da perturbação, que vai desde o razoavelmente saudável ao gravemente 

doente.  Segundo o autor, personalidades bem organizadas operam razoavelmente bem e 

apresentam um funcionamento psíquico saudável, enquanto personalidades severamente 

desorganizadas funcionam mal e apresentam patologias graves.  Assim, avalia o nível de 

organização da personalidade de acordo com três fatores: (1) teste de realidade (distinção 

entre o que é real e o que não é); (2) sentido integrado de si e dos outros (capacidade de 

distinção entre si e os outros); (3) e o nível de maturidade dos mecanismos de defesa 

(primários e secundários). 

Segundo a teoria psicodinâmica, os mecanismos de defesa descrevem as estratégias a 

que as pessoas recorrem para gerir conflitos internos decorrentes de impulsos, anseios e 

sentimentos, ou seja, a forma como se ajustam às circunstâncias de stress mental e emocional 

(Blaya, Dorneles, Blaya, Kipper, Heldt, & Isolan, 2006). Os mecanismos de defesa 

secundários ou de nível superior (e.g., recalcamento, regressão, sublimação, isolamento, 
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intelectualização) tendem a ser mais sofisticados, adaptáveis e flexíveis e visam a criação de 

condições favoráveis para viver em sociedade. Por outro lado, os mecanismos de defesa 

primários ou primitivos (e.g., negação, dissociação, clivagem do ego, projeção, introjeção) 

tendem a ser mais simples e rígidos, pelo que podem interferir largamente com a capacidade 

de funcionamento das pessoas e consequentemente a sua integração na sociedade (Masling, 

1986). 

De acordo com McWilliams (2006) as inquietações psicológicas do presente refletem 

precursores infantis, ou seja, as interações dos nossos primeiros anos de vida estabelecem o 

molde para a forma como assimilamos mais tarde a experiência e, inconscientemente, a 

tornamos compreensível, pelo que a identificação do nível de desenvolvimento de uma pessoa 

é parte decisiva da compreensão da mesma. 

A teoria psicanalítica do desenvolvimento psicológico infantil reflete o carácter e as 

diferenças individuais, pelo que muitos teóricos (Stern, 1985; Tyson & Tyson, 1990) 

debateram as fases psicossexuais de Freud, enfatizando a pulsão e a defesa, no 

desenvolvimento do ego e nas imagens do self. Contudo, Masling (1986) e McWilliams 

(2004) afirmam que não existem evidências empíricas que pessoas com características orais 

tivessem graus de psicopatologia mais graves do que as pessoas com características anais ou 

edipianas (Golse, 2005). E isso acontece apesar de Freud ter designado as três primeiras fases 

de desenvolvimento através de conceitos pulsionais, que atrativamente se correlacionam de 

algum modo com o tipo de personalidade (e.g., pessoas depressivas com qualquer nível de 

saúde ou patologia tendem a manifestar oralidade; pessoas compulsivas são notoriamente 

anais nas suas preocupações, quer a sua compulsividade lhes traga ou não problemas graves) 

(Freud, 1923/1996). 
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No entanto, estudos desenvolvidos por Silverman, Lachmann e Milich (1982; cit. por 

McWilliams, 2005) defendem, por um lado, a existência de uma correlação entre o nível de 

desenvolvimento do ego e a diferenciação do self-outro; e por outro a saúde ou patologia da 

organização da personalidade. Todavia, esta correlação torna-se redundante, pois avaliar 

durante a entrevista níveis primitivos de desenvolvimento do ego e de relações objetais é 

como afirmar que o sujeito está doente, enquanto considerar alguém como obsessivo ou 

esquizóide não é necessariamente o mesmo que atribuir uma patologia. Esta conceptualização 

da robustez psicológica versus a perturbação psicológica tem profundas implicações clínicas 

nos diferentes tipos de carácter. 

           Ao longo do tempo, muitos estudos foram desenvolvidos, no sentido de organizar as 

várias dimensões/estruturas de personalidade, entre os quais se encontram os trabalhos de 

Kraepelin. Através da observação de pessoas que sofriam de perturbações mentais e 

emocionais com características comuns, desenvolveu teorias sobre a respetiva etiologia, de 

modo a considerar as suas origens como exógenas e tratáveis ou endógenas e incuráveis 

(Kraepelin, 1913; cit. por McWilliams, 2005). 

Freud, por sua vez, diferenciava apenas níveis de patologia neurótica e psicótica, em 

que a primeira se caracterizava por uma apreciação geral da realidade e a segunda por uma 

perda de contacto com a mesma (Jones, 1989). Quando o autor desenvolveu o modelo 

estrutural da mente considerou que as pessoas neuróticas sofriam porque as defesas do ego 

eram excessivamente automáticas e inflexíveis, isolando por isso as energias do id que 

podiam ser utilizadas criativamente; as pessoas psicóticas sofriam porque as suas defesas do 

ego eram excessivamente frágeis, o que as deixavam desamparadas e dominadas por material 

primitivo proveniente do id. Neste sentido, a terapia de uma pessoa neurótica deveria 

envolver o enfraquecimento das defesas e o acesso ao id, de modo a que as energias pudessem 
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ser libertadas para atividades mais construtivas; e a terapia com uma pessoa psicótica deveria 

ter como objetivo o fortalecimento das defesas, no sentido de recobrir as preocupações 

primitivas e influenciar realisticamente circunstâncias indutoras de stress, de forma a que 

fossem menos perturbadoras, encorajando o teste da realidade e fazendo recuar para o 

inconsciente o id em ebulição (Freud, 1923/1996). 

Posteriormente, na comunidade psicanalítica, além da distinção entre neurose e 

psicose, começaram gradualmente a aparecer diferenciações na extensão da inadaptação 

dentro da categoria neurótica. A primeira e mais relevante clinicamente foi a distinção entre 

neuroses de sintoma e neuroses de carácter. A pertinência desta distinção reside nas suas 

implicações no que se refere ao tratamento e prognóstico. Sendo uma neurose de sintoma, 

assumia-se que algo na vida presente da pessoa teria ativado um conflito infantil inconsciente 

e que estavam a ser usados mecanismos desajustados para lidar com a situação; se o paciente 

apresentasse um problema de personalidade ou de carácter, então era necessário para a 

eventual recuperação e resistência a dificuldades futuras a reconstrução da personalidade, pelo 

que o terapeuta tinha um papel educativo e muito mais decisivo para o resultado da relação 

terapêutica (McWilliams, 2005). 

Na última parte do século XIX e meados do século XX começam a surgir outras ideias 

sobre a organização da personalidade que sugeriam um meio-termo entre a neurose e a 

psicose. Os terapeutas começaram a sugerir novas designações de diagnóstico que captassem 

as características dessas pessoas, surgindo, assim, o conceito de organização borderline de 

personalidade, que foi largamente aceite pela comunidade psicanalítica, tendo-se alcançado 

um consenso surpreendentemente consistente em relação às manifestações clínicas dos 

problemas deste espetro (Vidal & Lowenkron, 2010). 
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Atualmente, os terapeutas de orientação dinâmica tendem a efetuar uma avaliação 

global, tão cedo quanto possível na transação terapêutica, sobre se a estrutura de carácter da 

pessoa é essencialmente neurótica, borderline ou psicótica. Assim, pessoas com tendências 

psicóticas podem ser compreendidas como fixadas psicologicamente nas problemáticas da 

fase simbiótica inicial; pessoas com uma organização borderline são compreensíveis em 

termos da sua preocupação com temas de separação-individuação; e as pessoas que têm uma 

estrutura neurótica podem ser entendidas em termos mais edipianos (Freud, 1923/1996). 

Deste modo, consoante as estruturas de organização da personalidade, assim serão as 

defesas preferidas, o nível de integração da identidade, a adequação ao teste da realidade, a 

capacidade de adequar a sua própria patologia, a natureza do seu conflito primário e o 

potencial de transferência e contratransferência (Appelbaum, 2012). 

A estrutura neurótica, é atualmente, atribuída a pessoas emocionalmente saudáveis, 

que apesar da presença de algum sofrimento emocional têm um alto nível de capacidade para 

funcionar, utilizando o recalcamento como defesa básica, de preferência a soluções mais 

indiscriminadas para o conflito, tais como a negação, clivagem e identificação projetiva. O 

seu comportamento demonstra alguma consistência e a sua experiência interior é de 

continuidade do self através do tempo, e têm um contacto firme com a realidade. São pessoas 

cientes dos seus pontos fortes e fracos e sabem quais são os seus valores, pois têm um sentido 

bastante consistente do propósito, direção e objetivos de vida (Douglas, 2009).   

Na extremidade encontra-se a estrutura psicótica que caracteriza as pessoas que estão 

muito mais desesperadas e desorganizadas internamente, apresentando alucinações, delírios, 

ideias de referência e pensamentos ilógicos. As defesas utilizadas pelas pessoas psicóticas 

incluem a negação, a retirada, o controlo omnipotente, idealização e formas primitivas de 

projeção e de introjeção, clivagem e dissociação. Estas defesas são pré-verbais e pré-racionais 
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e protegem a pessoa contra um nível de pavor tão esmagador e opressivo que mesmo as 

distorções assustadoras que as próprias defesas, frequentemente, criam são consideradas um 

mal menor (Karon, 1992). Estes pacientes têm graves dificuldades com a identidade e têm o 

teste da realidade seriamente comprometido. Os modelos da psicologia do ego realçam a 

ausência de diferenciação interna entre id, ego e superego, pelo que a natureza do conflito 

primário é literalmente existencial: vida versus morte, existência versus obliteração, 

segurança versus terror (Golse, 2005). 

As pessoas com uma organização borderline de personalidade recorrem, 

frequentemente, a defesa primitivas, tais como: a negação, a identificação projetiva e a 

clivagem, pelo que pode ser difícil distingui-los dos pacientes psicóticos em regressão. Estes 

pacientes são também semelhantes e diferentes das pessoas psicóticas na dimensão da 

integração da identidade, pois a sua experiência do self está provavelmente repleta de 

inconsistência e descontinuidade. No entanto, no que diz respeito ao teste da realidade, os 

dois grupos diferem radicalmente. Nos pacientes borderline as transferências são fortes, não 

ambivalentes e resistentes às formas comuns de interpretação e as relações transferenciais 

tendem a ser fortes e perturbadoras (Vidal & Lowenkron, 2010). 

Como tem vindo a ser referido, existe um conjunto de patologias que vai desde as 

áreas psicóticas até às neuróticas-saudáveis. No entanto, as pessoas não estão uniformemente 

distribuídas ao longo de todos os pontos de cada continuum, podendo enquadrar-se em 

diferentes dimensões tipológicas (e.g., psicopático, narcísico, esquizoide, depressivo, 

histérico). Assim, as categorias que habitualmente recorrem a defesas primárias estarão mais 

direcionadas para o pólo psicótico; as pessoas paranóides que por norma dependem das 

defesas projetivas, situar-se-ão mais no nível psicótico do que no nível neurótico; as 
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categorias tipológicas que se apoiam em defesas de nível superior tenderão mais para o pólo 

neurótico (McWilliams, 2005). 

Perante o exposto, na revisão de literatura, verifica-se que a intervenção psicológica 

baseada na psicoterapia de apoio de orientação psicodinâmica, depende da compreensão da 

formação da personalidade, que desempenha um importante papel no diagnóstico das 

perturbações do desenvolvimento dos adultos. Uma síntese precisa desta relação é 

sistematizada no ponto seguinte onde serão apresentados os objetivos propostos e  a 

metodologia utilizada para os alcançar. Todas as ações desenvolvidas ao longo do estágio 

tiveram como objetivo solidificar os conhecimentos adquiridos durante o percurso académico, 

pois é através do contacto com a realidade e da experiência vivida com os pacientes e com o 

supervisor, que se integra a teoria na prática.  
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Objetivos Propostos 

O estágio académico é parte integrante do 2º ano de mestrado em psicologia clínica, 

como complemento do ensino e da aprendizagem prática, que visa proporcionar ao futuro 

psicólogo clínico desenvolver os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, num processo 

dinâmico interpessoal sob supervisão direta de um orientador de estágio. Deste modo, o 

estágio na Dialógicos decorrerá entre outubro de 2011 a julho de 2012. 

          Num estágio é esperado que o estagiário adquira conhecimentos, aptidões, 

competências e atitudes, desenvolvendo atividades na área da promoção e prevenção da 

saúde, na consulta individual e de reabilitação bem como na área da formação (Trindade & 

Teixeira, 2000).             

       Quanto às atividades a desenvolver (ver anexo B), destaca-se a avaliação psicológica e 

acompanhamento psicoterapêutico de apoio, enquadrado no modelo psicodinâmico de dois a 

seis casos clínicos, que poderá ser realizada na sede da Dialógicos ou em qualquer um dos 

seus associados; treino aprofundado ao nível da avaliação psicológica cognitiva e da 

personalidade e do psicodiagnóstico em função dos parâmetros de classificação do 

Psycodynamic Diagnostic Manual (PDM Task Force, 2006); presença nas ações de formação 

e workshops a decorrer na Dialógicos; elaboração de um artigo de opinião, num tema à 

escolha, a publicar no site da empresa e a frequência de supervisão semanal (mínimo três 

horas/semanais) que tem como objetivo expor e debater casos clínicos, interpretação dos 

resultados da avaliação psicológica, discussão das hipóteses diagnósticas, metas 

psicoterapêuticas, análise das sessões psicoterapêuticas de apoio e da progressão terapêutica, 

técnicas utilizadas, análise das transferências e contratransferências e role-plays.  



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   60 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

      Outros objetivos incluídos no estágio académico passam pela planificação e 

ministração de eventuais palestras ou formações na sede da Dialógicos ou junto dos seus 

associados, desenvolvimento de projetos de intervenção e colaboração em feiras ou eventos. 
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Método 

Participantes 

A avaliação e intervenção psicológica foram feitas a oito pacientes com idades 

compreendidas entre os 5 e os 49 anos, sendo 87,5% do sexo feminino. De referir, também, 

que a maioria dos pacientes veio à consulta por iniciativa própria e que a maior parte dos 

motivos referidos (62,5%) se incluem no grupo das perturbações do humor (e.g., baixa 

autoestima, humor deprimido).  

De forma a dar a conhecer os pacientes atendidos, é apresentado na Tabela 1, o nome 

fictício, para proteger a identidade e privacidade dos mesmos, a idade, quem solicitou o 

pedido, o motivo do pedido, os instrumentos utilizados na avaliação psicológica, o número de 

sessões e em observações é colocada a hipótese de estrutura e dinâmica de personalidade. 

Como se pode observar na mesma tabela, três dos oito pacientes ainda se encontram em 

terapia, verificando-se que todos eles apresentam uma baixa autoestima. 

 No caso do Pedro e da Paula, como o objetivo passava exclusivamente pela avaliação 

de orientação vocacional escolar e profissional e avaliação da personalidade, os processos 

ficaram concluídos.  

      Após a consulta de devolução de resultados, com exceção da Inês, os restantes 

pacientes atendidos, ficaram em psicoterapia de apoio. A Rita, por questões de 

incompatibilidade de horários e deslocação, teve que abandonar a terapia. 

            No caso da Cláudia, os objetivos psicoterapêuticos foram alcançados, pelo que foi 

proposto alta. Contudo, e tendo em conta os objetivos deste trabalho, apenas serão descritos 

detalhadamente, os casos da Maria e da Isabel. 
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Tabela 1 – Caracterização dos pacientes atendidos 

Nome* 

Idade 

 

Quem  

solicitou  

 

Motivo da 

consulta 

Instrumentos de 

avaliação psicológica 

Nº de 

sessões 

 

Observações 

Rita 

43 
Próprio 

Baixa 

autoestima 
Humor 

deprimido 

Ansiedade 

Dependência de 
álcool 

Entrevista 

Teste de Rorschach** 

TAT 

3 

Borderline/ 

masoquista- 

autoderrotista/ 

abandonou/ 
incompatibilidade 

horários 

Cláudia 

43 
Próprio 

Baixa 
autoestima 

Tristeza 

Apatia 

Entrevista 

Teste de Rorschach** 
TAT 

20 

Borderline/ 
narcísica/deprimida/ 

alta / 

objetivos alcançados 

Inês 
5 

Escola/ 
pais 

Falta de 
resistência à 

frustração 

Isolamento 

social 

Growing Skills 

Desenho da Família 
CAT-A 

Ludodiagnóstico 

__ 

Comportamento 

anti-social/ 
não aderiu à 

psicoterapia 

Maria 
28 

Próprio 

Comportamento 

agressivo 

Baixa 
autoestima 

Humor 

deprimido 

Entrevista 

Teste de Rorschach** 

TAT 

21 

Borderline/ 

masoquista- 
autoderrotista/ 

em terapia 

Pedro 
20 

Psicóloga 
Clínica 

Avaliação de 
orientação 

vocacional 

escolar e 
profissional 

BPRD 
COPS 

___  

Patrícia 

14 
Próprio 

Baixa 

autoestima 

Dificuldade de 

aprendizagem 
Desinteresse 

escolar 

Entrevista 
WISC-III 

Desenho da Família 

Teste de Rorschach** 

 

13 

Borderline/ 

narcísica/déficit de 

atenção/ 
em terapia/ férias 

Isabel 
46 

Próprio 

Baixa 
autoestima 

Humor 

deprimido 
 

Entrevista 

Teste de Rorschach** 

TAT 

18 

Borderline superior/ 

histérica-histriónica/ 

em terapia 

 

Paula 

49 
 

Psicóloga 

Clínica 

Avaliação da 

personalidade 
MMPI-2 ___  
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Procedimentos 

 O estágio académico teve início no dia 3 de outubro de 2011, com uma reunião com a 

orientadora de estágio na sede da Dialógicos, onde foi abordado o trabalho do psicólogo 

clínico em contexto privado e quais as expetativas e as motivações do estagiário face ao local 

de estágio e modelo de intervenção. Foi indicada bibliografia de suporte ao modelo teórico 

utilizado na clínica e propostos trabalhos de pesquisa a apresentar nas supervisões semanais 

de grupo, de carácter obrigatório às segundas-feiras das 18h às 21h, com hipótese de 

alargamento até às 23h, decorrente dos casos clínicos a apresentar e discutir.  

Estas reuniões, no âmbito do estágio, permitem a análise das sessões psicoterapêuticas, 

onde se discutem as hipóteses diagnósticas e diagnóstico diferencial, metas psicoterapêuticas, 

técnicas utilizadas, mecanismos defensivos e acima de tudo a aquisição de conhecimentos 

sobre como atuar nas várias problemáticas que surgem em consulta. Incluem, ainda, role-

plays, com a simulação de sessões com crianças através da técnica de ludoterapia, 

adolescentes e adultos, bem como entender o funcionamento de uma equipa técnica em 

contexto de clínica privada e o modo como se articula com entidades exteriores, dado os seus 

protocolos, tendo em vista a melhor solução para determinados casos. 

         Após delimitados os objetivos e dotar o estagiário de conhecimento e treino de 

psicodiagnóstico e intervenção psicoterapêutica de apoio sob o modelo psicodinâmico, foram 

atribuídos os primeiros casos. Todos os pacientes tiveram conhecimento prévio, que seriam 

atendidos por psicólogos clínicos estagiários. 
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 Avaliação e intervenção psicológica 

Como anteriormente referido, o trabalho desenvolvido na Dialógicos envolveu 

atividades distintas, mas que se interrelacionam entre si, pois a prática clínica, necessitou de 

suportes teóricos que incluíram trabalho de pesquisa, formação e workshops, que serão 

abordados ao longo deste relatório. Tendo como suporte os modelos teóricos de psicoterapia 

psicodinâmica e psicanalítica, o principal objetivo passou pela realização da avaliação 

psicológica e acompanhamento psicoterapêutico de apoio. O atendimento foi feito na sede da 

Dialógicos.  

 Face à periodicidade semanal das consultas, foi acordada alguma flexibilidade para a 

frequência de presenças na clínica, consoante a disponibilidade de salas, horários dos 

pacientes e do estagiário, tendo sido, geralmente, cumprido o seguinte horário: segundas-

feiras, das 17:15h às 18:00h, quartas-feiras das 10:15h às 11:45h e sábados das 9:30h às 

13:00h, para as consultas. A supervisão em grupo, de carácter obrigatório, registou-se no 

horário anteriormente referido e os workshops e as formações frequentados, foram 

interpolados entre as sextas-feiras das 20:00h às 23:00h e os sábados das 14:00h às 18:00h.  

        A Tabela 2, apresenta a agenda semanal de atividades, na Dialógicos, onde são descritas 

as tarefas de carácter fixo, como as supervisões semanais de grupo, as sessões de intervenção, 

as formações e os workshops. 

As primeiras consultas tiveram início em novembro de 2011. Neste modelo, é 

realizado um conjunto de três consultas iniciais. Na primeira consulta, clarifica-se o pedido 

através de uma entrevista não diretiva e da marcação de uma avaliação psicológica. Na 

segunda consulta, realiza-se a avaliação psicológica através da utilização de um ou mais 

testes, consoante o tipo de problemática e o tipo de paciente presente. Primeiro são aplicados 

os testes cognitivos e só depois os projetivos, de modo a deixar o paciente mais tranquilo e à 
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vontade, no sentido de favorecer a projeção. Na terceira consulta procede-se à devolução dos 

resultados da avaliação psicológica e através da correlação com a sintomatologia inicial 

apresentada e estabelece-se o contrato terapêutico. Após esta fase, a quarta consulta 

corresponderá ao início da intervenção psicoterapêutica de apoio que, doravante, se designará 

por sessões. 

     As sessões têm duração de 45 minutos, com frequência semanal e, geralmente, sempre no 

mesmo dia e à mesma hora.      

   

Tabela 2 - Agenda semanal de atividades  

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

09:30      Sessão 

10:15   Sessão    

11:00   Sessão    

14:00      F/W* 

15:00      F/W* 

16:00      F/W* 

17:00 Sessão     F/W* 

18:00 Supervisão     F/W* 

19:00 Supervisão  Sessão    

20:00 Supervisão    Formação  

21:00 Supervisão    Formação  

22:00 Supervisão    Formação  

23:00 Supervisão    Formação  

Nota: *F/W Formações e Workshops interpolados 
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            Formação complementar 

      O estágio foi pautado por uma forte componente formativa, tendo por base o constante 

aperfeiçoamento de conhecimentos inerentes à prática profissional. A área da formação é 

desenvolvida através das reuniões, ações de formação, workshops e congressos na área. 

Durante o período de estágio foram frequentadas as seguintes formações (ver anexo C):  

 Defesas do ego: compreensão e identificação dos mecanismos de defesa do Ego, 

realizada na Dialógicos – Centro de Psicologia e Formação, Lda., no dia 15 de outubro 

de 2011, com a duração de 6 horas; 

 Crianças bipolares: transtornos de humor na infância, realizada na Dialógicos – Centro 

de Psicologia e Formação, Lda., no dia 18 de novembro de 2011, com a duração de 4 

horas; 

 Interpretação clínica de resultados de provas psicológicas: WISC III e Desenho da 

Família, realizada na Dialógicos – Centro de Psicologia e Formação, Lda., no dia 17 

de março de 2012, com a duração de 8 horas; 

 Perdi-te... e agora?: processos psicológicos de luto e de perda, realizada na Dialógicos 

– Centro de Psicologia e Formação, Lda., no dia 28 de abril de 2012, com a duração 

de 5 horas; 

 Avaliação da personalidade da criança: testes projetivos, realizada na Dialógicos – 

Centro de Psicologia e Formação, Lda., entre 04 a 29 de fevereiro de 2012, com a 

duração de 27 horas; 

 Teste de Rorschach: sistema compreensivo de Exner, realizada na Dialógicos – Centro 

de Psicologia e Formação, Lda., entre 23 de março a 27 de abril de 2012, com a 

duração de 27 horas; 
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 III Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente “Prevenção da 

criminalidade e dependências” realizado a 28 e 29 de março de 2012, na Universidade 

Lusíada de Lisboa. 

 Outras atividades desenvolvidas 

      Paralelamente a todo o trabalho inerente à intervenção clínica (e.g., consultas, 

transcrição e análise das sessões, avaliações psicológicas), foi realizado um levantamento dos 

pacientes que recorreram à clínica, durante o ano 2011, com o objetivo de caracterizar a 

população alvo, especificamente na sintomatologia mais frequente, a organização da 

personalidade e as dimensões tipológicas de acordo com o seu carácter (ver anexo A). 

             Foi, também, elaborado, um artigo de opinião, de um tema à escolha, intitulado 

“Solidão e redes sociais”, que irá ser publicado no site da empresa na rubrica artigos 

científicos e de opinião (ver anexo D). 

      Com o objetivo de facilitar a integração de conhecimento e aplicação dos testes TAT 

(Anzieu, 1988; Shentoub et al., 1999) e CAT-A (Bellak & Bellak, 1961; Boekholt, 2000, 

foram elaborados mini manuais para estagiários (ver anexo E).  

  Dada a importância do psicodiagnóstico diferencial para a intervenção em todo o tipo 

de sofrimento do foro psicológico foi elaborado um projeto para um curso de formação 

intitulado “PDM - Manual de Diagnóstico Psicodinâmico: uma nova abordagem para o  

diagnóstico em psicoterapia” de forma a utilizar eficientemente a informação na prática 

clínica sobre as categorias de diagnóstico, possíveis etiologias e implicações para o 

tratamento (ver anexo F). 

  Complementarmente, ao inicialmente estabelecido, houve a participação no III 

Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente “Prevenção da 

criminalidade e dependências” através da apresentação de um poster, elaborado em conjunto 
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com dois colegas de estágio, a Helena e o Luís, que teve como objetivo informar sobre as 

atividades desenvolvidas num estágio em contexto de clínica privada, bem como publicitar os 

estágios existentes na Universidade Lusíada de Lisboa, no âmbito do mestrado em psicologia 

clínica (ver anexo J). 
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Instrumentos 

Para a compreensão do funcionamento psicológico e emocional, foram utilizados os 

seguintes instrumentos, suportados por uma breve explicação: entrevista clínica, o Teste de 

Roschach – Exame de Personalidade e Funcionamento Emocional - Sistema Compreensivo de 

Exner (Exner, 1990), o TAT (Shentoub et al., 1999) e o PDM (PDM Task Force, 2006). 

Entrevista clínica 

      A entrevista clínica visa apreender e compreender o funcionamento psicológico de um 

sujeito, centrando-se sobre o seu vivido e acentuando a relação. Faz parte do método clínico e 

das técnicas de inquérito em ciências sociais, constituindo um dos melhores meios para aceder 

às representações subjetivas do sujeito. Permite obter informações sobre o sofrimento do 

sujeito, as suas dificuldades de vida, os acontecimentos vividos, a sua história, a maneira 

como ele gere as suas relações com os outros, a sua vida íntima, os seus sonhos, os seus 

fantasmas (Leal, 2010).  

      Surge, portanto, como um instrumento absolutamente insubstituível e único quando se 

quer compreender o sujeito na sua especificidade e pôr em evidência o contexto em que 

surgem as suas dificuldades (Pedinielli, 1999). 

      A noção de entrevista clínica está intimamente ligada aos trabalhos do psicólogo 

humanista Carl Rogers (1966; cit. por Bénony & Chahraoui, 2002, p. 16), particularmente 

interessado pela dinâmica da mudança de personalidade e dos valores humanos. As suas 

principais contribuições dizem respeito às noções de centração e aceitação do outro, de 

empatia, de não diretividade e de compreensão. A sua ideia geral é que, no domínio da 

clínica, há que abordar o sujeito sem à priori teórico: “só o paciente sabe onde e como sofre”. 

Há portanto que ter confiança nele, escutá-lo plenamente numa atitude compreensiva e 

respeitosa, que lhe vai permitir desenvolver todas as suas possibilidades. 
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A entrevista clínica, é em si mesma, o paradigma do trabalho do psicólogo clínico. Faz 

parte do método clínico, que consiste no estudo mais ou menos prolongado de casos 

individuais, sendo o indivíduo considerado como o quadro de referência. A entrevista em 

psicologia clínica situa-se geralmente num contexto: de ajuda ou cuidados psicológicos; de 

diagnóstico ou avaliação psicológica; ou de investigação clínica. No entanto, cada entrevista é 

única, assim como cada relação ou cada indivíduo o é (Pedinielli, 1999). 

Assim, a forma de conduzir uma entrevista clínica não se improvisa, apoia-se em 

regras técnicas (não diretividade, semidiretividade) e numa certa atitude clínica adotada pelo 

psicólogo. Estes representam os aspetos mais estáveis da entrevista clínica, e isto, quaisquer 

que sejam as modalidades e as condições da entrevista (Leal, 2010).  

A entrevista utilizada foi a não diretiva, que é centrada na pessoa, e não é o clínico que 

orienta o discurso do paciente, mas sim o sujeito que fala livremente de si próprio, 

controlando e conduzindo o seu discurso como entender. O clínico dá uma instrução, faz uma 

pergunta ou circunscreve um tema e de seguida dá espaço ao sujeito para falar. O clínico 

poderá analisar este tipo de entrevista em função do conteúdo manifesto (o que diz o sujeito), 

mas também em função do conteúdo latente (representações e significados por vezes 

implícitos associados ao discurso) (Pedinielli, 1999).  

      Importa investigar, fundamentalmente, qual a realidade psíquica do paciente no que se 

refere à estrutura do Eu (capacidade verbal e comunicacional; qualidade do contacto com os 

próprios sentimentos; grau de tolerância à frustração e nível de reconhecimento dos seus 

próprios problemas), à natureza das suas identificações projetivas (nível de intrusão e de 

hostilidade na atribuição de sentimentos, motivações e estados emocionais ao outro; 

determinação da fonte de problemas e qualidade da reação de contratransferência do 

terapeuta), ao nível da estrutura defensiva face às ansiedades persecutórias (nível de ansiedade 
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do paciente durante a entrevista; vivências paranóides em relação aos outros; tipo de defesas 

predominantes frente à experiência persecutória e níveis de ansiedade persecutória 

procedentes do Supereu) e as características da posição depressiva e das defesas maníacas 

dirigidas contra esta última (confiança nas próprias capacidades; consciência e preocupação 

com os atos e sentimentos próprios; tipo de relação com os sentimentos de culpa e a 

preocupação com o outro) (Aguilar, Oliva, & Marzani, 2003). 

       O que está subentendido na entrevista não diretiva é mais uma atitude clínica feita de 

respeito e de escuta benevolente do que uma ausência da palavra (Bénony & Chahraoui, 

2002). 
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Teste de Rorschach – exame de personalidade e funcionamento emocional - 

sistema Compreensivo de Exner  

Na área clínica, a avaliação da dinâmica da personalidade sempre foi uma atividade 

importante dos psicólogos, dentro da qual as técnicas projetivas são uma das ferramentas mais 

utilizadas (Cunha et al., 2000; Fensterseifer & Werlang, 2008). 

      Estas técnicas geram dados sobre a estrutura e dinâmica da personalidade, assinalando 

com detalhes a qualidade percetiva do mundo interno e externo dos indivíduos (Weiner, 

2000). Os estímulos ambíguos permitem liberdade de respostas que abrem espaço para a 

fantasia, estimulam a projeção e conflitos, angústias e ansiedades de conteúdos internos que 

estão encobertos, latentes e/ou inconscientes (Anastasi & Urbina, 2000; Chabert, 2004). O 

Rorschach e o TAT são os exemplos mais conhecidos desta categoria.  

      Criado por Hermann Rorschach, em 1921, o teste de Rorschach consiste em 10 

pranchas com borrões de tinta que obedecem a características específicas quanto à proporção, 

angularidade, luminosidade, equilíbrio espacial, cores e pregnância formal. Estas 

características facilitam o mecanismo de projeção levando um indivíduo a exteriorizar, 

aspetos estruturais da sua personalidade.   

      O Rorschach é um teste de personalidade e de funcionamento emocional, que pode ser 

usado e interpretado de diversas maneiras, conforme a abordagem teórica de que o avaliador 

faz uso, porém, todas devem convergir sempre para um mesmo resultado. A abordagem 

adotada neste trabalho é o sistema compreensivo de Exner (Exner & Sendin, 1995), que foi 

desenvolvido por John E. Exner Jr., e tem sido o sistema, predominantemente, usado para a 

administração, codificação e interpretação do Rorschach, baseando-se mais nas características 

da perceção do que no conteúdo das respostas ao estímulo, pelo que tende a aceder ao 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   73 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

funcionamento cognitivo do sujeito e classifica-o. A sua aplicação é extensiva tanto para 

crianças a partir dos 5 anos, como para adolescentes e adultos.  

Segundo Exner (1993), o modo de aplicação é numa posição lado a lado, a fim de 

evitar a interferência do examinador, quanto às suas expressões não-verbais. É importante 

fazer uma pequena introdução ao teste, surgindo na sequência desta, a instrução para o 

mesmo, explicando tratar-se de um conjunto de imagens que vão ser mostradas, onde o sujeito 

vai encontrar umas manchas de tinta, pedindo-lhe que diga: “O que é que isto lhe faz 

parecer?”, quando se exibem as pranchas. Pretende-se que o paciente apresente, pelo menos 

catorze respostas aos estímulos observados nas dez pranchas, de modo a favorecer a análise e 

evitar a baixa correlação. A primeira fase do teste é feita em associação livre, em que as 

respostas são literalmente anotadas. A segunda fase do teste consiste no inquérito, de modo a 

completar os dados recolhidos na fase anterior e assegurar que a codificação das respostas se 

faz com a maior exatidão possível. Os códigos da codificação estão pensados para representar 

o que o sujeito vê no momento em que dá a resposta, pelo que o objetivo imediato do 

inquérito é permitir ao examinador ver o que o sujeito viu, perceber onde é que o percepto é 

visto e quais as características que existem na mancha que o fizeram ver assim. 

Cada uma das respostas é classificada segundo: a prancha em que foi percebida, a 

localização dentro da prancha, a qualidade evolutiva da perceção (QD), o fator que as 

determinou (determinantes), a qualidade formal (QF) da perceção da mancha, o conteúdo da 

resposta, a atividade organizativa da resposta, a popularidade da resposta (P) e as 

características incomuns na resposta (CE-códigos especiais), quando ocorrem (Exner, 2003). 

            Todas estas informações são registadas e contabilizadas no sumário estrutural, 

calculadas as constelações patológicas numa folha designada para o efeito e através de tabelas 

normativas analisar os diversos índices, desvio-padrão em relação à média e percentagens. 
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      A interpretação dos dados faz-se tendo em conta as seguintes variáveis: controlo e 

tolerância ao stress; processamento de informação; mediação cognitiva; ideação; recursos 

afetivos; perceção de si e relações interpessoais.  

      Quase todos os protocolos contêm informação sobre a ideação, a emoção, o modo 

preferido de abordar as situações e o estilo de resposta, a capacidade de controlo emocional, a 

autoperceção, o processamento de informação, a perceção interpessoal, a mediação cognitiva 

e as estratégias defensivas habituais. Todos estes dados convergem para a organização interna 

e processos que proporcionam informação geral e específica sobre determinados rasgos de 

personalidade (Exner & Sendin, 1995). 

      Medidas, como o Rorschach, podem avaliar uma ampla gama de operações 

psicológicas e experiências, que são necessárias para a avaliação exaustiva dos resultados do 

tratamento (Exner, 1993). 
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Teste de aperceção temática  

 O TAT foi criado por Henry Murray, em 1935, e ocupa um lugar preponderante nas 

provas projetivas de personalidade. Assim, pode ser proposto em qualquer situação que 

implique ou necessite de um exame psicológico que tenha como objetivo a investigação 

aprofundada do funcionamento psíquico de um indivíduo (Shentoub et al., 1999). Tendo por 

base uma abordagem psicanalítica é, frequentemente, utilizado para revelar impulsos, 

emoções, sentimentos, complexos e conflitos da personalidade, bem como a exposição de 

tendências que o paciente não pode admitir por não ter consciência delas. Neste contexto, é 

um importante recurso para a interpretação do comportamento, doenças psicossomáticas, 

neuroses e psicoses, pois acentua o papel dos mecanismos de defesa do ego (Brelet-Fourlard 

& Chabert, 2005). 

A aplicação é feita numa única sessão e consiste na apresentação de 16 cartões que 

procuram averiguar como situações quotidianas concretas são vividas pelos pacientes e qual o 

significado atribuído às mesmas. Antes da aplicação da prova são dadas instruções ao sujeito, 

no sentido de imaginar uma história a partir de cada imagem apresentada. Alguns cartões 

apenas são apresentados a indivíduos do sexo masculino, outros apenas ao sexo feminino e 

um proposto apenas para adultos. A ordem de apresentação dos cartões deve ser respeitada, 

porque o desenrolar da prova confronta o sujeito com uma modificação do estímulo e os 

cartões vão das situações mais estruturadas para as mais simples, devendo o cartão 16 (em 

branco) ser exibido no fim da aplicação (Shentoub et al.,1999). 

A análise e interpretação das histórias incidem sobre o texto das narrações do paciente 

que deverão ser anotadas de acordo com a ordem de apresentação dos cartões (Parada & 

Barbieri, 2011). 
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Estas narrativas/relatos revelam elementos significativos da personalidade, através de 

um processo mental onde se conjugam elementos da realidade e da fantasia-fantasma, face 

aos elementos manifestos e latentes dos cartões (Brelet-Fourlard & Chabert, 2005). 

A análise dos resultados é feita através de uma grelha de decomposição que permite 

efetuar a cotação das respostas às figuras e agrupar os diferentes procedimentos de elaboração 

do discurso, incidindo nas estratégias defensivas utilizadas (Shentoub et al.,1999).  

A partir desta análise é possível aceder aos diversos registos conflituais e 

problemáticos de cada sujeito, isto é, o modo como se relaciona consigo e com os outros 

(Parada &  Barbieri, 2011). 
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Psychodynamic Diagnostic Manual  

O PDM (PDM Task Force, 2006) é um sistema de diagnóstico que considera a pessoa 

como um todo, em várias etapas de desenvolvimento, tendo em conta o funcionamento 

emocional, cognitivo, social e padrões de sintomas. Tem como objetivo construir uma base 

mais sólida para o diagnóstico e tratamento das perturbações mentais.  

      O PDM (PDM Task Force, 2006) é sustentado pela neurociência atual, pesquisas sobre 

a mente, o cérebro e o seu desenvolvimento, investigações ao nível de resultado dos 

tratamentos e avaliação da personalidade que sugerem que os padrões de funcionamento 

comportamental, emocional, cognitivo e social envolvem diversas áreas que trabalham em 

conjunto e não isoladamente. A saúde mental envolve mais do que simplesmente a ausência 

de sintomas, envolve todas as funções mentais de uma pessoa, incluindo relações, controlo 

emocional, estratégias de coping e autoanálise. Este sistema de diagnóstico foi desenvolvido 

por um grupo de investigadores, designados especialmente para o efeito, e pertencentes às 

cinco maiores organizações psicanalíticas: a Associação Psicanalítica Americana, a  

Associação Psicanalítica Internacional, a Divisão da Psicanálise (Divisão 39) da American 

Psychological Association, a  Academia Americana de Psicanálise e Psiquiatria Dinâmica e 

do Comité Nacional de Psicanálise Clínica em Serviço Social, com o objetivo de 

complementar o DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(APA, 2002) e o CID-10 (Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento) (OMS, 

1998).  

          O PDM (PDM Task Force, 2006) divide-se em três partes: a Parte I classifica as 

perturbações de saúde mental no adulto, a Parte II classifica as perturbações de saúde mental 

na criança e adolescente, bem como a classificação das perturbações na primeira e segunda 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   78 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

infâncias e a Parte III apresenta a literatura concetual e de investigação que suporta as 

premissas subjacentes. 

      Cada classificação é sustentada por três eixos de avaliação: o Eixo P, padrões de 

personalidade e distúrbios, tendo em conta duas áreas: localizar o indivíduo dentro de um 

continuum de um funcionamento mais saudável até ao funcionamento mais desorganizado e, 

as características individuais da organização mental e experiência, uma vez que a investigação 

sugere que os sintomas normalmente vêm do funcionamento da personalidade; o Eixo M, um 

perfil de funcionamento mental que inclui o processamento de informação, regulação e 

aprendizagem, expressão de sentimentos, capacidade para relacionamentos, defesas e 

formulação de juízos morais e, finalmente o Eixo S, que corresponde à experiência subjetiva 

de padrões de sintomas, com base nas categorias do DSM-IV-TR (APA, 2002), tendo em 

conta a experiência pessoal de cada indivíduo, em termos afetivos, processos cognitivos, 

experiências somáticas e interpessoais. 
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Estudo de Casos 

O método utilizado neste trabalho foi o estudo de caso, fundamentado na teoria 

psicodinâmica e psicanalítica, em que a teoria, a técnica e a prática se unem com o objetivo de 

compreender o funcionamento psicológico e emocional, como forma de acesso à estruturação 

do funcionamento mental (McWilliams, 2004). Neste contexto, foram selecionados dois 

pacientes.  

De salientar, ainda, que todos os pacientes tiveram conhecimento, que seriam 

atendidos por estagiários.  

Com o objetivo de compreender o funcionamento psicológico e emocional dos 

pacientes, para além da observação clínica suportada pelas entrevistas não diretivas, foram 

utilizados na avaliação psicológica o Teste de Rorschach e o TAT, em que foram escolhidas 

16 pranchas (1, 2, 3BM, 4, 5, 6GF, 7GF, 8BM, 9GF, 10, 11, 12BG, 13B, 13MF, 19 e 16). Em 

ambos os casos se verificou uma atitude colaborativa e o estabelecimento de uma relação 

empática com a psicóloga, durante a avaliação, o que levou os pacientes a expressarem-se 

com naturalidade. Os dados relativos à avaliação psicológica (respostas, cotação, resultados e 

interpretação) encontram-se nos anexos H (caso Maria) e J (caso Isabel). Aqui serão apenas 

focados os parâmetros relevantes para a compreensão do funcionamento psicológico e para a 

elaboração do psicodiagnóstico, considerado fundamental para a intervenção psicológica. 
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Caso Maria  

           Apresentação do caso 

           Maria tem 28 anos, possui nível médio de escolaridade e é mãe de um rapaz de 9 anos. 

Pertencente a uma família de classe desfavorecida, viviam nos arredores de Lisboa, em 

situação precária, dependentes de subsídios da segurança social e da ajuda dos vizinhos. Era a 

terceira de uma fratria de quatro e o seu nascimento não foi desejado. Denuncia maior 

proximidade afetiva com uma das irmãs mais velhas. Descreve um ambiente familiar muito 

violento, de abusos e maus tratos físicos e emocionais por parte da figura materna, que 

resultaram em algumas hospitalizações. Um dos exemplos mais marcantes relatado por Maria 

descreve-a e a uma das suas irmãs mordidas por ratos e ensanguentadas, perante a indiferença 

da figura materna, e a posterior assistência dos vizinhos na ida ao hospital. 

Relata uma figura materna explosiva e com atitudes e ameaças autodestrutivas, de 

índole suicida, que se traduziam em angústias de abandono e desamparo em Maria e nos seus 

irmãos. 

A figura paterna, apesar de ausências frequentes, era percecionada e sentida como 

próxima, afetiva e tolerante, inclusive para com a figura materna. Refere apenas uma situação 

de conflito entre as figuras parentais, devido a injúrias por parte da figura materna à mãe da 

figura paterna. No entanto Maria sabe, através da figura materna, que a figura paterna 

mantinha relações extra conjugais, o que mantém a possibilidade em aberto da existência de 

outros filhos. 

Registou-se aos 14 anos uma tentativa de suicídio, perante a qual se manteve a atitude 

de indiferença da figura materna, neste caso agravado pela expressão do desejo da sua morte. 

O padrão relacional de abusos e maus tratos físicos e emocionais estende-se à sua 

primeira relação conjugal, quando engravida aos 18 anos e decidem viver maritalmente. 
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Culmina numa agressão física através de uma facada e no abandono do lar, conjuntamente 

com o seu filho ainda bebé. A sua iniciativa de apresentação de queixa às autoridades 

policiais foi censurada pela figura materna, por alegações de as agressões serem 

consequências da sua conduta, considerando-a culpada e responsabilizando-a pelo incidente, 

atitude perante a qual manifesta experiências traumáticas do ponto de vista afetivo. Com o 

apoio de uma das figuras fraternas, altera a sua residência para Lisboa.  

Atualmente encontra-se numa relação conjugal de cerca de seis anos, instável mas 

considerada por si como suportável, perante a que considera ser uma forte ligação afetiva 

entre o seu companheiro e o seu filho.  

Subsiste de trabalhos de limpezas domésticas, como forma de evitamento de nova 

dependência financeira da sua fratria. 

Encontra-se no presente a atualizar competências profissionais, através da formação, 

com integração no mercado de trabalho. 

Vem à consulta de psicologia por indicação da psicóloga do filho, denotando sintomas 

de fragilidade emocional e afetiva, caracterizados por falta de modulação, depressão e 

agressividade. 

Resultados e interpretação da avaliação psicológica 

No Teste de Rorschach (Exner & Sendin, 1995), obtiveram-se quinze respostas, pelo 

que o protocolo foi considerado válido (R = 15). O valor do Lambda encontra-se alto (L = 

1,14), o que sugere exagerada simplificação das suas perceções e evitamento de emoções e de 

afetos. Por outro lado, o uso excessivo do controlo intelectual aumenta o risco da perda brusca 

do mesmo, o que a deixa mais propensa ao acting-out. 
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A constelação/índice com maior valor de referência é a esquizoafetiva (SCZI = 6). Os 

valores dos índices de depressão (DEPI = 4) e coping (CDI = 3) encontram-se no limiar da 

patologia.  

Tendo em conta as estratégias de interpretação das variáveis chave e a sequência de 

exploração de agrupamentos (Exner & Sendin,1995), o esquema para análise é o seguinte: 

Ideação (Id); Mediação cognitiva (Md); Processamento de informação (PI); Controlo e 

tolerância ao stress (CS); Aspetos afetivos (A); Perceção de si (PS) e Perceção e 

relacionamento interpessoal.  

A Maria parece apresentar uma ideação desorganizada (M- = 2), marcada por um 

desajuste cognitivo generalizado, utilizando a intelectualização como uma das suas principais 

defesas de compensação (2AB+(Art+Ay) = 11). Parece existir uma tonalidade pessimista em 

toda a sua atividade ideativa, o que favorece o fatalismo e a antecipação negativa das suas 

condutas (MOR = 4), refletindo normalmente o modo como se vê a si mesma, aos outros e ao 

mundo.  

Na mediação cognitiva, revelou-se pouco convencional nas suas perceções, ou seja, 

não percebe as coisas como a maioria dos indivíduos (X+% = 33%). Utiliza ineficazmente os 

processos de simplificação percetiva, pelo que apresenta falhas na mediação das emoções 

(F+% = 37%), as quais tendem a invadir os processos cognitivos. Conjugado com distorção 

grave de perceção da realidade, assinala-se um grau preocupante de condutas inapropriadas ou 

afastadas do convencional, que indicam distorção estrutural (X-% = 40%).  

O processamento de informação parece ser caracterizado por baixa capacidade 

cognitiva derivada da falta de motivação e iniciativa, a par com a excessiva simplificação das 

perceções (Zf = 8; L = 1,14; Zd= -3,5) podendo ter dificuldade na tomada de decisão e, 

consequentemente, pouca eficácia nas soluções que apresenta. Coloca a si própria objetivos e 
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metas superiores às suas capacidades funcionais, o que favorece o fracasso e a frustração 

(W:M = 7:3). 

Ao nível da capacidade de controlo e tolerância ao stress, a Maria parece sentir-se 

ambivalente na tomada de decisão e na resolução de problemas por o tipo de resposta ser ora 

através dos processos cognitivos, ora através dos afetivos, num estilo vivencial ambigual (EB 

= 3:2). 

Nos aspetos afetivos parece evidenciar estados frequentes de depressividade (DEPI = 

4). Denota-se evitamento de envolvimento emocional pelo eventual sentido de invasão (T = 

0). A emocionalidade reveste-se por vezes de carga pulsional primária, isenta de elaboração 

afetiva (FC:CF+C = 1:1; C = 1). 

Quanto à perceção de si, parece tender ao egocentrismo e à despreocupação com o 

mundo exterior (3r+(2)/R = 0,40). Denota-se preocupação com o corpo, de eventual tendência 

psicossomática (An+Xy = 3). 

No que concerne à perceção das relações interpessoais, a Maria não prevê aspetos 

positivos ou negativos nas interações com os outros, sendo usualmente distante e desligada e 

sem fazer uso da agressividade necessária à assertividade perante os que a rodeiam (COP = 0 

e AG = 0). 

Os procedimentos inconscientes identificados na Maria, que se apresentam na Tabela 

3, decorrentes da aplicação do TAT (Shentoub et al., 1999), parecem situar-se numa 

associação entre procedimentos de labilidade (B2.1, B2.3, B2.6 e B2.4) de evitamento do 

conflito (C/Fa1 e C/Fo2) e controlo (A2.4 e A2.11). 

Ao construir história com procedimentos da série B (labilidade) a realidade é 

hipervalorizada, mas não para esvaziar de afetos, pelo contrário, para os manifestar, pelo que 
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os afetos surgem excessivos. Pode distanciar-se do outro pelo medo de o destruir ou de ser 

destruído, pelo que denota-se uma marcada dificuldade em controlar os impulsos. 

 A Maria parece demonstrar uma certa impulsividade e precipitação no dizer (B2.1) 

quer a uma situação percebida, quer ainda, a maior parte das vezes, aos sentimentos 

experimentados face a essa situação, ao que parece demonstrar uma falta de controlo dos 

impulsos, afetos e ideias, uma projeção imediata, mas não patológica. O conflito intrapsíquico 

é encenado através das relações entre personagens que figuram (B2.3), com passagens mais 

ou menos bruscas, entre imagens, temas e /ou afetos, cuja oposição manifesta, traduz a 

labilidade do funcionamento mental (B2.6). Ao recorrer a histórias muito curtas (tendência 

geral à restrição - C/Fo2), o conflito é dificilmente abordado e não é desenvolvido, e as 

personagens surgem desprovidas de estatuto familiar ou social (C/Fo3), como forma de evitar 

a evocação de representações de relações demasiado precisas, porque demasiado carregadas 

no plano pulsional, libidinal e/ou agressivo. O discurso é marcado pela restrição, evitamento, 

fuga e ausência de conflitualização (C/Fa1). O recurso à denegação (A2.11), mesmo ao 

formular um dos seus desejos, pensamentos ou sentimentos, parece querer defender-se deles 

ao negar que eles lhe pertencem, com incidência sobre as representações e afetos, portanto 

sobre a realidade interna e não sobre a realidade externa. 

Desta forma, a Maria parece situar-se ao nível de uma organização psicológica 

marcada pela labilidade, restrição, evitamento e fuga como meio de se defender do 

surgimento do conflito intrapsíquico. 
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Tabela 3 - Análise dos procedimentos de elaboração das narrativas da Maria 

Procedimentos Designação Cartão 

Abordagem 

Quantitativa 

 

 

Procedimentos da série A que traduzem controlo 

 

A1.1 História construída próximo do tema banal 2 Presente 
 

A2.4 

 

Afastamento temporo-espacial 2,6GF Frequente 

A2.11 Denegação 8BM,13BG Frequente 

 

A2.13 
 

Intelectualização (abstração, simbolização, 
título dado à história em relação com o 

conteúdo manifesto 

10 Presente 

A2.15 

 

Isolamento de elementos ou personagens 2 Presente 

 

Procedimentos da série B que traduzem labilidade 

 
B1.1 História construída à volta de uma fantasia 

pessoal 

13MF Presente 

B1.4 Expressões verbalizadas de afetos variados, 

modulados pelo estímulo 

1 Presente 

B2.1 Entrada direta na expressão 1,2,3BM,4,5,6GF,7GF

8BM,9GF,10,11,12BG

13BG, 13MF,19 

Utilização 

maciça 

B2.3 Acento inscrito nas relações interpessoais. 

Relato em diálogo 

3BM,4,7GF Utilização 

maciça 

B2.4 Expressão verbalizada de afetos fortes ou 
exagerados 

3BM,4 Frequente 

B2.6 Representações contrastadas. Alternância 

entre estados emocionais opostos 

4,7GF,8BM Utilização 

maciça 

B2.9 Erotização das relações, invasão da 
temática sexual e /ou simbolismo 

transparente 

13MF Presente 

B2.10 Apego aos pormenores narcísicos com 
valência relacional 

2, Presente 

 

Procedimentos da série C que traduzem evitamento do conflito 
 

C/Fo2 Tendência geral à restrição 6GF,9GF Frequente 

 

C/Fo3 Anonimato de personagens 1 Presente 
 

C/N1 Acento inscrito na vivência subjetiva (não 

relacional 

1 Presente 

C/Fa1 Apego ao conteúdo manifesto 5,11,12BG,13BG,19 

16 

Utilização 

maciça 
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  Psicodiagnóstico versus discussão dos autores 

Os resultados da avaliação psicológica, a organização defensiva verificada no 

desenrolar das sessões, e a referência à classificação do PDM (PDM Task Force, 2006) face 

aos aspetos fundamentais da estrutura e dinâmica de personalidade parecem sugerir, no caso 

da Maria, um enquadramento num padrão de carácter autoderrotista/masoquista moral 

(P106.1), ao nível de uma organização borderline de personalidade (Kernberg, 1991), em que 

predominam sentimentos de tristeza, raiva, ressentimento, indignação e culpa e mecanismos 

defensivos de introjeção, projeção, voltar-se contra o self, identificação introjetiva, clivagem, 

moralização e acting-out, verificado na maior parte das sessões. 

Segundo o PDM (PDM Task Force, 2006), os indivíduos com perturbação 

masoquista/autoderrotista encontram-se repetidamente em sofrimento, como se o 

procurassem, no entanto, consideram que estão a sofrer injustamente e sem responsabilidade 

própria e que, por este facto, são vítimas ou amaldiçoadas. 

Originalmente, o termo masoquista (por Leopold von Sacher-Masoch) denotava uma 

psicologia sexual em que o orgasmo é obtido através de dor ou humilhação. Por analogia, o 

termo aplicou-se a personalidades em que a valorização da experiência (e.g. autoestima, 

relações de proximidade) estava intrinsecamente associada com o sofrimento necessário, pelo 

que muitos preferem utilizar o termo autoderrotista, para evitar a conotação sexual, e muito 

menos estigmatizar as vítimas de abuso por maus tratos (Herman, 1992; cit. por PDM Task 

Force, 2006). 

Freud, considerou este comportamento autoderrotista como o mais difícil de explicar 

pela sua teoria, dada a premissa dos organismos procurarem maximizar o prazer e evitar o 

sofrimento, pelo que inventou a expressão masoquismo moral (Freud, 1924; cit. por 

McWilliams, 2005). 
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Segundo Freud, para estes pacientes o objetivo da psicoterapia é mais em demonstrar a 

magnitude das injustiças e adversidades do que resolver os seus problemas, cujo sentimento 

expressa culpa inconsciente, e que, subtilmente, transmitem uma sensação de superioridade 

moral através da dor ou através de submissão, aparentemente altruísta para os outros (Freud, 

1924; Reik, 1941; cit. por PDM Task Force, 2006). 

Em termos de diagnóstico diferencial, confundem-se muitos comportamentos 

autoderrotistas como depressivos, até que, os padrões de masoquismo se tornam evidentes. 

Isto porque compartilham várias dinâmicas centrais, nomeadamente sensibilidade à rejeição e 

à perda, sentimentos de inferioridade, culpa inconsciente e a inibição da raiva consciente. 

Esses pacientes são adequadamente diagnosticados com uma personalidade depressiva-

masoquista (Kernberg, 1984; Laughlin, 1956; Westen & Shedler, 1999; cit. por PDM Task 

Force, 2006). 

A tristeza, a raiva, a inveja e a agressividade são traços marcantes da Maria, bem como 

as necessidades de cuidado e proteção, nas quais denota permanente insatisfação, o que 

favorece a relação de desconfiança com o mundo, percecionado e sentido como agressivo. 

Segundo Freud, esta ambivalência frente ao mundo tem como matriz a internalização 

de uma figura materna agressiva e negligente e resulta de uma fixação precoce no estádio anal 

sádico. Esta fixação ocorre numa fase em que o ego está ainda mal organizado quanto às suas 

defesas e adaptações, sendo sentido pela criança o risco de perda de objeto. A criança entra 

subitamente, à custa deste traumatismo afetivo, numa situação edipiana para a qual ainda não 

está preparada, ou seja, ocorre um bloqueio evolutivo da maturidade afetiva do ego no 

momento em que este ainda não está diferenciado sexualmente. Desta forma, a criança entra 

no segundo estádio anal numa pseudo-latência que se prolonga, a maior parte das vezes, por 
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toda a sua vida adulta, não lhe sendo possível aceder a uma relação triangular e genital com os 

seus objetos (Freud, 1923/1996). 

O sujeito depende do objeto externo de apoio, que desempenha o duplo papel de 

superego auxiliar e de ego-auxiliar. Aqui, é o ideal do ego que desempenha a principal função 

organizadora dos processos mentais. Da fraqueza do superego e da organização da 

personalidade em torno do ideal do ego arcaico resulta a inadequação destes sujeitos à 

intolerância, à incerteza e à dificuldade de elaboração. No ego que se forma, a criança 

diferencia-se do mundo e começa a sentir, como resultante disso, sentimentos de perda 

(Freud, 1905/1969). 

Segundo a perspetiva de Klein, a Maria não superou a posição esquizoparanóide, 

altamente fragmentada e desorganizada, que a remete para uma cisão dos objetos, dos afetos, 

e do mundo interno e a realidade que perceciona é a separação de bons objetos e de bons 

sentimentos dos maus objetos e maus sentimentos. A Maria parece não se ter sentido segura 

para enfrentar ansiedades e conflitos sem o recurso a mecanismos de defesa limite, o que 

deste modo vai impossibilitar que os objetos sejam reconhecidos na sua totalidade, com 

componentes boas e más (Klein, 1933/1996). 

Estas vivências de negligência materna, referida por Maria ao longo do percurso 

terapêutico, podem ser compreendidas à luz do que Winnicott (1995) denomina de ausência 

de um ambiente suficientemente bom, ou seja, de uma incapacidade do ambiente de 

proporcionar contacto afetivo, proteção e segurança à criança e que Bowlby (2006) designa de 

privação de mãe. 

Para Winnicott (1960/1983) se o ambiente não proporciona condições para que a 

tendência inata do indivíduo se desenvolva de forma natural, o amadurecimento do ego deste 

indivíduo não acontece ou decorre de forma precária. Percebe-se que, desde as suas primeiras 
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relações, a Maria não foi verdadeiramente compreendida, não teve nenhum espelho vivo para 

que pudesse olhar-se e perceber-se. Segundo o mesmo autor, se isso acontece há tendência 

para se denotarem falhas no processo de amadurecimento do ego, comprometendo o sentido 

de unidade.  

Os fatores desintegradores da vida familiar primária da Maria são evidentes: violência 

física e verbal, bem como abandono, que parece ter favorecido a constituição de um falso self 

defensivo que manteve oculto o verdadeiro self. De acordo com Winnicott (1955/2010), o 

falso self implanta-se como real, ou seja, o indivíduo comporta-se mimetizando o ambiente, 

mas, devido à sua carência essencial, começa a falhar nas suas relações interpessoais.  

Neste âmbito, Bowlby (1979/1989) refere que, quando uma mãe não se mostra 

confiável e responde de modo inconsistente e imprevisível, cria na criança um padrão de 

apego ansioso, que expressa a insegurança na resposta que pode receber da figura primária e a 

dificuldade de lidar com seus sentimentos, especialmente aqueles considerados negativos. 

Este comportamento instável da mãe, que não pode conter e tolerar as manifestações de raiva 

e de dependência do filho, nem diferenciar os sentimentos das ações ou mostrar que sentir não 

tem um efeito destruidor real, permite que a criança atribua um valor menor a si mesma e 

sinta-se obrigada a conter ou reprimir esses sentimentos, sem aprender a sua gestão e presa a 

um modelo interno de relacionamento em constante ameaça pela agressividade (Bowlby, 

2002). 

A Maria terá experienciado um tipo de vinculação insegura na vertente ansiosa-

ambivalente, expressa por meio de comportamentos alternados entre ansiedade (proximidade) 

e raiva (afastamento), desenvolvendo um comportamento de resposta oscilante.   
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Metas psicoterapêuticas 

Tendo por base o psicodiagnóstico e a análise do pedido, foram definidas as seguintes 

metas psicoterapêuticas de apoio:  

 Aumento da capacidade de mentalização das experiências traumáticas e da sua 

gestão emocional e afetiva; 

 Incremento de uma maior integração das representações clivadas do self e do objeto, 

que permita a relação intra e interpessoal;  

 Desenvolvimento de autoestima e o respeito por si própria, através de 

incrementação da capacidade de iniciativa própria e treino da assertividade; 

 Diferenciação entre confronto e conflito, que possibilite a expressão afetiva e a 

autorresponsabilização, altere a posição masoquista.  

Análise da progressão psicoterapêutica de apoio 

Na primeira consulta, a Maria fala dos problemas da sua relação conjugal atual, na 

hipótese de rotura e no impacto que sente que isso terá na vida do filho. Encontrava-se muito 

triste e o choro era uma constante. Para a Maria, o problema central desta rotura era o trauma 

que poderia causar ao filho, uma projeção, sua, de sentimentos perspetivada pelo constante 

abandono sentido na sua infância “Ele quer acabar a relação, eu ainda não disse nada ao meu 

filho, porque ele gosta muito do pai, apesar de não ser o pai verdadeiro dele. Ele trata o meu 

filho como se fosse filho dele, isso é verdade (…) mas com esta situação de acabar a relação, 

nem tenho para onde ir (…) por isso não sei como vou dizer que a relação acabou (…) Mas a 

minha vida não foi fácil, o meu pai nunca estava em casa, a minha mãe nunca gostou de mim 

(…) ninguém gosta de mim”.   

Esta possível rotura estará iminente há já algum tempo, mas a Maria tem vindo a 

suportá-la para não privar o filho do contacto com o pai de quem gosta muito. Maria parece 
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ser contentora dos aspetos mais negativos da realidade envolvente, salvando os outros, neste 

particular o filho, desse contacto, mas reserva em si sentimentos marcados de tristeza, 

desamparo, raiva, solidão e injustiça, por isso vive revoltada. 

A figura materna ocupou grande parte da primeira sessão, como foi um tema 

recorrente nas sessões seguintes, em torno do qual as ações contadas por Maria ocorreram e 

os sentimentos se desenvolveram. Essa relação é marcada pelos sentimentos de violência, 

negligência grave, desamparo e por situações de agressões físicas e verbais, estando presentes 

também, a raiva e a ambivalência afetiva e ideativa “Havia ratos lá em casa e houve um que 

mordeu a mim e à minha irmã (…), estava toda cheia de sangue, a minha mãe disse que isso 

não era nada e que ele devia ter-me comido toda. Foi uma vizinha que no dia seguinte nos 

levou ao hospital. Nunca me deu carinho, só porrada (…) a minha mãe nunca me ensinou 

nada, quando abria a boca, estava logo a levar “. 

A mãe é idealizada negativamente e trazida no seu discurso como uma convivência 

marcada pela ausência de amor e presença de agressividade. Neste último aspeto, há um 

processo de identificação da Maria com a mãe, e a negação de reconhecer em si similaridades 

com as reações daquela “ O pior é que no outro dia o professor disse que o meu filho se tinha 

portado mal e eu chamei-o e dei-lhe uma bofetada. Não admito falta de respeito a ninguém, 

muito menos ao professor. Agora os colegas gozam-no e o meu filho chora (…) Depois porta-

se mal e bato-lhe, mas não lhe bato como a minha mãe me fazia (…) Eu não sou igual a ela. 

Só que odeio ver aqueles miúdos mal-educados. Sabe o que as pessoas pensam? Aquela mãe 

não sabe educar o filho”. 

A Maria introjetou parcialmente a figura da mãe exaltando-a quando a imita (batendo 

no seu filho). Nessa exaltação, a natureza daquilo que ela idealizou da mãe não é alterada, ou 
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seja, ela poderia reagir a essa influência negativa fazendo exatamente o contrário dela; no 

entanto, copia-a, racionalizando.  

A Maria repete situações semelhantes, marcadas pela violência e, o vínculo que 

manteve com o seu primeiro companheiro e pai do seu filho reflete aspetos da sua história de 

vida, desde a infância “Também levei porrada do pai do meu filho, sabe o que ela (mãe) 

dizia? -“Se levas é porque mereces, e ele devia dar-te mais”. 

A Maria apresenta dificuldade em expressar e gerir os seus sentimentos, emoções ou 

estados afetivos, ao mesmo tempo que tem pouca consciência da relação entre eles e os seus 

problemas atuais, pelo que as sessões seguintes foram marcadas pela temática da promoção da 

autonomia ao filho que, segundo a Maria, era um dos motivos pela qual a psicóloga do filho 

lhe tinha sugerido a psicoterapia de apoio “ A psicóloga do meu filho disse-me que eu tenho 

que deixar o meu filho fazer as coisas sozinho, por exemplo, deixar que ele faça o lanche, 

vestir-se sozinho, tomar banho, ir para a escola…mas isso é muito difícil para mim, por isso 

ela disse para eu falar consigo (…) se ele fizer as coisas, depois já não precisa de mim (…) eu 

deixo de fazer falta, depois já não vai precisar de mim, deixa de gostar de mim, eu não estou 

lá a fazer nada ”. 

Esta forte dependência da presença e funcionalidade do objeto externo atual, vem 

colmatar os sentimentos de solidão e vazio, pela inexistência de objetos internos 

suficientemente bons e estáveis. (Matos, 2007). Deste modo, promover a autonomia ao filho é 

geradora de angústia de separação. Por outo lado, a Maria projeta no filho uma necessidade 

sentida, que nunca foi satisfeita. 

Na décima primeira sessão a Maria surpreende com o seguinte discurso, 

intelectualizado: “ Já sabe que sou mãe galinha e estou a melhorar neste aspeto (…) o meu 

filho tem que ser mais autónomo, mas depois vem aquele medo, de que já falámos. Mas estive 
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a pensar, vou deixá-lo fazer mais tarefas de casa (…) mas tem que fazer sozinho, no fundo ele 

está a crescer. (…) É que estive a ver um programa na televisão que falava de pais super 

protetores e lembrei-me de si, da conversa que tivemos. O que diziam era que tínhamos que 

ser treinados, e deram o exemplo de descascar uma maçã. O cérebro por estar habituado, já 

tem mecanismos para se proteger contra cortes, se as crianças nunca fizerem nada nunca 

estarão treinados para se protegerem contra o que for. Por isso, vai-me custar mas terei que 

começar a deixá-lo fazer algumas coisas, é que ele adora ajudar-me e isto irá servir como 

prémio”. 

Maria parecia estar a começar a organizar o seu mundo interno de forma menos 

ansiosa e mais ajustada, em que o insight se apresentava como começando a resgatar o seu 

self e a organizar as suas relações com os outros “No outro dia deixei-o ir sozinho para a 

escola, tinha o meu coração aos pulos. Eu estava à janela a ver. Não é que ele parou na 

passadeira, olhou para um lado e para o outro, tudo como deve ser? (…) Estava espantada. 

Bom, ele estava tão feliz”. 

Paralelamente parecia estar a emergir a aceitação de sentimentos de inveja, raiva e 

pela sua irmã, até aí idealizada. Este movimento contraria claramente a posição masoquista e 

a vitimização a si associada, e consistiu num avanço na psicoterapia de apoio, na medida em 

que pareceu reforçar consequentemente, e de acordo com o esperado, o seu ego verdadeiro 

por contraposição com o falso usualmente operante “Às vezes tem a mania que sabe tudo. 

Bem … depois toda a minha vida a minha mãe comparou-me com ela, ela é que era a 

inteligente, a boa, ela é que tem uma boa casa, eu sempre fui uma merda… Ah! desculpe-me 

(…) Sabe uma coisa, para a minha mãe nunca prestei para nada, só a minha irmã é que era 

boa (…) Sempre que lá vai é só para me humilhar e tratar mal, não quero mais, chega. (…) Eu 

por vezes sou cega e ingénua e depois como nunca fui amada devidamente, deixo que toda a 
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gente abuse de mim, mas isto acaba. Para dizerem mal não preciso. Ninguém pode, a boa da 

Maria lá faz as coisas e depois é maltratada, acabou, não estou para isto (…) acho que já tive a 

minha dose”. 

A par com a atitude terapêutica adotada de facilitação de espaço para a reflexão, 

espera e aceitação dos seus pensamentos e sentimentos (Kohut, 1971; cit. McWillians, 2006), 

surgiu de forma evidente na Maria uma maior capacidade de mentalização das experiências 

traumáticas e a capacidade da sua gestão emocional e afetiva, o que pareceu incrementar a sua 

capacidade de iniciativa própria e assertividade, no alcance dos seus objetivos pessoais e no 

elevar da sua auto estima “Hoje quero falar de sentimentos: desilusão, raiva e alegria (…) Isto 

de estar em casa tem um lado positivo. Como tenho tempo, dá para pensar sobre a minha vida 

e organizá-la (…) investir numa casa minha e em mim. Eu sempre gostei de estudar, fiz o 12º. 

Ano mas gostava de fazer um curso superior. Partilhei isto com o meu companheiro, 

respondeu-me para quê que quereria estudar se não estava bem assim. Respondi-lhe que não, 

que queria aprender e saber mais e fazer carreira, sentia que tinha capacidade (…) Agora 

tenho que pensar essencialmente em mim e no meu filho. (…) porque foram muitos 

candidatos e eu consegui, estou tão feliz. Quero ser uma das melhores”. 

A unificação dos aspetos afetivos permitiu aceitar os sentimentos de ódio, inveja e 

raiva como parte da sua personalidade, e ajudou a Maria ao reforço do seu ego, traduzido 

numa atitude de valorização pessoal e imposta aos que a rodeavam. Este progresso 

psicoterapêutico derivou na sugestão, na décima sétima sessão, de um afastamento da sua 

periodicidade para quinzenal. 

Nas sessões seguintes, a Maria recordou com intensidade afetiva desilusões 

traumáticas do passado, nomeadamente com o seu ex-companheiro e pai do seu filho, a sua 

ex-sogra e alguns amigos. Denotou-se uma alteração significativa da posição masoquista, pela 
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capacidade expressa de confronto, e de afirmação de si e dos seus sentimentos. Esta 

capacidade é evidente igualmente no seu comportamento, despedindo-se da sessão com um 

forte abraço “ O pai do meu filho telefonou-me, ele há 2 meses que não deposita dinheiro na 

conta do miúdo e quer falar comigo sobre isso (…) sempre que fui com o meu filho para o 

ver, fui sempre acompanhada com alguém, normalmente ia com o meu irmão. Mas desta vez 

irei sozinha com o miúdo. No outro dia, ao telefone, a dizer-me que estava muito arrependido 

do que me tinha feito. Gostei muito dele, mas já não tenho medo. Eu irei lá sozinha, pela 

primeira vez. Eu, já não sou a mesma Maria que ele conheceu, já cresci muito, estou muito 

mudada e sobretudo sem medo dele. Este é o meu desafio, preciso de o fazer”.  

Posteriormente, a Maria mostrou-se capaz de entrar em contacto com mais um 

sentimento, intolerável para si inicialmente, a culpa “ Aí fiz uma coisa muito mal, da qual me 

sinto muito culpada. Andei com ele, tive algumas vezes com ele. Mas as coisas não deram. 

Nós éramos só amigos, mais nada. Só que, a partir daí, o que o meu ex dizia era que eu, é que 

o tinha traído (…) até pôs em dúvida se o filho, era filho dele. Disse-lhe para fazer os testes 

de paternidade, era por isso que existiam (…) e a minha mãe dizia-me que se levava porrada 

era com razão, porque tinha andado com o outro (…) Mas acho que não devia ter andado com 

o outro, mas sentia-me tão frágil e sensível, ele sempre atrás de mim e apoiava-me em tudo, 

houve um dia que aconteceu. Mesmo quando acabámos, ficámos sempre amigos”. 

A Maria parecia estar a entrar na posição depressiva, com mecanismos de reparação 

contra a angústia depressiva, em que o mundo externo se torna mais diferenciado, se inaugura 

a ambivalência, e aumenta a capacidade de expressar emoções e originar sentimentos de culpa 

e luto. Contudo, é na reparação e na superação dessa relação objetal ambivalente, que se 

trabalha o luto e através da aceitação da perda que a Maria passará a trabalhar saudavelmente 

a construção da sua subjetividade (Klein, 1933/1996). 
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Ao longo dos nove meses de psicoterapia de apoio semanal, a Maria foi uma paciente 

assídua, pontual, colaborante e afável. A par com a progressiva relação de confiança no 

técnico, foram-se observando mudanças significativas na representação de si e no seu 

posicionamento nos contactos interpessoais. A Maria começou a perceber que por vezes teria 

que provocar uma invasão afetiva desestruturante e abrir mão provisoriamente de estratégias 

defensivas para entrar em contacto com certos conteúdos inconscientes e dolorosos, tornando-

os passíveis de serem operados racionalmente.  

Desenvolveu um sentido mais positivo de si mesma, em que a constância de objeto e a 

do self melhoraram, e aumentou substancialmente a capacidade de regular os afetos e 

concomitantemente a redução de acting-out. Começa, de forma consistente, a percecionar os 

outros e a si própria como pessoas completas, com aspetos positivos e negativos, a par de ser 

capaz de sentir e conter a ambivalência. Relaciona-se com a familiar nuclear de forma 

competente e assertiva.  

Este caso foi surpreendente pela alteração significativa dos modelos defensivos e pela 

observação das mudanças generalizadas na vida de alguém, quando tal acontece.  
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Caso Isabel 

Apresentação do Caso  

Isabel, 46 anos, possui o nível básico de escolaridade, é casada e mãe de uma rapariga 

com 21 anos. A sua aparência é cuidada. Pertencente a uma família do norte de Portugal, que 

se dedicava à agricultura, viveu no passado em situação muito precária. Era a quinta de uma 

fratria de sete e o seu nascimento não foi planeado nem desejado. Descreve um ambiente 

familiar abandónico e de maus tratos físicos e psicológicos por parte da figura paterna, que é 

sentida como autoritária e agressiva. A figura materna é percecionada como distante, 

abandónica e fria, da qual não se recorda ter recebido um afeto ou um elogio. Em virtude das 

dificuldades económicas, as figuras fraternas mais velhas emigraram para França com 15 

anos, ficando a cargo da Isabel, aos 12 anos, as figuras fraternas mais novas e a 

responsabilidade das tarefas domésticas, o que a impediu de estudar. Com gosto especial pela 

culinária, é muito elogiada por terceiros. Aos 14 anos começa a namorar, com o que é 

atualmente o seu cônjuge. Descreve-se como uma jovem alegre e refilona, a quem tinham 

roubado a infância. 

      Também com essa idade, refere que vem a Lisboa passar uns dias a casa de familiares 

e numa saída noturna com um vizinho lá da terra com cerca de cinquenta anos, é que é 

violada. 

      Apesar do trauma, e de não se recordar do que aconteceu realmente nessa noite, por 

estar embriagada, refere que no dia seguinte não sentia dor. Esta culpa tem-na acompanhado 

até aos dias de hoje, por reconhecer que não deveria ter saído naquela noite, apesar de o 

desejo de conhecer coisas novas ter sido superior. 

      Na primeira relação íntima com o namorado, sente-se na obrigação de contar, no 

entanto alterando a versão dos acontecimentos, pelo que referiu ter sido abusada por uns 
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rapazes, quando saiu com uma amiga, aquando da sua estadia em Lisboa. Instala-se a 

desconfiança, e a partir daí a relação nunca mais foi a mesma, pautada por roturas e 

reconciliações, culminando com uma ida para França, aos 18 anos, para tomar conta de 

crianças. Esta estadia foi curta por julgar estar grávida e regressa à terra natal. Embora tenha 

sido um falso alarme acaba por casar, aos 21 anos, contra vontade da figura materna do seu 

cônjuge. Engravida a primeira vez, mas é pressionada pela figura materna do seu cônjuge e 

por este, a abortar, o que a deixa profundamente traumatizada. 

      Há 20 anos que trabalha como auxiliar num CAT, considerada uma ótima funcionária, 

até que há 5 anos atrás começou a ter problemas de ordem profissional, quando foi 

responsabilizada pelo envio de uma carta anónima a denunciar abusos na instituição. Na 

sequência do mobbing cai em depressão, agravada pelo abandono do leito, pelo conjugue, 

cuja desculpa foi o seu ressonar. Entra de baixa um mês e é medicada com Victan, Pracet e 

Zoloft. 

      Com a morte da figura materna, há 2 meses, decide vir à consulta de psicologia por 

indicação de uma colega de trabalho, paciente da clínica e com bons resultados terapêuticos, 

denotando sintomas de fragilidade emocional e afetiva, caracterizados pela depressão. 

       Resultados e interpretação da avaliação psicológica 

       No Teste de Rorschach (Exner & Sendin, 1995), obtiveram-se dezasseis respostas, 

pelo que o protocolo foi considerado válido (R=16). O valor do Lambda é baixo (L=0,33), o 

que sugere a falta de filtragem aos estímulos do meio circundante, porque não simplifica 

adequadamente a informação, e não separa os dados relevantes dos acessórios. Deste modo, 

deixar-se invadir facilmente pela estimulação emocional. 

       Em termos dos resultados finais e na constelação/índice com maior valor de 

referência, regista-se o índice esquizoafetivo (SCZI=6). O valor do índice de depressão 
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encontra-se positivo (DEPI=5) e o da constelação de suicídio no limite (S-con=7), o que 

denota uma tendência a adotar condutas suicidas ou para-suicidas, ou seja, autodestrutivas e 

de inflexão da agressividade. 

      Tendo em conta as estratégias de interpretação das variáveis chave e a sequência de 

exploração de agrupamentos (Exner & Sendin, 1995), obteve-se o seguinte esquema para 

análise: Ideação (Id); Mediação cognitiva (Md); Processamento de informação (PI); Controlo 

e tolerância stress (CS); Aspetos afetivos (A); Perceção de si (PS) e Perceção e 

relacionamento interpessoal.  

      A Isabel parece apresentar uma ideação desorganizada (M- = 2), marcada por um 

desajuste cognitivo generalizado e falhas na atividade de síntese, traduzindo um alheamento 

grave à capacidade de descriminação da realidade, com graves e frequentes alterações da 

conceptualização e falta de controlo da impulsividade ideativa, o que favorece a divagação 

(WgtdSum6 = 27). Paralelamente tende a apresentar uma atitude evitativa e de negação, 

substituindo a realidade pela fantasia (Ma:MP = 2:3). 

        Parece existir uma tonalidade pessimista em toda a sua atividade ideativa, o que 

favorece o fatalismo e a antecipação negativa das suas condutas (MOR = 4), refletindo o 

modo como se vê a si mesma, aos outros e ao mundo.  

Na mediação cognitiva, a Isabel parece afastar-se do convencional devido à presença 

elevada de distorção estrutural e emocional (X-% = 31%; S-% = 40%). 

      No processamento da informação, a Isabel coloca a si própria metas irrealistas, 

superiores às suas capacidades funcionais, o que favorece o fracasso e a frustração (W:M = 

11:5). O pensamento revela-se perseverante (PSV = 6), que pode estar associado a um 

bloqueio emocional. 
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Ao nível da capacidade de controlo e tolerância ao stress, a Isabel denota um estilo 

vivencial extratensivo na tomada de decisão e na resolução de problemas, por privilegiar os 

afetos em detrimento dos processos cognitivos, ou seja, as emoções exercem marcada 

influência em toda a sua atividade psíquica e tende a ser mais impulsiva nos seus 

intercâmbios e descargas emocionais (EB = 5:8,5).  

Nos aspetos afetivos, assinala presença marcada de rasgos depressivos (DEPI = 5). 

Demonstra parecer ser distante no que diz respeito aos seus contactos interpessoais (T = 0), e 

não se sente cómoda em contextos de proximidade emocional, tendendo a evitá-los. Denotam-

se sérios problemas de modulação afetiva (FC:CF+C = 1:6). 

Na perceção de si, parece tender a centrar-se em si mesma mais do que seria esperado, 

demonstrando uma inusual preocupação com o seu self, conjugada com despreocupação com 

o mundo exterior (3r+(2)/R = 0,50). No entanto, este nível excessivo de auto centramento não 

significa uma alto-estima alta, dada a tonalidade pessimista em toda a sua atividade ideativa, 

como atrás referido, refletindo normalmente o modo como se vê a si mesma, aos outros e ao 

mundo (MOR = 4). 

Ao nível das relações interpessoais, a Isabel parece percecionar e disponibilizar-se 

para atitudes positivas e harmoniosas nas interações (COP = 2 e AG = 1). Tende à 

radicalidade na perceção dos que a rodeiam (H+A:Hd+Ad= 10:2). 

Os procedimentos inconscientes identificados na Isabel, que se apresentam na Tabela 

4, decorrentes da aplicação do TAT (Shentoub et al., 1999), parecem situar-se numa 

associação entre procedimentos de labilidade (B2.1,B2.3, B2.4, B2.6, B2.10) de evitamento 

do conflito (C/Fo2, C/Fo4 ,C/Fa1) e de controlo (A2.3, A2.9, A2.15). 

Ao construir história com procedimentos da série B (labilidade) a realidade é 

hipervalorizada, mas não para esvaziar de afetos, pelo contrário, para os manifestar, pelo que 
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os afetos surgem excessivos. Pode distanciar-se do outro pelo medo de o destruir ou de ser 

destruído, pelo que denota-se uma marcada dificuldade em controlar os impulsos. Relatos 

elaborados desta forma denotam fantasias muito sexuadas e muito culpabilizadas (fantasma 

do incesto). Ao ignorar a relação entre as personagens (A2.15) no cartão 2, parece reenviar 

para o recalcamento as representações edipianas e/ou sexuais. Parece demonstrar uma certa 

impulsividade e precipitação no dizer (B2.1) quer a uma situação percebida, quer ainda, a 

maior parte das vezes, aos sentimentos experimentados face a essa situação, ao que parece 

demonstrar uma falta de controlo dos impulsos, afetos e ideias, uma projeção imediata, mas 

não patológica. O conflito intrapsíquico é encenado através das relações entre personagens 

que figuram (B2.3), com passagens mais ou menos bruscas, entre imagens, temas e /ou afetos, 

cuja oposição manifesta, traduz a labilidade do funcionamento mental (B2.6). 

Ao recorrer a histórias muito curtas (tendência geral à restrição - C/Fo2), o conflito é 

dificilmente abordado e não é desenvolvido a par de um discurso marcado pela restrição, o 

evitamento, a fuga e a ausência de conflitualização (C/Fa1).  

Desta forma, a Isabel parece situar-se ao nível de uma organização psicológica que 

utiliza a labilidade, a restrição, o evitamento e a fuga como meio de se defender do 

surgimento do conflito intrapsíquico, com predomínio de defesas contra impulsos libidinais e 

eróticos.  
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Tabela 4 - Análise dos procedimentos de elaboração das narrativas da Isabel 

Procedimentos Designação Cartão Abordagem 

Quantitativa 

Procedimentos da série A que traduzem controlo 

A2.3 Precauções verbais    12BG Presente 

A2.9 Anulação    13MF Presente 

A2.15 Isolamento de elementos ou personagens 2 Presente 

A2.17 

 

Acento inscrito nos conflitos intrapessoais 1 Presente 

Procedimentos da série B que traduzem labilidade 

 

B2.1 Entrada direta na expressão 5,6GF,7GF,9GF,10,11,13B,19
16 

Utilização maciça 

B2.3 Acento inscrito nas relações interpessoais. Relato 
em diálogo 

3BM,6GF,7GF,9GF,13MF 
Utilização maciça 

B2.4 Expressão verbalizada de afetos fortes ou 
exagerados 

3BM,6GF,13MF 
Utilização maciça 

B2.6 Representações contrastadas. Alternância entre 
estados emocionais opostos 

4,7GF 
Frequente 

B2.8 Exclamações, comentários, digressões, 
referências, apreciações pessoais 

   19 
Presente 

B2.10 Apego aos pormenores narcísicos com valência 
relacional 

   2,4 
Frequente 

B2.13 Presença de temas de medo, de catástrofe, de 
vertigem, etc, num contexto dramatizado 

8BM 
Presente 

 

Procedimentos da série C que traduzem evitamento do conflito 

 

C/Fo2 Tendência geral à restrição 5,10,13B Utilização maciça 

C/Fo4 Motivos dos conflitos não indicados, relatos 
banalizados a todo o custo, impessoais, colagem 

4,9GF 
Frequente 

C/Fo5 Necessidade de questionar. Tendência à recusa. 
Recusa 

16 
Presente 

C/Fo6 Evocação de elementos ansiogénicos seguidos ou 
precedidos de interrupções do discurso 

11 
Presente 

C/N2 Referências pessoais ou autobiográficas.         2 Presente 

C/N10 Pormenores narcísicos. Idealização de si. 12BG Presente 

C/Fa1 Apego ao conteúdo manifesto 5,11,19 Utilização maciça 

Procedimentos da série E que traduzem emergência em processo primário 

E.1 Escotomia de objetos manifestos 
12BG 

Presente 
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Psicodiagnóstico versus discussão dos autores 

Tendo presente os resultados da avaliação psicológica, a presença acentuada de 

determinados mecanismos de defesa, verificados no desenrolar das sessões, e a referência à 

classificação do PDM, convergem para os aspetos fundamentais da estrutura e dinâmica de 

personalidade, pelo que, a Isabel parece enquadrar-se num padrão de perturbação 

histérica/histriónica de personalidade (P113), a nível de organização bordeline superior de 

personalidade (Kernberg,1991). Assolados pelo medo “já começo a ter menos medo dele…”, 

a vergonha e a culpa “Sempre senti que ele gostava de mim mas não acreditava. O problema é 

esse, eu sinto-me culpada”, usam o recalcamento, a regressão, a sexualização e a conversão, 

como forma de para lidar com conflitos e reduzir a ansiedade (PDM Task Force, 2006). 

Inconscientemente, eles tendem a considerar-se como fracos “Estou muito feliz, até 

me pintei toda, e em casa. Eu nunca me pinto em casa e muitas vezes até mudo de roupa, 

porque não posso sair de casa como quero…o meu marido zanga-se…”, defeituosos e 

desvalorizados “Já no trabalho é a mesma coisa. Eu não me sei impor… nunca ninguém me 

respeitou…” com base no seu género, e ver pessoas do sexo oposto como poderosos, 

emocionantes, assustadores e invejáveis “O meu marido… é assim, um senhor, com grandes 

valores ele é muito correto. Ele é um homem de família”. Por serem vivamente expressivos 

“Como é que eu hei-de explicar, como eu sou muito alegre, expansiva penso que ele acha que 

tudo o que faça não é sentido, é fantochada, percebe? ”, estabelecem relações com facilidade, 

mas de um modo superficial. São muito emotivos, muito enérgicos, manipuladores, sedutores 

“Ele pensa que eu me arranjo para os outros homens, mas não é nada disso, eu é que gosto”, 

impulsivos, inconstantes e exigentes. Apresentam elevada ansiedade e os sentimentos podem 

alternar rapidamente (labilidade histérica do afeto) (Horowitz, 1991; cit. por PDM Task 

Force, 2006). 
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Podem ser considerados extravagantes e na procura incessante de atenção. As emoções 

parecem muitas vezes exageradas, idealizadas e infantilizadas para provocar a simpatia ou a 

atenção (com frequência erótica ou sexual) dos outros. Mostram comportamentos 

sexualmente provocatórios “ Até o empregado do café ficou a olhar para mim, ele passa a 

vida a olhar para mim, até lhe perguntei se tinha alguma coisa para me dizer (riu-se)”, apesar 

da intimidade sexual, poder ser uma fonte de conflito significativo “…se eu pensava que 

todas as mulheres eram como eu, que estava velha, acabada, não servia para nada…” ou a 

sexualizar as relações não sexuais, e podem não querer uma relação sexual, antes pelo 

contrário, muitas vezes os seus comportamentos sedutores encobrem o seu desejo de 

dependência e de proteção (McWilliams, 2005). 

Estas pessoas, apenas, podem comunicar através do gesto, do exibicionismo e da 

conduta sedutora, com um apelo dramático, do qual não são conscientes. Eles, no seu 

histrionismo, não escolhem por esta comunicação, apenas agem como podem, vítimas de 

como são, e não atores (Elzirik et al., 2008).  

A fuga da realidade para a fantasia e a inclusão da participação de outra pessoa nessa 

fantasia está sempre presente, na tentativa de dominar a ansiedade e alcançar igualmente uma 

satisfação instintiva (Fenichel, 1973; cit. por Elzirik et al., 2008). 

Tal como refere o PDM, a experiência clínica sugere que, as mulheres que crescem 

dececionadas com a figura materna e super estimuladas pela figura paterna, podem tornar-se 

histericamente organizadas. Assim, as mulheres histéricas-histriónicas tendem a descrever as 

suas mães como deprimidas ou sobrecarregadas e a referirem-se ao pai como poderoso (PDM 

Task Force, 2006). 

Em pacientes com traços marcados de uma personalidade histérica-histriónica, são 

recorrentes enganos diagnósticos, como portadores de perturbação de humor, doenças de 
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pânico, perturbações alimentares, perturbações dissociativas e conversivas e perturbações 

narcísicas. Estas perturbações, por vezes são concomitantes com a perturbação histérica da 

personalidade, no entanto, frequentemente, estes sintomas são ou estão a expressar aspetos 

parciais da mesma, que segundo as bases psicodinâmicas, dizem respeito à fase oral, mais 

primitiva. Dentro desta perspetiva, o soma empresta as suas funções à psique a fim de traduzir 

simbolicamente conflitos e fantasias primitivas (Elzirik et al., 2008).  

Freud e muitos psicanalistas subsequentes (Marmor, 1953; Hallleck, 1967; Hollender, 

1971; cit. por McWilliams, 2005) propuseram uma dupla fixação nas problemáticas orais e 

edipiana como um determinante da perturbação histérica-histriónica da personalidade. No 

entanto, a maioria dos psicanalistas concordam que uma infância traumática, contribui para o 

desenvolvimento desta perturbação, que pode derivar da reprovação sistemática na relação 

precoce mãe-criança.  

Freud vai dizer que a histeria está ligada a uma fixação à fase fálica. Nesta fase, ao 

deparar-se com a perceção de que a mãe não tem falo, o mundo da criança passa a ser 

dividido entre fálicos e castrados, sendo os primeiros considerados seres superiores e os 

segundos, inferiores (Freud, 1905/1969). A Isabel parece ter-se fixado justamente nesta fase, 

apesar de que no período pré edipiano já ocorreram uma série de vicissitudes que marcaram a 

entrada, no complexo edipiano e na fase fálica. É na resolução do complexo de Édipo que a 

criança poderá apreender a diferença entre os sexos e dividir as pessoas em homens e 

mulheres, apesar de ainda não se dar conta da real diferença entre os sexos, mas terá a 

perceção de um terceiro (Mijolla & Mijolla-Mellor, 2002).  

Ao querer ser desejado, não suporta que o outro deseje outra coisa que não ele, neste 

caso se sente no lugar de excluído. Estabelece-se um triângulo amoroso cujo modelo básico é 

o casal de pais e a criança em que os papéis são constantemente mudados, mas no qual, fica 
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sempre um no lugar do excluído. E excluído é entendido como castrado, e esta foi a vivência 

de Isabel. Sempre se sentiu excluída, quer na relação parental, quer amorosa. Por outro lado, 

ela não pode tolerar, não ser mulher porque para ela isto significa ser castrada. Então aqui 

entra a encenação histérica do que ela julga ser mulher (Freud, 1905/1969).   

Como pano de fundo à fantasia, Klein (Spillius, 1990) descreva-a como sendo a 

representante psíquica do instinto e expressa a realidade de sua fonte, interna e subjetiva, 

embora esteja ligada à realidade objetiva. Ela transforma-se de acordo com o 

desenvolvimento, no decorrer das experiências corporais, sendo ampliada e elaborada, 

influenciando e sendo influenciada pelo ego em maturação e as suas funções são: a realização 

de desejos; a negação de fatos dolorosos; e a segurança em relação aos fatos aterrorizadores 

do mundo externo. 

        Especula-se que a Isabel esteja situada na tentativa da elaboração da posição 

depressiva, onde as fantasias são ampliadas, elaboradas e diferenciadas e é possível a 

distinção entre seu desejo e o ato realizado, ou seja, entre a fantasia e a realidade. Esta 

mudança é devida à diminuição da severidade do superego e a um aumento do sentimento de 

culpa, muito presente nos seus relatos. Espera-se que no período de latência ela passe a 

reprimir as suas fantasias, assimilando de uma maneira diferente (Klein, 1933/1996) ou a 

expressá-las de maneira dessexualizada, para assim atingir as exigências de seu ego e o 

agrado dos outros. 

       No que se refere às funções do ambiente, segundo Winnicott (1960/1983), a Isabel 

parece não ter tido uma mãe suficientemente boa, pelo que se verificaram falhas a nível do 

holding e  handling o que  pode acarretar grande ansiedade. 

        Neste quadro de referências em que as falhas são contínuas, impede na maioria dos 

casos, o amadurecimento do ego e a possibilidade de estabelecer uma relação de vinculação 
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saudável, pelo que a constituição de um falso self surge como uma defesa natural, para que a 

criança possa adaptar-se ao meio ambiente social no qual ela vive. O falso self irá suprir o 

verdadeiro quando o mesmo for necessário para uma adaptação adequada e constante, ao 

meio ambiente, o que consiste em poder negociar e conceder (Winnicott, 1955/2010). 

       A Isabel elabora um conjunto de expetativas acerca do próprio, dos outros e do mundo 

em geral, que equivalem à interiorização de características das suas interações com os pais. 

Tal como refere Bowlby (2006) os modelos internos dinâmicos correspondem a modelos 

representacionais, sendo descritos como representações mentais, conscientes e inconscientes 

do mundo e de si próprio que auxiliam o sujeito a percecionar os acontecimentos e a prever e 

delinear planos para o futuro. A relação de vinculação é o espaço que vai fornecendo 

feedback ao indivíduo sobre aquilo que ele é, como se a figura de vinculação de um espelho 

se tratasse. 

        No caso da Isabel, as distorções cognitivas na perceção de acontecimentos 

interpessoais, encontra-se subjacente na vinculação insegura na vertente ansiosa-ambivalente. 

Estas pessoas estão especialmente predispostas a interpretar acontecimentos interpessoais 

indutores de stress como rejeições ou como mais uma evidência da sua falta de competências 

sociais, em que há consciência da ansiedade sentida. O afeto não é modelado e o 

comportamento disfuncional é diretamente expresso em relação a si próprio (Abreu, 2005). 
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Metas psicoterapêuticas  

      Tendo por base o psicodiagnóstico e a análise do pedido, foram definidas as seguintes 

metas psicoterapêuticas de apoio:  

 Melhoria dos sintomas através da tentativa de reformulação dos modelos 

defensivos; 

 Aumento da capacidade de mentalização das experiências traumáticas e da sua 

gestão emocional e afetiva, de modo a possibilitar a diminuição da impulsividade; 

 Maior definição da identidade de género, como forma de estabelecimento de 

relações interpessoais niveladas, menos dependentes da confirmação de desejo e, 

portanto, menos sexualizadas; 

 Desenvolvimento de uma maior autoestima e respeito por si própria; 

 Promoção da consciencialização das autorrepresentações, ou seja, “como os outros 

me veem; como eu me vejo; como vejo os outros.” 

Análise da progressão psicoterapêutica de apoio 

      O padrão das sessões iniciais com a Isabel regeu-se por um discurso marcado pela 

desilusão, tristeza e sentimento de injustiça face às situações que marcaram negativamente a 

sua vida profissional “não tenho andado nada bem, estou com uma depressão e preciso de 

desabafar, não aguento mais. Quando no meu trabalho receberam uma carta anónima a dizer 

mal da instituição, as pessoas que lá trabalham desconfiaram de mim. Fui chamada à Direção 

e a partir daí tudo foi diferente. As pessoas que gostavam de mim agora tratam-me com 

desprezo e eu sempre disse que não tinha sido eu, mas elas não acreditam” e pela sua história 

de vida marcada pela falta de uma família suficientemente boa “(…) mas isto já vem desde 

infância. Sou uma mulher que sempre trabalhei, desde miúda. Os meus irmãos foram todos 

para França trabalhar e quando vinham de férias eu era a criada deles, das mulheres e dos 
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filhos. Com 12 anos eu é que fazia a comida, ia para o rio lavar a roupa toda, eu é que os 

servia e como estavam de férias não faziam nada. Sabe, nem tive infância. Eu que gostava 

tanto de brincar e tomar banho no rio, raramente o podia fazer. A minha família era muito 

pobre, agricultores, aquilo não havia carinho, não havia nada. Às vezes nem comida havia, era 

pão com pão. Por isso, eu que gostaria tanto de ter estudado… nem estudei” e pela sua 

história atual “Mas a minha vida não tem sido nada fácil, ainda há 2 meses morreu a minha 

mãe que me deixou também muito mal (…) começo pelo meu marido, há 4 anos que não 

dorme comigo, eu durmo no quarto e ele na sala. Começou com a desculpa de eu ressonar, só 

que ele não quer nada comigo, ele despreza-me completamente, a mim e à filha”. 

Isabel parecia não conseguir entrar em contacto com a posição depressiva, portanto, 

com a desilusão e com o abandono, pelo que transformava a rejeição do cônjuge num atributo 

ao nível dos valores éticos e morais “No início da depressão, os medicamentos tiraram-me a 

vontade…a libido. Ele é muito respeitador, nunca forçou nada, se não quero, não se faz, ele é 

assim”.  

      O desejo expressa-se pela formação do sintoma depressivo, o qual é um compromisso 

entre o desejo e a censura, e que remete a sexualidade para a fantasia (Elzirik et al., 2008). 

      Na procura da afirmação da sua importância enquanto mulher, a Isabel manifesta 

continuamente o desejo de ser atraente e sedutora aos olhos dos demais. Procurava seduzir de 

várias formas, ora narrando a sua história com grande intensidade, preocupando-se mais com 

a narrativa do que com a reflexão “Dra. sinto-me tão bem, as coisas lá em casa parecem que 

estão a melhorar, sabe como eu sou, agora até me pinto, já começo a ter menos medo dele. No 

fundo eu arranjo-me para mim, para me sentir bem, mas ele ou não repara ou não me diz 

nada”. 
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      A Isabel começava a sentir-se feliz e motivada, mas negava o medo da exclusão, caso 

se sentisse novamente estigmatizada, ou seja, numa tríade estabelecida entre si própria, o seu 

cônjuge e a mãe deste, ser aquela que fosse novamente rejeitada, a que ficasse sozinha. O 

desejo de ser a escolhida pela figura masculina faz oscilar esta posição, com a da sua 

idealização “O meu marido é muito convencional e depois diz que a filha perdeu todos os 

valores que ele ensinou. Ele é assim, um senhor, com grandes valores ele é muito correto. Ele 

é um homem de família.”. Enquanto consequência, a definição do self  perante os outros é 

esbatida, induzindo a sentimentos de desrespeito, ora projetados na mãe do cônjuge, ora na 

filha, e denotando novamente a posição de rivalidade edipiana “Também é demais. Já tem 21 

anos e o pai zanga-se e com razão. Mas ela não me liga nenhuma… mas já acho que isto é 

abusar, não nos está a respeitar”. 

No decorrer da psicoterapia de apoio, a Isabel parece procurar estabelecer uma relação 

de confiança com a terapeuta, que parece significar para si uma oportunidade para ser ouvida, 

respeitada e valorizada por parte de uma mulher, embora mantenha uma maior sensibilidade à 

crítica quando uma intervenção introduza eventualmente algo diferente daquilo que ela 

própria disse “Dra., gosto tanto de si, é mesmo do fundo do coração. É tão bom falar consigo. 

Obrigada por me ouvir”.  

Isabel reconhece progressivamente qualidades boas em si própria, mas sente-se 

dominada por uma vivência de incapacidade e de impotência. É-lhe difícil responsabilizar-se 

e tomar consciência dos aspetos mais imaturos de si própria, dos seus próprios atos e 

modalidades relacionais. É-lhe difícil assumir-se, parecendo denotar resistências ao nível da 

unificação do self.  

      A Isabel começa lentamente a recuperar a sua autoestima com repercussões positivas 

no seu desempenho profissional, fato decorrente também de uma definição das suas tarefas 
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enquanto afirmação da sua importância e lugar num grupo de pessoas, como é verbalizado na 

quinta sessão “Agora tenho uma tarefa definida e como me sinto bem e feliz, tudo corre bem e 

eles estão contentes comigo. Sinto que a minha Diretora voltou a confiar em mim, como 

sempre confiou. Não vou permitir, é que me espezinhem como fizeram. Se não faço nada de 

mal, não tenho que ter medo”. A confiança em si própria denota-se igualmente na relação com 

a filha e com o cônjuge “Virei-me para ela e disse que ia sair e quando chegasse queria tudo 

arrumado, tal e qual como ela tinha encontrado quando chegou. Assim foi, quando cheguei 

estava tudo arrumado. Agora anda em arrumações no quarto dela, não lhe digo nada. Ela que 

faça a bagunça no quarto, no resto da casa não quero (…) Agora Dra., como vamos de férias 

de Páscoa para a terra, o meu objetivo é que ele volte para a cama, e como vamos só os dois, 

vai ser muito bom, até porque estou muito mais magra, como ele gosta, e como já fiz as pazes 

com a minha sogra. Vamos almoçar a casa dela, penso que vai tudo correr pelo melhor, pelo 

menos assim espero”. 

As sessões sequentes foram marcadas por reforços narcísicos através de relatos 

pormenorizados da sua qualidade como cozinheira, das corridas ao fim de semana com o 

cônjuge ou com as amigas, das idas ao café e bailes com estas (apesar de clandestinamente 

face ao cônjuge), da felicidade que sentia em estar magra e voltar a vestir roupa que não 

vestia há 6 anos atrás, como que uma regressão ao tempo da sua infância roubada e 

consequente evitamento dos conflitos e tensões associados ao presente, na proteção face ao 

medo e culpa do confronto com responsabilidades adultas (McWilliams, 2005).  

Na décima terceira sessão e seguintes, a Isabel permite-se entrar em contacto com uma 

imagem real e unificada de si, e reconhece o impacto das suas escolhas na relação conjugal, 

embora se denotem ainda sentimentos de ambivalência entre a raiva e a culpa “Estou muito 

triste, ninguém me aceita como sou. Estou farta de chorar. Isto começa sempre a ser a mesma 
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coisa. Passa a vida a dizer-me que estou eufórica, que somos muito diferentes, que temos 

maneiras de ser e de estar diferentes. Ele quer que eu seja uma mulher diferente daquilo que 

sou, mas eu sou assim e pronto (…) Não vou deixar que me deitem abaixo. Isso foi o que me 

fizeram a vida toda. Sabe uma coisa, em sinto que o meu marido tem vergonha de mim... 

(chora) e eu não sei o que devo fazer”.  

A abdicação de um falso self constitui uma fonte de medo e, ao mesmo tempo, 

representa ambivalência pela traição do objeto de amor idealizado. As palavras de Isabel 

remetem para um passado onde a submissão, o ser como o outro quer, parecem constituir a 

única solução na garantia do vínculo na sua qualidade de menina preferida.       

Na décima sétima sessão, a Isabel demonstra uma capacidade de unificação 

melhorada, sendo por isso capaz de enfrentar críticas e defender-se de forma assertiva “É 

como as minhas amigas, gosto delas e identifico-me com elas (…) o meu marido diz é que na 

zona falam delas (…) e que se ando com elas é porque sou como elas (…) não quero saber do 

que as pessoas dizem (…) Ele diz que já esqueceu tudo e que perdoou, mas não há nada para 

perdoar”. 

Ao longo dos cinco meses de psicoterapia de apoio semanal, Isabel era uma paciente 

assídua, pontual, afável e exuberante. Com uma conduta sedutora e teatral, as sessões eram 

pautadas pela alternância entre a somatização dos afetos, a inibição e o exibicionismo, com 

recurso a mecanismos de negação, deslocamento, regressão e acting-out.  

Os estados afetivos eram intensos quando era pedida a ligação sentimental à sua 

responsabilidade pessoal, portanto, à sua culpa pela sensação de incapacidade em assumir o 

controlo total do seu ambiente, quando forçada a enfrentar situações desagradáveis ou 

frustrantes. Era importante a Isabel identificar os seus sentimentos, atitudes e ideias, como 
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forma de desenvolver um maior sentido de si e aprender que possuía recursos suficientes para 

resolver os seus problemas. 

A Isabel encontra-se na décima oitava sessão e vai continuar a psicoterapia de apoio. 

Contudo, as metas psicoterapêuticas de apoio foram quase na totalidade atingidas, embora se 

trabalhe atualmente na consolidação dos aspetos em mudança.  
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Conclusão 

Os objetivos do estágio, descritos ao longo deste relatório, foram todos concretizados, 

nomeadamente a avaliação e intervenção psicológica dentro do modelo psicodinâmico que 

incluiu 8 casos clínicos, ações de formação e workshops, a elaboração de um artigo de opinião 

para publicar no site da empresa e um projeto de um curso de formação. 

A supervisão semanal, em grupo, foi de grande importância porque a exposição e 

debate dos casos clínicos, interpretação dos resultados da avaliação psicológica, discussão das 

hipóteses diagnósticas, metas psicoterapêuticas, análise das sessões psicoterapêuticas de apoio 

e da progressão terapêutica, permitiram desenvolver e aperfeiçoar competências e consolidar 

conhecimentos. Proporcionou, ainda, a aquisição de novos saberes, aptidões, capacidades e 

atitudes, ao nível das técnicas utilizadas, análise das transferências e contratransferências, 

através dos role-plays e das consultas individuais.  

Possibilitou, complementar o processo de ensino e da aprendizagem, mas numa 

vertente mais prática, proporcionando ao futuro psicólogo clínico o desenvolvimento dos 

conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso académico. Contudo, o estágio 

académico não é o fim do percurso, mas sim o seu início. 

Neste contexto, é essencial uma formação contínua e um acompanhamento 

psicoterapêutico do próprio psicólogo, pois só se consegue ajudar os outros, a partir do 

momento em que se toma consciência das próprias problemáticas e fragilidades. 

Relativamente aos objetivos específicos da intervenção psicoterapêutica, verificou-se 

que os objetivos foram, na sua maioria, alcançados. No caso da Maria, constataram-se 

melhorias significativas, no que diz respeito ao desenvolvimento da sua autoestima e o 

respeito por si própria, a capacidade de regular os afetos e ser capaz de sentir e conter a 
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ambivalência, bem como na capacidade de relacionar-se com a família nuclear de forma 

competente e assertiva. 

 A Isabel melhorou significativamente no que concerne à sua autoestima, gestão 

emocional e afetiva e respeito por si própria, bem como, na representação de si mesma. As 

suas relações interpessoais são, agora, mais niveladas e menos sexualizadas, verificando-se 

um maior equilíbrio entre as suas defesas e impulsos.  

Apesar de excedidas as horas do estágio académico, ambas as pacientes vão continuar 

em psicoterapia de apoio com a estagiária, pois devido à forte aliança terapêutica estabelecida, 

é fundamental manter este acompanhamento na consolidação dos aspetos em mudança, até 

que se dê por terminada a terapia e alcançada a mudança desejada.  

A relação estabelecida entre a estagiária e as pacientes possibilitou compreender 

padrões de relacionamento interpessoal, tendo-se verificado que a relação terapêutica é 

essencial para a aquisição de autonomia, aumento da autoestima, estabelecimento de diálogos 

construtivos e transformação de padrões estereotipados de funcionamento. Constatou-se que a 

qualidade da aliança terapêutica é amplamente influenciada pela personalidade do paciente, 

que entre outros aspetos se manifesta através do padrão defensivo do mesmo.  

A interpretação dos mecanismos de defesa esteve sempre presente e ajudou a definir 

uma melhor ou pior capacidade adaptativa no que diz respeito à natureza, intensidade e 

frequência que os mesmos têm no desenvolvimento psíquico das pacientes que tiveram 

acompanhamento psicoterapêutico de apoio.  
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Reflexão Final 

As minhas expetativas iniciais face ao meu estágio académico estavam relacionadas 

com modelo o teórico de orientação psicodinâmica, utilizado pela clínica. Apesar da 

Dialógicos ter sido o local escolhido por esse mesmo motivo, sentia-me apreensiva quanto à 

minha adaptação, gosto e vivência e sobretudo porque não me sentia segura quanto aos 

conhecimentos teóricos, por não ter sido um modelo aprofundado durante a licenciatura e 

mestrado. Esta minha insegurança foi o meu desafio.  

Abandonei o concreto, as perguntas e mergulhei no estudo de um mundo pautado por 

conceitos abstratos. Os livros, os autores, as problemáticas, vistas por outra perspetiva, mas 

que ao mesmo tempo me apaixonavam. E este foi o afeto que me acompanhou neste estágio, 

paixão. Paixão pelo que fazia, embora me sentisse muitas vezes arremetida por sentimentos 

de insegurança associado ao medo de não corresponder às expetativas dos pacientes e da 

clínica. 

As supervisões eram pautadas por uma grande intensidade de sentimentos e emoções. 

A linguagem era tão nova para mim que senti-me muitas vezes perdida. Dia após dia sentia-

me crescer e desenvolver-me a par das teorias que estudava. 

Por vezes não era fácil, conciliar a vida de estagiário com o de trabalhadora, sobretudo 

quando tinha que sair de reuniões, a correr, para cumprir com os horários das sessões. 

Quantas vezes, saía e regressava para fazer horas extraordinárias. Nestas alturas, gostaria de 

ter tido mais tempo, para me dedicar só a esta área. 

Depois, foi a resistência ao elaborar e acabar este relatório. Ele representava o fim de 

um percurso e o início de outro. Estava a despedir-me de algo que tinha sido muito 

gratificante para mim, embora já me encontrasse inscrita num curso de especialização em 

psicodiagnóstico e intervenção psicoterapêutica de apoio (modelo psicodinâmico), iniciasse a 
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breve prazo o estágio profissional e de continuar em consulta com os meus pacientes, era 

sempre um adeus. 

Mas, o essencial nesta viagem foram os meus pacientes, a quem agradeço, eles foram 

os meus mestres. Aprendi, que, por mais que estivesse preocupada com a postura técnica e 

conhecimentos teóricos, o mais importante era ter o entusiasmo, a dedicação e a humildade de 

permitir que os pacientes nos ensinassem a ter uma relação verdadeira e genuína, onde as 

vivências colocassem em jogo processos e benefícios psicológicos. Tal como Winnicott 

designa “preocupação materna primária”, isto é, regredir com eles a um estágio primitivo de 

funcionamento mental, identificar-me com eles, e captar-lhes as necessidades como se fossem 

as minhas.  

Penso, que a maturidade inerente à minha idade, experiência pessoal, ter naturalmente 

uma atitude empática e ter feito psicoterapia há uns anos atrás, foram pilares fundamentais 

neste percurso. Penso em retomar a minha psicoterapia pessoal como manter a supervisão em 

grupo, e aqui reforço o meu agradecimento à minha orientadora de estágio a Dra. Paula 

Barbosa, por sentir que são uma fonte inesgotável de conhecimento e compreensão sobre a 

melhor forma de ajudar os outros.  
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Caracterização da população alvo 

 

Durante o ano de 2011, a Dialógicos prestou apoio psicológico a 115 pacientes, sendo 

60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 3 e os 

anos 85 (M = 26.02; DP = 15.60). De referir, ainda, que a avaliação psicológica foi feita a 

91.3% dos pacientes, a quem foram aplicados vários testes, nomeadamente: WISC-III 

(14.8%), WAIS (0.9%), BDI (0.9%), SCL 90-R (0.9%), Desenho da Família (18,3%), CAT-A 

(17.4%), Pata Negra (4.3%), Ludodiagnóstico (4.3.%), Provas de Avaliação Pré-Escolar 

(4.3%), Teste de Rorschach - Sistema compreensivo de Exner (57.4%), Matrizes Progressivas 

de Raven Coloridas (2.6%), Figura Complexa de Rey (1.7%), Teste das Figuras Invertidas 

(1.7%), Toulouse-Pieron (1.7%), MMPI (2.6%) e TAT (7%). 

A maioria dos pacientes (81.7%) procurou a clínica por iniciativa própria e a título 

particular e 18.3% foram enviados por instituições escolares, empresas e seguradoras. 

Verificou-se, ainda, que entre os sintomas mais frequentes se encontram os afetivos 

(85.2%%), seguindo-se os relacionais (70.4%), os cognitivos (30.4) e por último os somáticos 

(27%), estando todos eles predominantemente presentes nos pacientes do sexo feminino 

(Tabela 1). 

 

                Tabela 1 - Classe de sintomas (valores absolutos) 

 Feminino Masculino Total 

Cognitivos 

Afetivos 

Somáticos 

Relacionais 

21 

60 

25 

50 

14 

38 

6 

31 

35 

98 

31 

81 

 

No que diz respeito à organização da personalidade (McWilliams, 2005), verificou-se 

que a maior parte dos pacientes se enquadra numa estrutura borderline (77.4%), seguida da 
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psicótica (20.9%) e neurótica (1.7%). As idades foram organizadas em três grupos (crianças, 

adolescentes e adultos) de acordo com a classificação da OMS (WHO, 1995) (Tabela 2).  

 

              Tabela 2 - Estruturas de personalidade (valores absolutos) 

 Crianças Adolescentes Adultos Total 

Psicótica 

Borderline 

Neurótica 

6 

19 

0 

4 

13 

0 

14 

57 

2 

24 

89 

2 

Total 25 17 73 115 

         Nota: Organização emergente da personalidade, no caso das crianças 

 

Além das já referidas estruturas de personalidade, os pacientes também se 

enquadraram em dimensões tipológicas (McWilliams, 2005), de acordo com o seu carácter, 

sendo o narcísico e o depressivo os mais frequentes, ambos com 24.3%. 

 

       Tabela 3 - Dimensões tipológicas (valores absolutos) 

 Feminino Masculino Total 

Psicopático 

Narcísico 

Esquizóide 

Paranoide 

Depressivo 

Masoquista/autoderrotista 

Obsessivo-compulsivo 

Histérica/histriónica 

Dissociativo 

Outros 

1 

13 

10 

3 

19 

15 

1 

2 

0 

4 

0 

16 

10 

2 

10 

4 

0 

0 

0 

5 

1 

29 

20 

5 

29 

19 

1 

2 

0 

9 

Total 68 47 115 
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Caracterização da população alvo - outputs 
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 ANEXO B 

                                                                                          Objetivos e atividades de estágio 
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Distribuição de horas de estágio pelas atividades realizadas 

 

 

Atividades 

 

Horas 

 

Estudo e revisão de provas para aplicação 15 

Consultas / sessões 90 

Transcrição / análise de sessões (cerca 3h/caso) 225 

Avaliações psicológicas 10 

Cotação e interpretação de testes 30 

Supervisão em grupo 80 

Supervisão individual 10 

Trabalho de pesquisa 20 

Formações e wokshops 80 

Elaboração do poster congresso 7 

Elaboração do artigo de opinião “Solidão e redes sociais” 5 

Projeto de curso de formação “ PDM - Manual de diagnóstico 

psicodinâmico:   uma nova abordagem para o diagnóstico em 

psicoterapia” 

8 

Recolha e análise dos dados em SPSS da população alvo da Dialógicos 15 

Mini manual para estagiários – TAT e CAT-A 5 

Total 600 
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 ANEXO C 

                                                                                                         Formações e workshops                           
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Workshops Formação Descrição Objetivos 

Gerais 

 

Objetivos 

Específicos 

Duração Data 

 

Defesas do 

Ego-

Compreensão 

e identificação 

dos 

mecanismos de 

defesa do Ego 

 No trabalho de 

intervenção em 

Psicologia Clínica, 

importa 

compreender a 
expressão 

particular dos 

mecanismos de 

defesa do Ego na 

relação terapeuta-

cliente, com vista à 

sua interpretação e 

modificação 

durante o processo 

terapêutico. 

 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos ao 

nível da expressão 

particular dos 
mecanismos de 

defesa do Ego na 

relação terapeuta-

cliente, com vista 

à sua 

interpretação e 

modificação 

durante o 

processo 

terapêutico. 

 

-Identificar e 

caraterizar os 

mecanismos de 

defesa do Ego;  

- Compreender a 
expressão 

particular de cada 

mecanismo de 

defesa do Ego no 

comportamento do 

cliente;  

- Analisar a 

influência da 

expressão 

particular do 

mecanismo de 

defesa do Ego na 
relação terapeuta-

cliente;  

- Analisar estudos 

de caso. 

 

6 

horas 

  15 out / 

2011 

Crianças 

bipolares - 

Transtornos de 

humor na 

infância 

 

 Tornam-se mais 

frequentes na infância 

as alterações de 

humor, muitas vezes 

ou desvalorizadas 

pelos técnicos, ou 

diagnosticadas 
abusivamente. 

Importa, por isso, 

objetivar a 

sintomalogia bipolar 

infantil no sentido do 

diagnóstico e 

terapêutica adequada. 

 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos ao 

nível da 

sintomatologia 

bipolar nas 

crianças, bem 
como conhecer a 

melhor 

abordagem 

psicoterapêutica. 

 

- Caracterizar o 

transtorno de 

humor bipolar;  

 - Caracterizar a 

manifestação 

bipolar infantil;  

 - Enquadrar a 
sintomatologia 

bipolar infantil no 

desenvolvimento 

do self;  

 - Conhecer e 

caracterizar a 

abordagem 

psicoterapêutica 

adequada. 

 

4 

horas 

18 nov/ 

2011 

 

Interpretação 

clínica de 

resultados de 

provas 

psicológicas - 

WISC III e 

Desenho da 

Família 

 Apesar de 

conhecerem as 
instruções de 

aplicação das provas 

psicológicas WISC 

III - Escala de 

Inteligência de 

Wechsler para 

Crianças - Aferição 

Portuguesa e do 

Desenho da Família, 

muitos dos 

profissionais da 
Psicologia sentem 

dificuldades na 

correlação entre os 

Dotar os 

formandos de 
conhecimentos ao 

nível da 

correlação entre 

os resultados 

obtidos na 

avaliação 

psicológica, 

nomeadamente na 

utilização da 

WISC III e do 

Desenho da 
Família, e a 

sintomatologia e a 

psicopatologia do 

-Reconhecer os 

protocolos finais, 
resultantes das 

aplicações das 

provas WISC III e 

Desenho da 

Família;  

- Treinar a 

decomposição de 

protocolos, nas 

variáveis 

significativas;  

- Treinar a 
interpretação dos 

resultados dos 

protocolos, em 

8 

horas 

17 mar/ 

2012 
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resultados obtidos e a 

sintomatologia e a 

psicopatologia do 

paciente. Esta 

formação incidirá no 

treino destas 

correspondências, no 

sentido de melhor se 

captarem através da 

avaliação psicológica 

os parâmetros 
desorganizados 

passíveis de 

intervenção. 

 

paciente, no 

sentido de melhor 

se captarem os 

parâmetros 

desorganizados 

passíveis de 

intervenção. 

 

correlação com a 

sintomatologia e a 

psicopatologia 

subjacente. 

 

Perdi-te... E 

agora? - 

Processos 

psicológicos de 

luto e de perda 

 

 Esta formação incide 

sobre os diversos 

processos e fases de 

luto decorrentes de 

diversos tipos de 

perdas. Conhecendo 

detalhadamente a 

integração da perda, 
os formandos poderão 

ser capazes do auxílio 

adequado àqueles em 

sofrimento. 

 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos ao 

nível da 

compreensão dos 

processos 

psicológicos, nas 

suas diferentes 
fases, decorrentes 

de perdas 

diversas, bem 

como das atitudes 

relacionais 

adequadas. 

 

-Refletir sobre o 

conceito de perda, 

nomeadamente 

sobre a morte;  

- Distinguir 

conceitos 

fundamentais 

inerentes à 
perceção de morte;  

- Conhecer e 

caracterizar as 

diversas fases dos 

processos 

psicológicos de 

luto;  

- Enquadrar, 

através da análise 

de estudos de caso, 

as diversas 
sintomatologias 

nas fases de luto 

subjacentes;  

- Conhecer as 

melhores atitudes 

relacionais 

desbloqueadoras / 

catalizadoras da 

fluência do 

processo de luto. 

 

5 

horas 

28 abr/ 

2012 
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Workshops               Formação Descrição Objetivos 

gerais 

 

Objetivos 

específicos 

Duração Data 

 

 

 

 
 Avaliação da 

personalidad

e da criança - 

Testes 

projetivos 

 

Este curso é 

orientado para a 

exploração dos meios 

projetivos de 

avaliação da criança, 
no seu 

manuseamento, 

interpretação, bem 

como na elaboração 

de relatórios clínicos. 

 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos ao 

nível da avaliação 

projetiva da 
criança, 

nomeadamente 

através dos testes 

CAT-A (Teste de 

Aperceção 

Temática) e As 

Aventuras de Pata 

Negra. 

 

- Conhecer as 

especificações de 

aplicação dos 

testes projetivos de 

personalidade 
CAT-A (Teste de 

Aperceção 

Temática) e As 

Aventuras de Pata 

Negra;  

- Interpretar os 

resultados de 

ambos os testes;  

 - Correlacionar os 

resultados obtidos 

com a 
psicopatologia;  

- Elaborar os 

respetivos 

relatórios clínicos. 

 

27 horas 04 a 

29 

fev 

/2012 

 Teste de 

Rorschach - 

Sistema 

Compreensiv

o de EXNER 

 

Neste curso, poderá 

aprender a aplicar, 

cotar e interpretar os 

resultados do Exame 

de Personalidade e 

Funcionamento 

Emocional - Teste de 
Rorschach, no 

Sistema 

Compreensivo de 

EXNER. Será 

igualmente treinada a 

elaboração do 

respetivo relatório 

clínico. 

 

Dotar os 

formandos de 

conhecimentos ao 

nível do Exame de 

Personalidade e 

Funcionamento 

Emocional - Teste 
de Rorschach 

(Sistema 

Compreensivo de 

EXNER), 

nomeadamente da 

sua aplicação, 

codificação, 

interpretação dos 

resultados e 

elaboração do 

respetivo relatório 

clínico. 
 

 - Identificar o 

Teste de 

Rorschach;  

- Aplicar o Teste 

de Rorschach no 

Sistema 

Compreensivo de 
EXNER;  

- Codificar as 

respostas de 

protocolos de 

Rorschach no 

Sistema 

Compreensivo de 

EXNER;  

 - Elaborar os 

sumários 

estruturais dos 

protocolos;  
 - Interpretar os 

sumários 

estruturais face às 

teorias da 

personalidade;  

- Elaborar 

relatórios clínicos. 

 

27 horas 23 

mar 

a 27 

abr / 

2012 
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                         Artigo de opinião “Solidão e redes sociais” 
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Solidão e redes sociais 

 

“Os meios de comunicação digital, ao mesmo tempo que 

nos aproximam do resto do mundo, também nos tornam 

seres individualizados e solitários, pois há pessoas que 

preferem o contato rápido e fugaz através da internet, do 

que, investir em encontros realizados pessoalmente.” 

 

 

 

 

A solidão atinge cada vez mais pessoas, independentemente do género, faixa etária ou 

estrato social. Os adolescentes refugiam-se numa solidão absurda que apenas a eles faz 

sentido; os adultos tornam-se solitários por opção; e os idosos, na sua maioria, vivem 

solitariamente, contra a sua vontade, por não terem meios físicos, lugares ou pessoas com 

quem compartilhar os seus últimos anos de vida.  

Os nossos amigos nunca estão, porque não os queremos ver; os nossos pais não 

conversam, porque não lhes damos oportunidade; a pessoa amada nunca aparece, porque não 

a deixamos aproximar. Na verdade, temos tudo ao nosso alcance, só precisamos de abrir 

horizontes e vislumbrar o que a vida, diariamente, nos oferece, ao invés de nos escudarmos na 

internet, projetando aquilo que pensamos poder ser. Inventamos um nickname, características 

que não temos e criamos as máscaras que queremos. No fundo são apenas exercícios de 

solidão interativa, um individualismo partilhado que dissimula a falta de relações humanas. 

As pessoas admitem que apesar de terem mais de mil amigos no Facebook, quando 

desligam o computador ou continuam a viver a personagem, ou inevitavelmente, sentem-se 

sós e perdidas com uma sensação de abandono e vazio. Por isso, passam a exercer a arte da 

invisibilidade, e refugiam-se na fantasia.  

Muitos querem e procuram a popularidade, através da quantidade, mas não se 

preocupam com a qualidade dessas mesmas relações e chegam à conclusão que admiram e 

conversam mais com as pessoas que estão distantes, e talvez irreais, do que, com aqueles que 

estão perto e com quem, frequentemente, protestam e enfurecem, por interromperem as 

conversas virtuais. 

Os meios de comunicação digital, ao mesmo tempo que nos aproximam do resto do 

mundo, também nos tornam seres individualizados e solitários, pois há pessoas que preferem 

http://www.baudovalentim.net/2011/09/arte-da-invisibilidade.html
http://www.baudovalentim.net/2011/09/arte-da-invisibilidade.html
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o contato rápido e fugaz através da internet, do que, investir em encontros realizados 

pessoalmente. 

Estudos recentes revelam que o uso excessivo da internet está a criar uma legião de 

pessoas solitárias que não se interessam pelas obrigações e prazeres do mundo real e 

substituem vínculos afetivos fortes e reais por vínculos afetivos mais fracos e virtuais. 

Contudo, pessoas solitárias tendem a  

aumentar os níveis de stress e a enfraquecer o sistema imunitário, o que resulta em estilos de 

vida menos saudáveis, nomeadamente, alimentação desequilibrada e maior consumo de álcool 

e drogas a par de uma série de doenças físicas e mentais, incluindo perturbações do sono, 

pressão arterial alta e um risco aumentado de depressão e suicídio.  

  Antes das denominadas redes sociais (e.g., Facebook, Twitter, MySpace), usávamos 

várias categorias para definir o nível de aproximação com alguém: os conhecidos, os colegas 

e os amigos. Hoje, amigos são todos os que fazem parte da nossa lista na rede social, inclusive 

os que não conhecemos pessoalmente. 

  Parece-nos realmente sedutora a ideia de evitar a fragilidade das relações humanas, 

porque os vínculos afetivos dão trabalho e implica entrega e esforço de ambas as partes. Já 

nas redes sociais a escolha é sempre nossa, pois o ecrã apenas nos mostra o que queremos ver 

e quando não queremos, a distância resolve, mudamos de conversa, de amigo, de amor ou 

simplesmente de site.  

             Mas carências, desejos de amar e ser amados, questões por resolver todos têm. 

Somos, por natureza, uma espécie social, que nos alimentamos e desenvolvemo-nos das 

interações com os outros e o que queremos, de verdade, é tocar, olhar, sentir, porque é isso 

que, de fato, importa e continua a valer a pena. 

 

 

Teresa Jerónimo 

Psicóloga Clínica Estagiária 

Universidade Lusíada de Lisboa 

2011-2012 
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                                                                     Mini manuais para estagiários TAT e CAT-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO E 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   165 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

CAT-A - Teste de Aperceção Temática para Crianças 

Introdução 

O CAT-A (Teste de Aperceção para Crianças) deriva do Teste de Aperceção Temática 

(T.A.T.) de Henry Murray. As figuras humanas foram substituídas por animais para uma 

melhor adesão, identificação e projeção das crianças ao teste (Bellak & Bellak, 1961). 

O CAT-A é um teste projetivo e percetivo que enquadra a personalidade da criança, 

analisando o significado dinâmico das suas respostas aos estímulos padronizados. Pretende 

aceder prioritariamente às dinâmicas das relações interpessoais, aos impulsos e à natureza das 

defesas e pode ser aplicado a crianças entre os 3 e os 8 anos, ou mais, tendo em conta a 

maturidade e a facilidade para a utilização, pela criança, do suporte das imagens animais 

(Boekholt, 2000). 

No entanto, poderá revelar-se difícil uma criança de 3 ou 4 anos expressar-se 

fluentemente de modo a contar uma história, sendo que muitas delas conseguem fazê-lo de 

forma surpreendente o que é um bom elemento de prognóstico do seu desenvolvimento 

psicólogo. O interesse excecional desta prova encontra-se porém entre os 3 e os 6 anos, uma 

vez que permite captar a coincidência entre o acontecimento edipiano e o estabelecimento das 

articulações sintáticas (Boekholt, 2000). Depois dos 6 anos, o CAT-A permite analisar as 

formas de instalação da latência pulsional, bem como os mecanismos defensivos utilizados 

pela criança para estruturar o seu psiquismo, na presença ou ausência do eixo edipiano. 

É constituído por 10 imagens a preto e branco (26 cm x 22 cm), onde estão 

representados animais familiares e selvagens em diversas situações (como por exemplo: 

alimentação, linguagem, rivalidades, medos, fantasias agressivas, etc.) que permite a 

avaliação de diversos aspetos da personalidade (impulsos, emoções, sentimentos, conflitos, 

etc.) em situações clínicas e em situações normais (Bellak & Bellak, 1961). 
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Podem identificar-se nas respostas da criança conteúdos manifestos (pormenores 

frequentes (D) ou secundários (Dd))  e conteúdos latentes (fundamentos da identidade, 

elaboração da posição depressiva e estabelecimentos do eixo edipiano). 

Aplicação 

A sua aplicação é individual e tempo variável. Apenas deve estar em cima da mesa e 

visível, a figura a utilizar que devem ser utilizadas na ordem indicada. 

Como em qualquer teste de avaliação psicológica, deve-se tentar descontrair a criança, 

esclarecendo que neste jogo não existem respostas certas ou erradas e que não será pontuada. 

Começa-se por dizer: 

“Vamos contar uma história sobre estas imagens, e deves dizer o que vai 

acontecendo, o que os animais estão a fazer.” 

O psicólogo deverá interrogar a criança acerca do que aconteceu e do que irá 

acontecerá depois. Se necessário, pode fazer intervenções durante a aplicação, do tipo: “E 

então?”, “E depois?”, “Sim, conta”, “O que é que acontece?” 

Devem-se anotar todos os comentários e comportamentos da criança ocorridos durante 

a aplicação do teste. 

Interpretação 

Para Boekholt (2000) a interpretação do teste deve fazer-se em quatro fases: 

 Análise do desenrolar da prova e o modo de adaptação da criança à situação de teste; 

 Análise Cinematográfica: anotação na folha do teste do essencial dos temas principais 

e complementares de cada imagem, assim como nos restantes parâmetros de análise; 

 Tema: 

 Características do herói principal: 

 Principais necessidades e impulsos do herói: 



 Diagnóstico e intervenção psicológica em adultos no modelo psicodinâmico em contexto de clínica privada                   167 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Teresa Paula Gomes Jerónimo 
 

 Conceção do ambiente: 

 Caracterização das personagens: 

 Conflitos significativos: 

 Natureza dos medos: 

 Adequação do superego manifesta por “punição” e pelo “crime”: 

 Integração do Ego: 

 Síntese: identificação dos procedimentos de elaboração das narrativas; 

 Determinação das figuras defensivas. 

 

Conteúdos manifestos e conteúdos latentes 
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TAT - Teste de Aperceção Temática 

(Aplicação a adultos)  

     O TAT foi criado por Henry Murray, em 1935, e ocupa um lugar preponderante nas 

provas projetivas de personalidade. Assim, pode ser proposto em qualquer situação que 

implique ou necessite de um exame psicológico que tenha como objetivo a investigação 

aprofundada do funcionamento psíquico de um individuo (Shentoub et al., 1999). Tendo por 

base uma abordagem psicanalítica é, frequentemente, utilizado para revelar impulsos, 

emoções, sentimentos, complexos e conflitos da personalidade, bem como a exposição de 

tendências que o paciente não pode admitir por não ter consciência delas. Neste contexto, é 

um importante recurso para a interpretação do comportamento, doenças psicossomáticas, 

neuroses e psicoses, pois acentua o papel dos mecanismos de defesa do ego (Brelet-Fourlard 

& Chabert, 2005). 

Aplicação 

A aplicação é individual, feita numa única sessão, tempo variável e consiste na 

apresentação de 16 cartões (dos 31 cartões originais) que procuram averiguar como situações 

quotidianas concretas são vividas pelos pacientes e qual o significado atribuído às mesmas.  

Antes da aplicação da prova são dadas instruções ao sujeito, no sentido de imaginar 

uma história a partir de cada imagem apresentada.  

“ Imagine uma história a partir desta imagem” 

Alguns cartões apenas são apresentados a indivíduos do sexo masculino, outros apenas 

ao sexo feminino e um proposto apenas para adultos. O quadro seguinte reflete a ordem de 

apresentação dos cartões, em função do sexo e da idade do sujeito.  
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Mede-se o tempo de latência, isto é, o tempo que decorre entre a apresentação do 

cartão e o momento em que o sujeito começa a falar, como o tempo total por cartão, ou seja o 

tempo que decorre entre a apresentação do cartão e o fim da narrativa contada pelo sujeito. 

A ordem de apresentação dos cartões deve ser respeitada, porque o desenrolar da 

prova confronta o sujeito com uma modificação do estímulo e os cartões vão das situações 

mais estruturadas para as mais simples, devendo o cartão 16 (em branco) ser exibido no fim 

da aplicação (Shentoub et al.,1999). 

A análise e interpretação das histórias incidem sobre o texto das narrações do paciente 

pelo que deve-se anotar todos os comentários de acordo com a ordem de apresentação dos 

cartões (Parada & Barbieri, 2011). 

Estas narrativas/relatos revelam elementos significativos da personalidade, através de 

um processo mental onde se conjugam elementos da realidade e da fantasia-fantasma, face 

aos elementos manifestos e latentes dos cartões (Brelet-Fourlard & Chabert, 2005). 

A análise dos resultados é feita através de uma grelha de decomposição que permite 

efetuar a cotação das respostas às figuras e agrupar os diferentes procedimentos de elaboração 

do discurso, incidindo nas estratégias defensivas utilizadas (Shentoub et al.,1999).  

A partir desta análise é possível aceder aos diversos registos conflituais e 

problemáticos de cada sujeito, isto é, o modo como se relaciona consigo e com os outros 

(Parada &  Barbieri, 2011). 

T.A.T. - Folha de decomposição (adultos) 
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As problemáticas e hipóteses diagnósticas quanto à organização psíquica do sujeito são feitas 

a partir da análise: 

 dos procedimentos de elaboração do discurso e a articulação entre si; 

 tipo de legibilidade (tipo 1-normativo; tipo 2 – neurótico; tipo 3 psicótico ou 

borderline); 

 das problemáticas presentes, qualidade dos processos associativos, repartimento dos 

investimentos narcísicos e objetais e capacidade de elaboração do conflito. 

De salientar, que o objetivo do T.A.T. não é o de fazer um diagnóstico diferencial, mas o de 

compreender o funcionamento psíquico do sujeito. 
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 ANEXO  F 

Projeto de curso de formação “PDM – Manual de diagnóstico psicodinâmico: uma nova 

abordagem para o diagnóstico em psicoterapia 
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PDM - Manual de Diagnóstico Psicodinâmico: uma nova abordagem para o diagnóstico 

em psicoterapia 

 

  

O Manual de diagnóstico psicodinâmico (PDM) é um sistema de diagnóstico que considera a pessoa 

como um todo, nas várias etapas de desenvolvimento, tendo em conta o funcionamento emocional, 

cognitivo, social e padrões de sintomas. Tem como objetivo construir uma base mais sólida para o 

diagnóstico e tratamento das perturbações mentais e pretende ser um complemento ao DSM-IV-TR 

(Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais) e CID-10 (Classificação de 

Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10). 

 

O PDM é sustentado pela neurociência atual, pesquisas sobre a mente, o cérebro e o seu 

desenvolvimento, investigações ao nível de resultado dos tratamentos e avaliação da personalidade 

que sugerem que os padrões de funcionamento comportamental, emocional, cognitivo e social 

envolvem diversas áreas que trabalham em conjunto e não isoladamente.  

A saúde mental envolve mais do que simplesmente a ausência de sintomas, envolve todas as funções 

mentais de uma pessoa, incluindo relações, controlo emocional, estratégias de coping e autoanálise. 

 

Este sistema de diagnóstico foi desenvolvido por um grupo de membros e investigadores, designados 

especialmente para o efeito, e pertencentes às cinco maiores organizações psicanalíticas: a Associação 

Psicanalítica Americana, a  Associação Psicanalítica Internacional, a Divisão da Psicanálise (Divisão 

39) da American Psychological Association, a  Academia Americana de Psicanálise e Psiquiatria 

Dinâmica e do Comité Nacional de Psicanálise Clínica em Serviço Social, com o objetivo de 

complementar o DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (APA, 

2002) e o CID-10 (Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento) (OMS, 1998).  

 

 

 

 PDM é um sistema de diagnóstico que considera a 

pessoa como um todo, em várias etapas de 

desenvolvimento, tendo em conta o 

funcionamento emocional, cognitivo, social e 

padrões de sintomas.  

 O PDM abre a porta para melhorias no 

diagnóstico e tratamento de distúrbios mentais. 
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Porque  o PDM é um livro denso com 850 páginas, aprender a consultar o seu conteúdo para uso 

efetivo na prática clínica, requer alguma orientação. O objetivo deste  curso é oferecer um 

resumo sistematizado dos diagnósticos individuais, diagnóstico diferencial e as suas implicações 

para o processo terapêutico.  

  

Objetivos gerais 

 

 Analisar o PDM no contexto da história de outros manuais de diagnóstico; 

 Utilizar eficientemente a informação na prática clinica sobre as categorias de 

diagnóstico, possíveis etiologias e implicações para o tratamento;  

 Impacto do PDM no campo da psicoterapia 

 

Objetivos específicos 

 

No final da formação, os formandos deverão estar aptos a: 

 Sistematizar o funcionamento saudável e patológico da personalidade; 

 Caraterizar os perfis individuais de funcionamento mental, incluindo capacidade de 

regulação, atenção e aprendizagem; padrão de relacionamento, experiência afetiva, 

expressão e comunicação, qualidade da experiência interna, padrões defensivos, 

capacidade de diferenciação e integração; 

 Conhecer e caraterizar os padrões de sintomas, incluindo as diferenças na experiência 

de cada indivíduo, pessoal e subjetiva dos sintomas; 

 Conhecer a organização da personalidade, tipos de perturbação e diagnóstico 

diferencial; 

 Conhecer as implicações da dimensão gravidade para o processo terapêutico                            
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 ANEXO  J 

                                                                                                                    Poster Congresso 
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Diagnóstico e intervenção psicológica na saúde mental 

em contexto de clínica privada
Luís Monteiro*; Maria Helena Sales*; Teresa Jerónimo*; Paula Barbosa**; Túlia Cabrita*; Tânia Gaspar*

*Universidade Lusíada de Lisboa

** Dialógicos-Centro de Psicologia e Formação, Lda

Universidade Lusíada de Lisboa

Mestrado em Psicologia Clínica

O Processo Psicoterapêutico

O estágio académico assenta numa aprendizagem prática enquadrada no modelo

teórico de orientação psicodinâmica. Tem como objetivo proporcionar a intervenção

psicológica suportada por uma rigorosa avaliação psicológica, assente no

psicodiagnóstico diferencial, considerado como fundamental para a intervenção em

todo o tipo de sofrimento do foro psicológico. O estágio tem a orientação e

supervisão da responsável da Clínica.

1.ª 
Consulta

• Sessão dirigida à clarificação do pedido 
através de uma entrevista não diretiva e à 
respetiva marcação de uma avaliação 
psicológica.

2.ª 
Consulta

• Realização de avaliação psicológica, 
através da utilização de um ou mais dos 
seguintes testes, consoante o tipo de 
problemática presente.

3.ª 
Consulta

• Devolução dos resultados da avaliação 
psicológica em correlação com a 
sintomatologia inicial apresentada, bem 
como estabelecimento do contrato 
terapêutico.

1.ª 
Sessão

• Início da psicoterapia de apoio de 
orientação psicodinâmica.

Promover os recursos cognitivos, emocionais/   

afetivos e relacionais, e organizar o             

funcionamento da personalidade, bem como a 

promoção do equilíbrio e bem estar geral.        

WISC-III e WAIS-III
Escala de Inteligência de Wechsler

para Crianças  III – Aferição 

portuguesa e para Adultos

BPRD
Bateria de Provas de Raciocínio 

Diferencial 

COPS
California Occupational Preference

System

GROWING SKILLS
Escala de Aquisição de Competências

BAR-ILAN 
Entrevista semi-projetiva

DESENHO da FAMÍLIA
Imaginária e Real

LUDODIAGNÓSTICO

CAT-A
Teste  de Aperceção Temática para 

Crianças

TAT
Teste de Aperceção Temática

TESTE DE RORSCHACH
Exame de Personalidade e 

Funcionamento Emocional-Sistema 

Compreensivo  de EXNER

PDM
Psychodynamic Diagnostic Manual
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 ANEXO H 

                                                            Resultados da avaliação psicológica do Caso Maria 
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 ANEXO I 
                                                                                        Análise das sessões do caso Maria 
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1ª Sessão | 14-12-2011 

Maria manifesta a preocupação com o comportamento do seu filho. Considera-o 

distraído e a culpa dessa distração é do professor que tem problemas de alcoolémia e que não 

ensina nada. Mostra-se muito zangada e irritada por a escola não fazer nada. Uma mãe já 

apresentou queixa, mas a escola não tomou qualquer atitude. Os restantes pais querem-se 

reunir para apresentar uma carta a pedir a demissão do professor, com a qual a Maria não 

concorda. A Maria sente-se muito irritada com a falta de respeito do professor perante os 

alunos, no entanto este comentou, que o filho da Maria tinha-se portado mal nas aulas. Maria, 

por não admitir que o filho falte ao respeito ao professor esbofeteou-o perante o professor e 

colegas. Como consequência, a partir daí o filho é gozado nas aulas, chora e a Maria sente-se 

culpada. Ao espelhar que a Maria ao sentir-se irritada, comporta-se da mesma maneira que a 

mãe, nega qualquer comparação e se o faz é só por não gostar de maus comportamentos 

A Maria aqui introjeta parcialmente a figura da mãe exaltando-a quando a imita 

(batendo no seu filho). Nessa exaltação, a natureza daquilo que ela idealizou da mãe não é 

alterada, ou seja, ela poderia reagir a essa influência negativa fazendo exatamente o contrário 

dela; no entanto, copia-a, racionalizando. 

Maria parece reativar à comparação com a mãe, pelo que recorre a mecanismos de 

negação e acting-out. 

2ª Sessão | 11-01-2012 

Sessão marcada pela temática da promoção da autonomia ao filho que, segundo Maria, 

era um dos motivos pela qual a psicóloga do filho lhe tinha sugerido a psicoterapia de apoio 

Para a Maria, promover a autonomia ao filho é geradora de angústia de separação. Por outo 

lado, Maria projeta no filho uma necessidade sentida, que nunca foi satisfeita. 
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 “O meu filho não quer que eu o leve à escola. Como há colegas que vão sozinhos, ele 

quer ir com eles, mas eu não deixo. Sempre que puder eu vou levá-lo e buscá-lo. A minha 

mãe nunca fez nada disto para mim, aliás, nem isto nem nada. Daí eu ter sempre dito, que 

quando tivesse filhos seria tudo diferente, e que daria e faria tudo aos meus filhos, o que os 

meus pais nunca me fizeram”.  

Maria continua muito irritada com o comportamento do filho e pela perda de controlo, 

sobre ele, tendo um comportamento igual ao da sua mãe que sempre reprovou, o que a faz 

sentir culpada. Aqui pareceu emergirem defesas mais obsessivas para não a deixarem pensar 

sobre o que sentia. 

7ª Sessão | 15-02-2012 

A Maria começa a perceber que o comportamento por vezes indisciplinado do filho é 

uma forma de chamar a atenção. Ele mudou de professor e a nova professora parece ser muito 

competente e elogiou-lhe o filho, considerando-o um menino muito inteligente. Apesar de 

sentir-se feliz, não consegue expressar esse sentimento ao filho e manifestar a sua alegria e 

orgulho “ Pois, eu não sei fazer isso” mas tentou 

“Deixei um papelinho no dia dos namorados, ao meu companheiro. Quando cheguei a 

casa estava o papelinho todo amarrotado no lixo. Mandei-lhe uma mensagem a dizer que 

tinha ficado muito triste por ter escrito o papelinho e ele tinha amarrotado todo e posto no 

lixo. Resposta dele “ Ah! andas muito sentimental”. 

A Maria verbaliza que quando sente-se magoada ou triste com as atitudes dos outros 

sente medo em manifestar o desagrado com medo que eles deixem de gostar dela, sentido 

ainda mais raiva por não conseguir dizer o que sente na altura certa. 

Mais uma vez constata-se que sentimentos de raiva emergem perante a tristeza sentida. 

11ª Sessão | 21-03-2012 
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A Maria sente-se muito feliz e decidida a falar do companheiro e do filho. Começa a 

verbalizar a qualidades do companheiro e o respeito que o filho nutre por ele, que a deixa com 

inveja. Por outro lado sente que está preparada para deixar o filho fazer pequenas tarefas 

porque sente que está a promover-lhe a autonomia e sente-se mais confiante, que ao fazer isso 

não vai perder o amor do filho nem perder a função de mãe, até pelo contrário sente que vai 

deixá-lo orgulhoso por a mãe confiar nele. 

        A Maria parecia estar a começar a organizar o seu mundo interno de forma menos 

ansiosa e mais ajustada, em que o insight se apresentava como começando a resgatar o seu 

self e a organizar as suas relações com os outros. 

12ª Sessão | 28-03-2012 

A Maria manifestou estar simultaneamente muito feliz e ao mesmo tempo muito triste 

e desiludida. A irmã comunica-lhe que vai casar, o que a deixa muito feliz, mas não a convida 

para madrinha do casamento, promessa feita desde criança, que a deixa muito triste e 

desiludida, porque sentiu-se banalizada e, portanto, não tão especial como se julgava para ela. 

Não era a primeira vez que a irmã a desiludia, mas sentia que não poderia ser sincera e fazer-

se respeitar na sua identidade e ponto de vista, sob pena de deixar sentir-se amada, sozinha e 

desamparada. 

Apesar de sentir uma grande gratidão pela sua irmã, sente que por vezes ela a 

inferiorizava junto do seu filho, o que a fazia sentir irritada, e sente uma grande raiva por não 

ser a preferida da sua mãe, e por ela nunca a ter elogiado o que a levou a sentir-se inferior às 

outras pessoas. 

Esta sessão foi muito importante e vem no seguimento da sessão anterior, em que a 

Maria parecia estar a começar a organizar o seu mundo interno de forma menos ansiosa e 
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mais ajustada, em que o insight se apresentava como começando a resgatar o seu self e a 

organizar as suas relações com os outros. 

Paralelamente parecia estar a emergir a aceitação de sentimentos de inveja e raiva pela 

sua irmã, até aí idealizada. 

15ª Sessão | 17-04-2012 

Nesta sessão a Maria quis falar de sentimentos como a desilusão, a raiva e a alegria. O 

fato de estar em casa tinha o lado positivo e dava-lhe tempo para pensar na sua vida e 

organizá-la. Pretendia investir numa casa para ela e filho e na sua formação. Sempre gostou 

de estudar e estava decidida em vir a tirar um curso superior. O companheiro achou um 

disparate, ao qual respondeu que queria aprender e fazer carreira, porque sentia ter 

capacidade. Sentia-se igualmente feliz e orgulhosa por ter sido selecionada no curso que se 

tinha candidatado “ Agora tenho que pensar essencialmente em mim e na educação do meu 

filho. Foram muitos candidatos e eu consegui, estou tão feliz. Quero ser uma das melhores”.  

Embora se sinta irritada e com raiva por o seu companheiro a desvalorizar, tal como 

sentiu durante a vida toda pela sua família, o que a levou a sentir-se sempre inferior às outras 

pessoas, mas neste momento a Maria sentia que teria que fazer-se respeitar na sua identidade 

e vontade pessoais pelos outros. 

Maria parecia estar e aceitar os seus pensamentos e sentimentos e consequentemente  

a e mentalização das experiências traumáticas e a capacidade da sua gestão emocional 

e afectiva, o que pareceu incrementar a sua capacidade de iniciativa própria e assertividade no 

alcance dos seus objectivos pessoais e no elevar da sua auto estima   

19ª Sessão | 30-06-2012 

Nesta sessão a Maria volta a falar da sua relação com o seu ex-companheiro e pai do 

seu filho, da grande cumplicidade, respeito e amizade sentida no início da relação, da gravidez 
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inesperada, da traição da sogra, dos posteriores maus tratos por este companheiro e nesta 

sessão a Maria,  mostrou-se capaz de entrar em contacto com mais um sentimento, intolerável 

para si inicialmente, a culpa “  E eu aí fiz uma coisa muito mal, da qual me sinto muito 

culpada. Andei com ele, tive algumas vezes com ele. Mas as coisas não deram. Nós éramos só 

amigos, mais nada. Só que, a partir daí, o que o meu ex dizia era que eu é que o tinha traído 

(…) até pôs em dúvida se o filho, era filho dele. Disse-lhe para fazer os testes de paternidade, 

era por isso que existiam (…) e a minha mãe dizia-me que se levava porrada era com razão, 

porque tinha andado com o outro (…) Mas acho que não devia ter andado com o outro, mas 

sentia-me tão frágil e sensível, ele sempre atrás de mim e apoiava-me em tudo, houve um dia 

que aconteceu. Mesmo quando acabámos, ficámos sempre amigos”. 

     Maria parecia estar a entrar na posição depressiva, com mecanismos de reparação 

contra a angústia depressiva, em que o mundo externo se torna mais diferenciado, se inaugura 

a ambivalência, e aumenta a capacidade de expressar emoções e originar sentimentos de culpa 

e luto.  
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 ANEXO J 
                                                   Resultados da avaliação psicológica do Caso Isabel   
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Aplicação Rorschach Isabel 

 Associação livre Inquérito 

I   

1. Um morcego. Estas partes aqui. Estas asas parecem um morcego 

2. Asas, bicho estranho, talvez uma abertura, uma coisa 

pouco aberta. 

Estas asas muito pequenas, já viu, esta forma.Uma pessoa 

presa e que não pode fugir por ter as asas pequenas. 

Uns corninhos. A forma e também garras 

3. Umas pombas, no cimo das asas. A forma  

4. Uma folha que vai tendo buracos no meio dela. A forma de uma folha com buracos 

II   

5. O vermelho parece sangue. A cor. 

Uma vagina. Esta parte branca a vagina e o sangue em baixo. 

6. Uns bichinhos, em sintonia um com o outro. Animais 

ou pessoas estão em sintonia. 

Pela forma. Boné do Pai Natal, por ser vermelho e o 

formato. 

7. Um único buraco no meio da folha O preto faz parecer uma folha com um buraco grande no 

meio 

III   

8. Sangue. Cor. 

9. Dois corações que estão unidos Pela cor e forma. 

 Duas pessoas a trabalhar no mesmo sentido. A forma das pessoas, a posição e a estrutura em si, a 

trabalhar para a mesma coisa e a mesma casa. 

IV   

10. Um monstro, vestido de pessoa e estes buraquinhos 

aqui estão fechados, uma coisa fechada. 

A forma de um monstro e os buraquinhos mais pequenos do 

que das folhas, a parte branca. 

V   

11. Um morcego. A forma, as asas do morcego já são maiores. 

Com asas grandes para poder voar e tem uns 

corninhos. 

Duas antenas de uma abelha, um animal livre. 

VI   

12. Uma pele de um animal que foi esfolado, mas não 

tem um único buraco, está toda fechada. 

Pela forma e pelas barbinhas 

VII   
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Cont. 

 

13. 

 

Dois animais felizes a olharem-se olhos nos olhos e a 

dialogarem. 

As caudas, as orelhas, parecem uns coelhinhos, o feitio. 

Já não digo o mesmo, cada um no seu banco, monte, 

espaço ou mundo, talvez a dialogarem, continua a 

parecer isso. 

No meio, uma separação de mundos, de bancos este feitio, 

este risco que parecem estar juntos e ao mesmo tempo 

separados 

VIII   

14. Dois animais a caminharem no mesmo sentido com 

umas cores alegres. 

Pelo formato dos animais. 

Uma pele (não sei o que é) e cada animal a puxar 

para seu lado. 

Parece a forma de uma pele de animal e pela cor, a puxar 

cada um pelo seu lado. 

IX   

15. Uma grande confusão, de cores, animais de costas 

uns para os outros, aqui estes laranjas. Confusões de 

cores e algumas fissuras, alguns buraquinhos. 

As costas dos animais pelo feitio. Esta cor laranja o fio de 

ligação e a outra de cima está partida. 

X   

16. Uma mistura de cores, todas muito separadas umas 

das outras, uma coisa que se desmoronou e os rosas 

parecem pessoas, talvez com os mesmos 

pensamentos e ideologias e que se entendem. 

A parte preta parece um pilar, todas as outras cores 

separadas, o desmoronamento e a cor azul uma ligação, o 

azul são os pensamentos. São da mesma cor, da mesma 

posição. 
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 ANEXO L 

                                                                     Análise das sessões do caso Isabel 
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1ª Sessão | 29-02-2012 

A Isabel na 1ª sessão relata que sente-se mais aliviada por ter partilhado a dor 

profunda que sentia que carregava, designadamente a rejeição do marido, a violação sofrida 

na adolescência, a zanga com a sogra, os problemas profissionais e que nunca tinha tido a 

coragem para o fazer. Transmite a sua tristeza e irritação, por não saber como se impor à sua 

filha, ao marido, aos colegas de trabalho e crianças da instituição.      

No entanto, demonstrava ser cautelosa a falar da raiva, do ódio e da revolta que sentia.  

A Isabel reconhece qualidades boas em si própria, mas sente-se dominada por uma 

vivência de incapacidade e de impotência. É-lhe difícil responsabilizar-se e tomar consciência 

dos aspetos mais imaturos de si própria, dos seus próprios atos e modalidades relacionais. É-

lhe difícil assumir-se, parecendo denotar resistências ao nível da unificação do self.  

    2ª Sessão | 07-03-2012 

    Relata estar a sentir-se muito feliz e até se ter maquilhado em casa.  

“ Eu nunca me pinto em casa e muitas vezes até mudo de roupa, porque não posso sair 

de casa como quero, o meu marido é muito esquisito e depois zanga-se, e eu não quero”. Foi-

lhe espelhado que a Isabel sentia que não podia ser espontânea, porque sentir medo do marido 

e da reação que ele possa vir a ter se se vestir como gosta e maquilhar-se, se se tornar mais 

sedutora.  

     A Isabel sentia medo em sentir-se sedutora e nesta sessão, Isabel assume sentir-se 

culpada, por ter saído naquela noite, ter bebido e ter sido violada pelo vizinho, que conhecia 

desde infância. O marido nunca acreditou nesta história e sempre a comparou a uma tia que 

era “da vida”. Depois refere “ a minha sogra nunca quis o casamento, que eu não era digna do 

filho, o querido filho de quem ela tem muito orgulho. Para ela, ele é bom em tudo. Sabe 

daquelas mães que estão sempre a elogiar os filhos? Ela queria uma mulher que tivesse 
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estudos, não eu, uma mulher pobre da aldeia e sem estudos. Mas eu dizia-lhe: “O que é que eu 

tenho a menos que as outras, faço tudo o que o seu filho quer e precisa, só por não ter 

estudos?” Mas o filho embicou para aqui, mas ela estava sempre a dizer que eu seria a 

desgraça de meu marido e eu tenho tanto medo”. 

Foi notório que nesta sessão a Isabel tanto assumia culpas, ou que havia uma reação 

dos outros perante algo concreto que ela fez, como depois fazia deslocamentos sucessivos 

para tentar justificar a reação dos outros com algo que não tinha a ver com ela. A Isabel tem 

medo de se arranjar por medo do estigma do passado e das interpretações que ainda sejam 

eventualmente feitas com base nisso. É portanto uma culpa persecutória, que a faz traduzir as 

ações dos outros contra si, quando isso parte dela. A Isabel pré-determina as coisas através 

das suas próprias projeções. 

4ª Sessão | 21-03-2012  

A Isabel sentia-se triste pela maneira como sentia que a filha estava a desrespeitar as 

regras de casa, sentindo-se desrespeitada quanto à sua autoridade. Foi espelhado que a Isabel 

sempre foi interpretando como exagerada a responsabilização que sentia que o marido fazia 

para com a filha, mas sente que de certa forma ela carece de noção de normas e limites. Por 

outro lado, sentia-se zangada por sentir que a tinham sempre desrespeitado e que ninguém a 

levava a sério, até as crianças do Centro “ Ninguém me tem respeitado e isso terá que acabar. 

São regras, não são? Então são para ser respeitadas. Quem não gostar, azar. Vou deixar de ter 

medo de não gostarem de mim. Quem gosta, gosta e não vão gostar mais por ser boazinha, 

porque assim ninguém me respeita, no fundo é isso que tem sido toda a minha vida”. 

Aqui centrei-me na incapacidade da Isabel de se fazer respeitar, de não se ter impondo 

enquanto autoridade quer à filha, quer às crianças do Centro que não os fez sentir que 
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haveriam consequências caso estes não cumprissem o que lhes fosse exigido, por isso os 

sentia indiferentes. 

    5ª Sessão | 28-03-2012  

         A Isabel descreve um excelente um fim-de-semana preenchido com atividades 

de que gosta, nomeadamente ir dançar com uma amiga, que a fez sentir-se bem e preenchida “ 

Ah! Foi uma semana muito boa, especialmente o fim-de-semana. No domingo fui correr para 

o Estádio Nacional com umas amigas, foi tão divertido, fartei-me de transpirar. Depois 

cheguei a casa, tomei o meu banhinho, pus os meus creminhos no corpo, na cara, pintei-me, 

almocei com a filha, depois ela foi ter com o namorado e eu fui com uma amiga para um 

baile. Fiz um sucesso. Primeiro não era conhecida para aquelas bandas, nunca tinha lá estado. 

Fartei-me de dançar. Mas ia muito gira, escusado será dizer que toda a gente estava a olhar 

para mim. Há muito tempo que não me sentia tão bem”.  

     A Isabel começa lentamente a recuperar a sua autoestima com repercussões 

positivas no seu desempenho profissional, fato decorrente também de uma definição das suas 

tarefas enquanto afirmação da sua importância e lugar num grupo de pessoas “Agora tenho 

uma tarefa definida e como me sinto bem e feliz, tudo corre bem e eles estão contentes 

comigo. Sinto que a minha Diretora voltou a confiar em mim, como sempre confiou. Não vou 

permitir, é que me espezinhem como fizeram. Se não faço nada de mal, não tenho que ter 

medo”. Aqui foi espelhado que a Isabel sentia-se feliz por estar a agir de acordo com que era 

importante para ela e com isso fazer-se respeitar na sua identidade e vontade pessoal pelos 

outros.  

     A confiança em si própria, denota-se igualmente na relação com a filha, com o 

marido “Virei-me para ela e disse que ia sair e quando chegasse queria tudo arrumado, tal e 

qual como ela tinha encontrado quando chegou. Assim foi, quando cheguei estava tudo 
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arrumado. Agora anda em arrumações no quarto dela, não lhe digo nada. Ela que faça a 

bagunça no quarto, no resto da casa, não quero”. 

A Isabel sentia que estava a conseguir impor regras à filha de uma forma assertiva sem 

se sentir culpada, o que a fazia sentir-se feliz. 

9ª Sessão | 09-05-2012 

Nesta sessão a Isabel sentia-se muito triste, não queria falar, chorou, mas sobretudo 

sentia raiva de ter deixado de ser quem é, fazer-se respeitar na sua identidade. Apesar dos 

comentários depreciativos do marido à sua maneira de vestir e de ser, sentia-se determinada 

em agir de acordo com o que era importante para ela e assumir as consequências que poderão 

daí advir. 

13ª Sessão | 09-05-2012   

A Isabel sentia muito triste, desiludida e desinteressada “Estou muito triste, ninguém 

me aceita como sou. Estou farta de chorar. Isto começa sempre a ser a mesma coisa. Passa a 

vida a dizer-me que estou eufórica, que somos muito diferentes, que temos maneiras de ser e 

de estar diferentes. Ele quer que eu seja uma mulher diferente daquilo que sou, mas eu sou 

assim e pronto (…) Não vou deixar que me deitem abaixo. Isso foi o que me fizeram a vida 

toda. Sabe uma coisa, em sinto que o meu marido tem vergonha de mim... (chora) e eu não sei 

o que devo fazer”.  

      Nesta sessão, a Isabel permite-se entrar em contacto com uma imagem real e 

unificada de si, e reconhece o impacto das suas escolhas na relação conjugal, embora se 

denotem sentimentos de ambivalência entre a raiva e a culpa.    

Isabel, manifesta gostar de estar com as amigas e de ir dançar “Dancei tanto, pulei 

tanto, ri-me tanto, a minha vizinha não sabe dançar, estive a ensinar-lhe, cheguei a casa por 

volta das três da madrugada, dormi 2 horas”. 
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17ª Sessão | 25-07-2012   

Sessão em que falou da relação com as amigas “ É como as minhas amigas, gosto 

delas e identifico-me com elas. O meu marido diz que na zona falam delas, e que se ando com 

elas é porque sou como elas, não quero saber do que as pessoas dizem.” 

Foca o apoio que irá dar a uma delas, por ser vitima de violência doméstica, mesmo 

contra a opinião do marido “ Ela é minha amiga e ajudou-me muito quando eu estive mal, não 

era agora que iria deixá-la. Hoje é ela, amanhã poderei ser eu, mas para o meu marido eu 

atraio os problemas, e se não fosse a casa dela nada disto teria acontecido, como eu tivesse a 

culpa “ e das críticas do marido à sua maneira de ser e vestir “O meu marido cada vez está 

pior, mas tivemos uma grande conversa esta semana, nós os três. Ele dizia que eramos as duas 

contra ele. Está a ver, como estou vestida, para ele eu pareço uma puta, segundo ele só as 

putas é que andam de saltos altos. E eu disse-lhe que não gostei do que ele me tinha dito no 

outro dia, quase insinuou que ia atacar, pela maneira como ia vestida”. 

Aqui a Isabel demonstra uma capacidade de unificação melhorada, sendo por isso 

capaz de enfrentar críticas e defender-se de forma assertiva. 
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