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Volvidos quatro meses desde que foi diagnosticado o primeiro caso de COVID-19 
em Portugal, é impossível não falar neste sétimo número da Psiquilibrios em Revista 
sobre o vírus que obrigou as pessoas a reajustarem a sua forma de estar no mundo. 
Fomos todos obrigados a reajustar os nossos rituais diários na comunidade, como ir 
ao mercado, ao ginásio ou ao café, a outras rotinas com contato físico reduzido e com 
normas limitadas de circulação. 

A nova realidade é exigente e requer uma resposta concertada de todos os cida-
dãos. Da parte dos psicólogos, em especial, a sua ajuda passará por prestar auxílio 
em problemáticas com impacto psicológico negativo como o burnout, a ansiedade, a 
depressão e o luto. É preciso recomeçar com cuidados e sem ser dominado pelo medo! 
Como refiro no artigo da rubrica Psicologia & Psicoterapias cujo título foi retirado 
de uma canção brasileira, interpretada pela tão conhecida Simone, é preciso começar 
de novo e voltar à vida. 

Sendo um momento difícil para todos, agradeço a dois grupos de pessoas que 
contribuíram para a manutenção dos serviços do Psiquilibrios durante o confina-
mento: o primeiro são os nossos clientes, alguns em situações delicadas, que, de uma 
forma compreensiva e atenciosa, anuíram à nossa proposta de dar continuidade ao 
seu acompanhamento psicológico através das consultas online. O segundo grupo, 
naturalmente, são os nossos terapeutas, que, num momento de incerteza e de alguma 
confusão, não baixaram os braços e voltaram a mostrar que são profissionais exem-
plares, sendo capazes de reorganizar as suas vidas para manterem o atendimento em 
vídeoconsulta, fazendo jus à qualidade dos nossos serviços.

Antes de ir embora, quero dizer que esta edição é também comemorativa dos 
nossos 23 anos! A nossa equipa festeja esta data com saúde e com muita motivação 
para ajudar a quem em nós confia. O Psiquilibrios é motivo de orgulho para mim e 
acredito que também o seja para os profissionais que colaboram conosco, quer seja 
na nossa clínica ou na nossa editora. 

Esperamos que goste tanto de ler a nossa Psiquilibrios em Revista, quanto nós 
gostámos de a produzir para si. A nossa maior pretensão é contribuir para o reconhe-
cimento da Psicologia na sociedade e para o acesso das pessoas que nos acompanham 
a serviços de maior qualidade. 

Tudo de bom para si e mantenha-se em segurança,
Vera Ramalho

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

Os artigos são da exclusiva responsabilidade dos seus autores
Conheça a revista online: https://www.psiquilibrios.pt/revista/Revista_6_site.pdf
Queremos contribuir para um ambiente melhor e produzir a nossa revista 
num formato totalmente digital. Para isso, desafiamos o leitor a subscrever 
a nossa newsletter e, assim, evitar o recurso ao papel.  
Se melhorar um grama no ambiente valeu a pena!
Para o efeito, subscreva a revista em: http://bit.ly/revistapsiquilibrios

FICHA 
TÉCNICA

Editorial

Vera Ramalho

Diretora técnica do Psiquilibrios. 

Psicóloga, psicoterapeuta e 
membro efetivo da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, com 
especialidade em Psicologia 
Clínica e da Saúde
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Como a saúde física e a saúde 
psicológica andam de mãos dadas, o 
Psiquilibrios tudo está a fazer para que 
os nossos clientes se sintam seguros nas 
nossas instalações.

Perante o maior desafio global dos 
últimos anos, o novo coronavírus, o 
Psiquilibrios atuou preventivamente e 
adotou, desde 13 de março, as medidas 
e obrigações sugeridas pela DGS e pela 
OMS. Tomamos todos os procedimen-
tos de prevenção, controlo e vigilância 
de modo a acautelar a saúde dos nossos 
trabalhadores e de todos os clientes a 
quem prestamos serviços. Durante dois 
meses e meio, as consultas presenciais 
e as reuniões de equipa foram suspensas 
e, para garantir a continuidade do acom-
panhamento de psicoterapia durante o 
cenário de crise nas melhores condições 
possíveis, fizemos um esforço de adap-
tação à modalidade de consulta online, 
com base na melhor evidência científica 
disponível. Este novo serviço do Psiquili-
brios veio para ficar e poderá ser acedido 
a qualquer momento através dos nossos 
contactos habituais.

ticas que podem ser foco de atenção nas 
consultas, como fatores de stress, fontes 
de suporte, atenção a pensamentos ne-
gativos exagerados, etc.. Este material 
foi elaborado pelos psicólogos Vera Ra-
malho, João Amorim e Marta Cruz.

A revista SPOT, de Braga, quis conhe-
cer as nossas mudanças. Conheça em de-
talhe aqui:

https://revistaspot.pt/index.
php/2020/05/31/psiquilibrios-tempo-
mudanca/

MEDIDAS DE APOIO DO 
PSIQUILIBRIOS À POPULAÇÃO 
EM GERAL

Ciente dos desafios que a pandemia 
e o confinamento a ela inerente vieram 
colocar às pessoas, o Psiquilibrios prepa-
rou, ao longo dos últimos 4 meses, diver-
sos materiais de apoio sobre a COVID-19 
e a saúde mental para os seus clientes 

Medidas de Prevenção Adotadas pelo Psiquilibrios

No Psiquilibrios, todos os psicólo-
gos se prepararam, cooperaram e mos-
traram as competências que nos fazem 
ser especializados em Psicologia. Como 
pretendíamos garantir que os nossos 
clientes continuassem a ter acesso a 
serviços de qualidade, participamos em 
ações de formação e acedemos a vários 
documentos disponibilizados pela Or-
dem dos Psicólogos Portugueses, com o 
objetivo de reunir conhecimento cientí-
fico e profissional para a prática regulada 
da psicologia, tanto na versão presencial 
como online. 

Consciente de que a saúde e a segu-
rança são fundamentais neste momento 
que vivemos, o Psiquilibrios optou por 
fazer a abertura às consultas presenciais 
de forma gradual. 

A clínica e os nossos serviços foram 
totalmente remodelados e reorganiza-
dos de modo a reduzir a sua ocupação e 
assegurar o distanciamento social entre 
pessoas. Agora, ao entrar no Psiquili-
brios, todos os clientes são convidados a 
usar máscara, desinfetar os sapatos num 
tapete próprio, e as mãos com o nosso 

gel-álcool. Quem não trouxer másca-
ra receberá uma gratuitamente. Outras 
medidas de segurança incluem o uso da 
etiqueta respiratória, o reforço da hi-
gienização e desinfeção de superfícies e 
áreas comuns, a promoção de uma boa 
ventilação, a remoção de objetos que não 
são essenciais para as consultas, como as 
revistas e os tapetes. 

Para ajudar os nossos clientes a ga-
rantir o maior acesso à informação sobre 
o novo coronavírus e, em consequência, 
prevenir a sua propagação, o Psiquili-
brios elaborou um conjunto de diretri-
zes que os convidamos a tomar antes de 
entrarem nas nossas instalações. Para o 
efeito, foi elaborado um cartaz ilustrati-
vo que foi enviado por e-mail e que se 
encontra afixado na nossa sala de espe-
ra. Os nossos psicólogos receberam tam-
bém um documento informativo sobre as 
melhores práticas a assumir no regresso 
à clínica, bem como um kit que inclui 
máscara cirúrgica e/ou viseira e gel de-
sinfetante. Além disso, também foi-lhes 
facultado um documento de apoio com 
linhas orientadoras sobre algumas temá-

e para a população em geral, incluindo 
sentimentos, pensamentos e comporta-
mentos esperados. 

A nossa resposta a este cenário de 
pandemia revestiu-se de um amplo in-
vestimento no combate à desinformação 
e na promoção da literacia psicológica. 
Respondemos às necessidades de crian-
ças, de jovens e de adultos através da 
disseminação de informação fidedigna e 
dos melhores comportamentos a adop-
tar, produzindo semanalmente artigos 
de opinião publicados no jornal Público, 

além de brochuras e folhetos de infor-
mação. 

Esperamos ter contribuído e ajudado 
a quem precisou destes recursos nos dias 
desafiadores que enfrentámos. 

Convidamos os nossos leitores a 
visitarem alguns dos documentos que 
separamos para esta edição da Psiquili-
brios em Revista através do link de cada 
artigo abaixo enunciado. Os restantes 
os documentos encontram-se no nosso 
website https://www.psiquilibrios.pt/ar-
tigos-psiquilibrios/.

Como nos protegemos da Covid-19
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Ao proteger-se a si, 
estará a proteger 
os outros
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Psicologia & Psicoterapias
Começar de novo

Uma das premissas que os psicote-
rapeutas usam em terapia relaciona-se 
com o desencorajamento das pessoas de 
se verem como vítimas infelizes das for-
ças que se lhes opõem, ou seja, o proble-
ma que leva a pessoa à consulta é visto 
como algo que está a prejudicar a sua ca-
pacidade de dirigir o curso da sua própria 
vida, então, vamos agir de modo a dar 
poder ao cliente e reduzir ou eliminar 
(quando é possível) o problema. 

Fomos, e ainda somos, vítimas de 
uma força silenciosa e invisível que nos 
obrigou a mudar completamente a nos-
sa vida e a nossa forma de pensar e de 
estar no mundo. Muitas coisas mudaram 
em tão pouco tempo e foi-nos retirado 
poder. Poder de decidir o que fazer, com 
quem e onde; Poder de estar e de abra-
çar; Poder de produzir para ganhar. Po-
der que foi substituído pelo isolamento, 
pela insegurança, pelas interrupções nas 
rotinas e pela incerteza. Como tivemos 
medo, obedecemos ao que nos manda-
ram fazer: fechamo-nos em casa e re-
duzimos os contactos com os outros e, 
na verdade, isto ajudou-nos a sentirmo-
nos seguros. Pela nossa saúde, temos de 
continuar a ter um pouco de medo para 
manter os cuidados recomendados pela 
DGS, mas temos, também, de ganhar 
poder para reescrever a nossa nova vida 
sem sermos vítimas eternas do medo.

E, como não ser vítima do medo? 
Conhecendo-o, usando-o a nosso favor 
para nos protegermos, ou seja, fazendo 
dele um nosso aliado! As mensagens de 
“vamos ficar todos bem” serviram para 
dar esperança e sensação de segurança, 
que se revelaram úteis numa fase inicial 
da pandemia, apelando à calma e ao bem
-estar coletivo. Contudo, agora é tempo 
de pensar no regresso e admitir que nem 
todos vão ficar bem e que “estamos todos 
diferentes”. Temos de assumir que esta é 
uma realidade nova, diferente de qual-
quer outra situação pela qual tenhamos 
passado e continuamos a ter medo. Va-
mos, então, valer-nos do medo para não 
minimizarmos o risco, porque o contágio 
ainda é possível e porque o vírus ainda 
mata. Podemos pensar na nossa relação 
com o medo, dividindo-o em Medo bom, 
que nos ajuda a proteger-nos dos peri-
gos reais, e Medo mau, que é exagerado, 
causa desconforto e faz-nos sofrer sem 
necessidade. Assim, podemos usá-lo a 
nosso favor. Sabemos que a ansiedade e 
o medo exagerado podem ser o gatilho 
para o desenvolvimento de problemas 
de saúde mental, então, temos de filtrar 
o que o Medo mau nos diz e procurar 
formas saudáveis de lidar com a incerte-
za que se vai manter doravante, porque 
muitas coisas ainda estão por se definir. 

O medo rouba-nos poder e, se for 

muito intenso, paralisa. Por isso, te-
mos de obter controlo sobre o medo e 
tentar encontrar em cada um de nós a 
força para reinventar o nosso novo eu. 
Isso pode começar pela criação de um 
sentimento de segurança com aquilo 
que temos em nós próprios e que nos 
tornará mais fortes para avançar. Procu-
remos, por exemplo, os nossos recursos 
pessoais, características e qualidades 
que podem ser úteis num momento de 
adversidade e centremo-nos em quem 
confiamos, seja um parente próximo ou 
os profissionais de saúde que, na maior 
parte das vezes, mostraram ser capazes 
de nos ajudar neste caminho difícil. Ao 
despertar um sentimento de competên-
cia conseguimos olhar para este desafio 
que nos foi imposto com mais confiança.

Para começar de novo, temos tam-
bém de ter informação, porque informa-
ção é poder e faz parte do nosso poder 
aceitar que ainda não se sabe tudo sobre 
a covid-19, que não há vacina, que temos 
de manter as medidas restritivas e o dis-
tanciamento social e que a partir de ago-
ra as máscaras e as luvas farão parte da 
nossa indumentária. A nossa confiança 
para conseguir voltar ao nosso local de 
trabalho e estar próximo de pessoas deve 
assentar na informação sobre o vírus e 
na sua forma de propagação e, em con-
sequência, como podemos proteger-nos 
e aos outros. O conhecimento sobre as 
questões de saúde (física e mental) dos 
cidadãos é um aspecto central da auto-
determinação individual e isso dá-nos 
poder para agir em segurança. 

Consulte no Guia que preparamos al-
gumas ideias que podem ajuda-lo a obter 
um sentimento de segurança e a regular 
a ansiedade e o medo exagerado.

Vera Ramalho

Diretora técnica do Psiquilibrios. 

Psicóloga, psicoterapeuta e 
membro efetivo da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, com 
especialidade em Psicologia 
Clínica e da Saúde

Fotografia @petercalheiros
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Em Portugal, à medida que as medi-
das preventivas de contágio foram sendo 
introduzidas pelas entidades oficiais, no-
meadamente o distanciamento social, o 
isolamento social e a quarentena, as suas 
consequências no quotidiano dos mais 
velhos têm-se revelado de múltiplas for-
mas. À imposta restrição de contactos fí-
sicos e, por inerência, de expressividade 
emocional via toque, seguiram-se várias 
queixas de “indisciplina sénior” apresen-
tadas por familiares, designadamente fi-
lhos, particularmente preocupados com 
a “insolência paternal” na não adopção 
de comportamentos seguros. Sem des-
considerar as consequências que decor-
rem de condutas de risco, muito menos 
legitimando-as, importa, sim, lançar um 

breve olhar à complexidade emocional 
que as mesmas podem encerrar.

Referimo-nos aqui ao modo como 
as medidas de confinamento afectam a 
experiência individual e social do tempo 
que, embora universais, adquirem par-
ticular relevância nos mais velhos. Na 
verdade, além dos impactos na saúde 
mental que hoje estão bem documenta-
dos e que incluem, entre outros, quadros 
clínicos e subclínicos de ansiedade (e.g., 
associados à incerteza de ter ou não a 
doença, ao medo de contágio do próprio, 
de familiares, de pessoas próximas e de 
cuidadores) e depressão geriátricas (e.g., 
decorrentes de lutos sem rituais fúnebres 
e de percepções acentuadas de desfilia-
ção socioemocional), acrescem também 

as angústias decorrentes da consciência 
da finitude, da urgência do tempo e da 
necessidade vital de reclamá-lo, viven-
do-o.

A COVID-19 alterou a cadência dos 
dias. As rotinas das pessoas mais velhas 
mudaram, como mudaram também os 
cuidados que prestam e que recebem 
dentro e fora da família, a capacidade 
de estarem socialmente conectados e de 
interagirem com um mundo que deles se 
distanciou e acentuou estados de pobre-
za relacional e de solidão. Todas estas 
alterações têm ressonância emocional 
e repercussões na percepção subjetiva 
do tempo. Há já vários anos que “antro-
pólogos do tempo” e psicólogos na área 
do envelhecimento dedicados ao estudo 

Os “velhos” e a ressonância emocional da pandemia. 
Ou o tempo que passa, que não volta, e que nos condena a (sobre)viver

Psicologia & Psicoterapias

Óscar Ribeiro

Oscar Ribeiro é professor de 
psicologia na Universidade de 
Aveiro e investigador na área 
do envelhecimento no Centro 
de Investigação em Tecnologias 
e Serviços de Saúde (CINTESIS). 
Especialista em Psicologia Clínica 
e da Saúde, com especialização 
avançada em Psicogerontologia, 
colabora com o Psiquilibrios 
desde 2011. 

desta temática nos dão conta de como 
as crises tendem a privar as populações 
da sua capacidade de estruturar, gerir e 
manipular a experiência do tempo. Os 
mais velhos, uma vez desprovidos de 
compassos de interação estruturantes 
com familiares (e.g., cuidados aos netos) 
e congéneres (e.g., atividades colectivas 
de desporto, voluntariado) podem apre-
sentar níveis acrescidos de insatisfação 
com as interações sociais mantidas e 
apresentar sentimentos de desassosse-
go associados à percepção desesperante 
de toda uma vida que se lhes “escapa”. 
Confinados a uma existência individua-
lizada, voltada para si mesmos ou para o 
cônjuge, questiona-se não raras vezes o 
sentido da vida, o futuro e o significado 
de tudo. Gerotranscende-se.

Objectivamente, o tempo passa a 
um ritmo constante e linear; subjetiva-
mente, porém, a experiência do tempo 
é influenciada pelas atividades que são 
executadas, mas também pelas emoções 
que são experienciadas. O sentimento 
de estar “preso” num presente sem ca-
pacidade de planificar um futuro que se 
vislumbra curto pela idade que se tem, 
além de abrir portas a sentimentos de in-
segurança, perfila desorientações e dis-
torções (Março deste ano foi já há uma 
eternidade...) que podem legitimar a ne-
cessidade urgente de viver, de tocar e de 
sentir o outro em pleno, de modo a dar 
significado à existência. Viver desprovido 
de relações próximas que se querem me-
diadas pelo toque físico não é entendido 
como vida, mas como sobrevida. E passar 
os últimos dias, meses, anos sem sentido 
ou só pode afiançar comportamentos de 
risco que importa compreender.

Nota: Recomenda-se a leitura do documento “COVID-19. Como lidar com uma situação 
de isolamento se for um cidadão sénior (ou seu familiar)” da Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses (OPP). Disponível em https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/
covid_19_seniores.pdf

Angústia, incerteza, medo, 
frustração, aborrecimento, 
ira, zanga, tristeza e falta 
de esperança podem estar 
particularmente presentes 
nas pessoas mais velhas neste 
período de pandemia. Eles 
podem, em maior ou menos 
extensão, refletir preocupações 
múltiplas: consigo, com o bem-
estar da família (psicológico 
e financeiro), com o acesso 
a bens e serviços, e com 
o facto de serem um dos 
principais grupos de risco e, 
por isso, alvo de um particular 
escrutínio social. Em tais 
circunstâncias ter ouvintes 
atentos é uma das melhores 
formas de reduzir a ansiedade, 
legitimando-a. Assim, se é 
familiar de uma pessoa mais 
velha mostre-se interessado 
e disponível para falar mas, 
sobretudo, para ouvir. Reforce 
as manifestações verbais de 
afeto e reforce e incentive 
os contactos telefónicos/
audiovisuais – peça aos filhos 
e sobrinhos para ligarem mais 
vezes aos avós. Dê o seu tempo. 
Esteja igualmente atento à 
necessidades emocionais dos 
vizinhos idosos mais isolados. 
Seja solidário também nos 
afectos.

Fotografia @petercalheiros
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Experiências
Consultas online: vantagens 
e cuidados necessários

Embora o recurso a tecnologias de 
comunicação à distância na prática psi-
cológica fosse já um domínio em franco 
desenvolvimento e expansão, nos últi-
mos meses assumiu particular relevância 
e pertinência face à atual situação mun-
dial. Referimo-nos, claro está, à pan-
demia da COVID-19. Através de meios 
de comunicação alternativos, como por 
exemplo, o telefone e as videoconferên-
cias, é possível a realização de processos 
de intervenção psicológica e psicotera-
pêutica válidos e adequados, constituin-
do-se, assim, como opções alternativas 
às consultas presenciais. 

A realização de sessões por video-
conferência pode constituir-se como 
um recurso particularmente útil para 
contornar as dificuldades inerentes 
ao distanciamento físico e geográfico, 
permitindo que o psicólogo e o cliente 
possam ver-se e ouvir-se mutuamente, 
em tempo real. No entanto, para que 
a eficácia da intervenção se mantenha, 
é fundamental que o cliente se sinta 
confortável com esta modalidade e que 
considere que dela pode beneficiar, bem 
como, que estejam garantidas, de parte 
a parte, as condições de privacidade, de 
luz e de som, necessárias para assegurar 
o mais possível a qualidade da chamada 
e, consequentemente, da consulta. 

Não obstante os resultados promis-
sores, este é um domínio que carece de 
investigação mais aprofundada, uma vez 
que não existe ainda evidência de que o 
acompanhamento à distância possa ser 
adequado e eficaz para todas as pessoas 
e situações. Por forma a facilitar esta re-
flexão, vejamos algumas das principais 
vantagens e limitações da realização de 
consultas online:

No que concerne às limitações do 
acompanhamento online, uma das pri-
meiras questões que se levanta diz res-
peita à privacidade e confidencialidade 
do cliente. O acompanhamento online 
exije que o psicólogo se reja pelos prin-
cípios de privacidade e confidencialida-
de previstos no código deontológico da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses, no 
entanto, durante a realização de consul-
tas por vídeo este não tem como garantir 
que as mesmas não sejam assistidas por 
outras pessoas que se encontrem jun-
to do cliente, sem o seu conhecimento, 
bem como não tem forma de assegurar 
a não gravação e não rastreamento de 
informações pessoais que muitas vezes 
ocorrem quando utilizadas tecnologias 
de comunicação. 

Outro aspeto que frequentemente é 
apontado como limitação deste tipo de 
intervenção diz respeito à necessidade 
de maior evidência científica quanto à 
sua eficácia. Ainda que já exista inves-
tigação neste domínio, são necessários 
mais trabalhos que aportem evidência 
para a validação e eficácia destas novas 
ferramentas no âmbito da intervenção 
psicológica. 

No domínio das vantagens do acom-
panhamento online, detaca-se a aces-
sibilidade desta modalidade. Efetiva-
mente, a realização de consultas online 
viabiliza que a intervenção psicológica 
esteja disponível para um maior número 
de pessoas que por motivos relacionados 
com a distância geográfica, dificuldades 
de deslocação, limitações e incapacida-
des físicas e de locomoção ou escassez de 

respostas de apoio psicológico na área de 
residência, possam ver dificultado o seu 
acesso à psicoterapia. Com base nisto, 
facilmente se compreende que outra das 
vantagens do acompanhamento online 
seja a sua flexibilidade, uma vez que 
o recurso à videoconsulta permite que 
as consultas possam ser realizadas em 
diversos locais, contextos e condições. 
Ora, tal flexibilidade na realização das 
consultas poderá facilitar o seu agenda-
mento, bem como uma diminuição sig-
nificativa da perturbação das rotinas diá-
rias dos clientes, mostrando-nos a mais 
uma das vantagens desta modalidade – a 
sua comodidade.

O nosso cérebro está em constante 
aprendizagem, modificando-se com as 
nossas experiências diárias e fazendo 
ajustes para acomodar aquilo que es-
tamos a viver. A cada dia estamos mais 
ajustados a uma nova rotina porque no-
vos hábitos se estão a instalar.

Se sentir que não está a ser capaz, 
por qualquer motivo, de prosseguir com 
a sua vida pessoal e profissional de modo 
adaptado, deve procurar ajuda de profis-
sionais de saúde mental cujo trabalho 
apresenta uma base científica comprova-
da, como psicólogos e psiquiatras. Pedir 
ajuda não deve ser motivo de vergonha.

Sabia que
Novidades e outras histórias

De uma forma geral, as crianças gos-
tam de previsibilidade, de saber com o 
que contam, por isso, o pai e a mãe de-
vem definir juntos algumas linhas mes-
tras sobre a educação que pretendem 
dar ao seu filho. Para serem eficazes, as 
regras devem ser previsíveis e consis-
tentes, por exemplo, se decidirem que a 
criança não deve comer e ver TV ao mes-
mo tempo, ambos devem zelar para que 
isto aconteça regularmente. 

Sentir medo, ansiedade, angústia e 
incerteza é normal, isto acontece por-
que os seres humanos necessitam de 
sentir controlo e as mudanças súbitas 
causam uma sensação de ameaça maior 
do que aquela esperada numa situação 
normal de mudança. Deixamos aqui al-
gumas ideias para construir a sua pró-
pria caixa de recursos para lidar com a 
ansiedade. 

Destaques
Este ano letivo foi atípico e bastan-

te desafiante para as crianças e jovens 
portuguesas. A ajuda dos pais e dos pro-
fessores foi essencial para que pudes-
sem continuar a manter o contato com 
a escola e, dentro do possível, cumprir o 
programa. Parabéns a todas as crianças e 
jovens que fizeram esforços e mostraram 
capacidade de adaptação, preparamos 
este diploma para ti! 

A equipa do Psiquilibrios está cada 
vez mais especializada e continua a cres-
cer. Quer conhecer-nos? Consulte:  ht-
tps://www.psiquilibrios.pt/quem-somos/
equipa/

Nos casais, a tentativa de 
resolução dos conflitos, que os 
dois ou um dos membros faz 
para repor de novo o equilíbrio, 
pode fazer a diferença.

João Amorim
Mestre em Psicologia clínica e da 
saúde pela Faculdade de Educação 
e Psicologia da Universidade Católi-
ca Portuguesa (Porto). Desenvolve 
desde 2013 atividade como psicólo-
go clínico no Psiquilíbrios.

Fotografia @petercalheiros
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Escola & Família
Aprender é ser mais livre 
para pensar

Sílvia Fernandes 

É licenciada em Português e Francês 
pela Universidade do Minho e Mestre 
em Ciências da Educação (Educação 
Especial) pela Universidade Católica 
de Braga. Professora no Agrupamento 
de Escolas Francisco de Holanda, 
Escola Básica 2,3 Egas Moniz.

leitura dos diários de Cosima Wagner, em 
que esta nos leva a um momento em que 
o marido está ao piano a rever o 3.º ato 
de “Tristão”, antes de almoçar e, quan-
do desce, o homem que tinha estado a 
compor da melhor música que existe na 
História discute jubilosamente em como 
livrar-se dos judeus. Tempos passados, 
diríamos; mas não são outros idênticos 
que temos quando paramos para obser-
var o Mundo? Usaria (ou ousaria?): “A 
história não se repete, mas rima” (Mark 
Twain).

A formação para a cidadania e para a 
emancipação plenas exige a assunção de 
pressupostos teóricos a nível sociológico 
que possam ajudar a construir universos 
de sentido criativo, pelo direito de exer-
cer a sua autonomia, as suas crenças, as 
suas ideologias. Por isso, devemos apren-
der mais, ouvir mais, ouvir também argu-
mentações contrárias às nossas para que 
aprendamos a aceitar que a verdade de 
que somos possuidores não é o espaço 
total da verdade, porque também existe 
verdade noutros modos de pensar, de ver 
o mundo, de estar no mundo. 

Diz-nos a História que tudo é con-
tingente; tudo pode, pois, mudar, dan-
do espaço, esperamos, à instrução que 
se transforme em Bem. A Sabedoria, no 
final, será, assim, vitoriosa porque mais 
influente do que a protérvia das ideias e 
dos ideais do desconhecimento. Dirá, um 
dia, a História, mas ainda não. 

Ao contrário do que me é usual, hoje 
vou falar da minha perspetiva de aluna. 
Sim, somos aprendizes a vida inteira, 
mais ainda porque as profissões assim 
nos exigem ou no nosso dia a dia, sozi-
nhos, com a família, com os amigos, com 
o mundo. Porém, o meu intuito para esta 
declaração é mesmo a vida académica e 
do prazer que dela se pode tirar ou pelo 
menos eu tiro, e tiro muito.

Quando ainda pequenos, não nos é 
dada a oportunidade de escolher sobre 
o que queremos aprender porque ainda 
não saberíamos sobre o que é possível 
aprender; quando começamos a saber so-
bre isso, não nos deixam… mas aí já não 
sei por que razão; jovens adultos, se essa 
for a opção, vamos para a universidade, 
se tivermos notas adequadas escolhemos 
o curso, na perspetiva de emprego, não 
de estudo e, portanto, muitas vezes de 
modo diferente do que nos daria prazer; 
quando “crescemos mais”, vamos tirando 
sabores da paleta que é a vida e vamos 
entendendo o que nos faz mais feliz sa-
ber mais e só então podemos escolher. 
Hoje eu sei isso.

Afastada das ciências chamadas 
exatas e naturais, porque gostos não se 
discutem, profundamente apaixonada 
pelas palavras, procuro onde elas fazem 
em mim mais eco: com a literatura, com 
a filosofia, com a teologia. E este misto 
é divino! (adjetivo mais apropriado era 
impossível, julgo!)

E tenho imensa pena que não pos-
samos todos estudar a nosso gosto. Sim, 
não é fácil! Trabalhar está primeiro, pe-
las obrigações económicas de sustenta-
bilidade pessoal e familiar, e estudar tem 
um elevado custo: económico e pessoal. 
Eu também só estou a conseguir graças 
a quem mais diretamente me deu essa 
oportunidade, na Universidade Católica 
em Braga, e a quem tem paciência pela 
minha ausência social e familiar porque 

esse prazer tem também custos tem-
porais que tenho de tirar à minha vida 
pessoal porque, por nada ser valorizado 
o estudo académico profissionalmente, 
o meu Ministério profissional não me 
dá qualquer possibilidade de usar o meu 
tempo profissional para tal concretiza-
ção. Compreendo: para que serve um 
professor aprender mais sobre aquilo 
que gosta? Íamos agora ter professores 
felizes por aprenderem o que gostam e 
não terem de fazer as formações sobre as 
quais o Ministério acha que é importante 
aprender? Só não faço os meus devidos 
e sarcásticos comentários sobre isso por-
que poderia parecer ofensa para quem 
organiza tais formações e para quem as 
prepara e apresenta e que o fazem por-
que só estando dentro de certos padrões 
são aprovadas. Estou certa de que pen-
sam também noutras possibilidades… 
mais felizes!

Apresenta-se, então, uma pergunta 
óbvia: como querer sociedades livres_ 
só o sendo quando pensantes_ se não 
for concedida informação/inspiração 
para que se possa desenvolver o espírito 
crítico e a capacidade de pensar por si 
próprios? O incentivo ao estudo é um li-
miar que separa uma civilização instruí-
da, digna, conhecedora do seu passado e 
consciente do seu futuro de uma socie-
dade subordinada aos poderes instituí-
dos. Porque o que também esperamos do 
que é ensinado e, portanto, aprendido/
apreendido o seja de modo a tornar este 
mundo superno. Preocupemo-nos com a 
qualidade do que se ensina, no Saber e 
no Saber Fazer, é certo, mas sem esque-
cer o Saber Ser, para que palavras como 
as de George Steiner não sejam (de novo) 
uma realidade: Como é que por trás da 
casa de Goethe existe um campo de 
concentração? Como é que o país mais 
educado (escolarizado) do mundo se 
tornou nazi? Ou, ainda, recordando uma 

Livros & outras notas
Sugestões de leitura

NOVIDADE !

O Psiquilibrios Edições editou, em ju-
nho, o Manual de Classificação Diagnós-
tica das Perturbações de Saúde Mental 
e do Desenvolvimento da Infância (DC: 
0–5™).

Já conhece o Manual de Psicologia 
Clínica da Criança e do Adolescente, de 
Alan Car? 

Conheça o livro em: 
https://www.psiquilibrios.pt/produto/manual-
de-psicologia-clinica-da-crianca-e-do-ado-
lescente/

>>>>>>>>
PRÓXIMAS NOVIDADES 
EDITORIAIS

<<<<<<<<
O Psiquilibrios Edições está a prepa-

rar a tradução do livro Techniques of Grief 
Therapy: Assessment and Intervention, de 
Robert A. Neimeyer. Este livro oferece 
um conjunto de abordagens inovadoras 
para a terapia do luto e inclui uma varie-
dade de técnicas terapêuticas específicas 
e práticas, cada uma com detalhes con-
cretos sob a forma de estudo de casos. 

E há mais surpresas para 2021! Para 
conhecer, siga-nos nas nossas redes so-
ciais 

O DC:0-5 é um manual para o diag-
nóstico de perturbações mentais dos 0 
aos 5 anos de idade. Os leitores irão en-
contrar reunido o melhor conhecimen-
to geral disponível sobre investigação, 
prática clínica e desenvolvimento da 
primeira infância. O Eixo I mantem o 
sistema multiaxial a fim de complemen-
tar o diagnóstico clínico; no Eixo II além 
do contexto relacional, estão também 
incluídos os contextos das condições de 
saúde física, fatores de stress psicosso-
ciais e as competências do desenvolvi-
mento (nos eixos III a V). 

Além disso, este manual de diagnós-
tico apresenta várias novas perturbações 
baseadas em evidências, incluindo as 
Perturbações do neurodesenvolvimento; 
a Perturbação Específica da Relação da 
Primeira Infância, a Perturbação Reativa 
da Vinculação, a Perturbação da Desre-
gulação da Raiva e a Agressividade da 
Primeira Infância.

Quer encomendar o Manual de Classifi-
cação Diagnóstica das Perturbações de 
Saúde Mental e do Desenvolvimento da 
Infância? 

Contacte psiquilibrios@gmail.com 
ou   www.psiquilibrios.pt

O DC: 0-5 mantém o 
sistema multiaxial, 
permitindo a consideração 
do contexto na avaliação e 
no diagnóstico.
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Psicologia & Educação
A pandemia e as suas implicações 
no processo educativo e familiar

Ana Sofia Melo 

Doutorada pelo Centro de Investigação 
em Educação, Instituto de Educação 
– Universidade do Minho. Mestre em 
Psicologia Escolar e da Educação pela 
Escola de Psicologia da Universidade 
do Minho.

A Pandemia da COVID-19 é, acima de 
tudo, uma questão de Saúde Pública. Na 
ausência, ainda, de intervenções farma-
cêuticas eficazes, a mitigação do impac-
to da pandemia depende de medidas que 
implicam a contenção do vírus sendo o 
distanciamento social o meio mais eficaz 
para prevenir o contágio. No entanto, as 
restrições causadas por este tipo de me-
didas têm tido um impacto avassalador. 
Vivem-se hoje tempos conturbados, mas 
é nestas alturas que se tem de manter 
a serenidade e ir encontrando formas 
de adaptação a uma nova realidade que 
é aliás, um fenómeno que se estende à 
escala global.

No que ao funcionamento escolar e 
educativo diz respeito, o encerramento 
das escolas não significou, nem pode sig-
nificar, a estagnação das aprendizagens 
e do percurso escolar, vivencial e de-
senvolvimental das crianças e jovens. A 
aprendizagem e o ensino prosseguiram, 
numa dinâmica de ensino online de emer-
gência que gradualmente foi evoluindo 
com melhor capacidade de adaptação, 
resposta, eficácia e resiliência por parte 
de todos os envolvidos no processo edu-
cativo. Mas o desafio foi particularmente 
exigente para os pais e as famílias que 
em casa organizaram a sua nova rotina 
familiar, as suas exigências de trabalho 
(ou ausência dele) e as respetivas adap-
tações na gestão do orçamento familiar, 
assim como a necessidade de apoiar os 
filhos no prosseguimento dos seus obje-
tivos de aprendizagem à distância. 

Mas olhemos em particular para o 
que mais interessa neste momento e que 
é o futuro. E mais propriamente o futuro 
imediato, ou seja, o próximo ano letivo. 

Parece evidente que nos tempos que 
se avizinham vamos ter de continuar a 
conviver com este cenário de pandemia. 
As escolas estão já, com flexibilidade, a 
preparar-se para diferentes formas de 
funcionamento tendo em conta a im-
previsibilidade que caracteriza a situação 

em que vivemos. Tomemos consciência, 
pois, que o regresso à escola não será nas 
mesmas condições de outrora. Vigoram 
medidas e planos de contingência que 
visam manter o distanciamento social 
“possível” e os cuidados de higieniza-
ção e controlo.  Estão a ser planeadas, 
em conjugação, diferentes formas e me-
todologias de ensino, que combinam o 
formato presencial com o recurso aos 
meios tecnológicos à distância; o reforço 
de apoio e de acompanhamento dos alu-
nos, especialmente daqueles que eviden-
ciaram indicadores de maior fragilidade 
escolar e social no ensino à distância, e 
que merecem uma atenção mais especí-
fica. Neste âmbito, deverá privilegiar-se 
um diálogo mais próximo com os pais e 
as famílias para se poder acompanhar as 
dificuldades e necessidades que se evi-
denciem em áreas sensíveis como o equi-
líbrio emocional, a estabilidade e reforço 
da capacidade de suporte parental, entre 
outros. 

Para os pais, cuidadores e famílias, 
será necessária tolerância e flexibili-
dade para lidar com a imprevisibilidade 
das circunstâncias. Como kit de sobre-
vivência para estes tempos, é necessá-
rio pensar que não se está sozinho nesta 
caminhada, manter a proximidade com 
a escola e os professores, planear e or-
ganizar previamente as rotinas que se 
venham a verificar necessárias, e, pedir 
ajuda, sempre que se verificar que o peso 
das circunstâncias inibe a capacidade de 
resposta. Por agora é tempo de disfrutar 
do lazer em família e fazer atividades 
diferentes, em segurança, que ajudem a 
carregar as baterias para os desafios que 
se avizinham.  

Converse sobre o vírus, a pandemia e as suas consequências com a criança. 
Adeque a conversa à idade da criança. 
Às crianças mais novas conte uma história: elas irão compreender melhor. 
É natural que a criança faça perguntas: explique com palavras simples, sem dramatizar e procure
dar-lhe  uma perspectiva de segurança .
Ajude a criança a partilhar as suas experiências, como se sente e o que gostou mais e menos durante
a quarentena. 
Fale sobre as experiências da sua família, durante a pandemia da COVID-19, as coisas boas que
fizeram e alguns dos desafios que estão a enfrentar 
Ao falar com a criança irá mostrar-lhe que não há problema em falar sobre o que está a acontecer e
em fazer perguntas.
Muitas famílias estão a enfrentar muito stress relacionado com a COVID-19, incluindo dificuldades
económicas, tensão por estarem em confinamento e por prestarem apoio constante aos filho(a)s,
enquanto tentam trabalhar. 
Converse com a criança sobre os momentos de zanga ou de raiva que aconteceram e admita que
estava zangado ou aborrecido. Explique que todos devem fazer um esforço para que tudo fique bem
e às vezes é preciso pausas para nos acalmarmos.

Algumas Ideias! 

Falar com as crianças sobre a
 COVID-19

Faça pausas durante os períodos de stress, como estratégias de autocuidado.
Ajude a sua família a criar uma nova rotina: inclua momentos de aprendizagem e
de brincadeiras; atividades familiares e um momento calmo e silencioso para cada
membro. 
As crianças pequenas, geralmente, não conseguem dizer-nos a sua perceção sobre
o que está a acontecer: demonstram preocupação ou receio através do seu
comportamento ou de sintomas físicos, como as dores de barriga.
As crianças reagem ao stress de formas diferentes: umas ficam mais agarradas aos
pais, outras ficam agitadas.
Ajude a criança a encontrar outras formas de manter as ligações com os amigos.
Se ocorrerem alterações no seu horário de trabalho, informe o seu filho, assim
como outras formas de manter o contacto consigo. 
As crianças estão constantemente a aprender e quando nos veem zangados, estão
a aprender sobre a raiva. O que fazemos quando estamos com raiva? Como
lidamos com as pessoas depois de um momento de conflito? Pense no que
gostaria que elas aprendessem sobre a raiva e como lidar com ela. 
Mesmo quando as crianças estão assustadas, com raiva ou tristes, não é aceitável
que se comportem de forma agressiva - estabelecer limites é ajuda-los a
sentirem-se seguros.

Lembre-se!

Saber+

Fotografia @petercalheiros
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O cyberbullying diz respeito a todas as formas de
bullying  que são levadas a cabo com recurso aos
meios de comunicação eletrónicos. Este assume
algumas particularidades como a agressão diária e
contínua à vítima; a rápida difusão dos
comportamentos de bullying e o elevado número de
testemunhas e agressores. Os ambientes de eleição
são as redes sociais e os grupos como os do
Facebook, Instagram ou WhatsApp, que servem para
produzir e difundir insultos, humilhações e violência
psicológica que provocam intimidação e
constrangimento das vítimas. Alguns dos grupos
frequentados pelos jovens que são vítimas foram
criados durante a fase da pandemia para servir como
manutenção da relação entre colegas da turma, e, em
alguns casos, servem como continuidade da vitimação
que já ocorria antes,  ou seja, jovens que já eram
vítimas em contexto escolar veem continuada a
agressão, humilhação, exclusão e desrespeito, só que
agora em modo online. A vítima sente-se vexada, vendo
circular imagens ou vídeos (verdadeiros ou montados) a
ser agredida ou numa situação vulnerável, provocando
um sentimento de insegurança e impotência que pode
causar dano psicológico. 
A pensar nestes desafios partilhamos consigo algumas
estratégias práticas!

Converse com os seus filhos acerca da
utilização dos meios de comunicação
eletrónicos e dos seus riscos. 
Converse com o seu filho acerca do
cyberbullying e da sua gravidade. 
Reforce junto do seu filho de que
poderá falar consigo caso alguma
coisa o incomode. 
Reforce positivamente atitudes de
partilha de situações de violência. 
Esteja atento a verbalizações e/ou 
 comportamentos incomuns. 
Não desvalorize a situação: o
cyberbullying constitui uma forma de
violência. 
Auxilie o seu filho na identificação de
recursos relevantes.

            

Pede ajuda a um adulto da tua
confiança  (quer sejas vítima ou
testemunha). 
 Não te isoles.    
 Não te culpabilizes pela situação.  
Não retribuas os comportamentos
violentos: ignora-os e denuncia-os. 
Pensa antes de publicar.
Não contribuas para difundir o
cyberbullying:  não partilhes
mensagens, imagens ou vídeos sobre
outras pessoas.

            

Cyberbullying
D e s a f i o s  a n t i g o s  q u e  g a n h a m  u m a  n o v a  f o r ç a

Pais/Cuidadores

Crianças e Jovens 

O s  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o
e l e t r ó n i c o s  t ê m  a s s u m i d o  u m  p a p e l
c r u c i a l  n o  m o m e n t o  e x c e c i o n a l  q u e
v i v e m o s .  

S e  é  i m p o s s í v e l  f e c h a r m o s  o s  o l h o s  à s  v a n t a g e n s
d e s t e s  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s  e  à  s u a  i m p o r t â n c i a ,
é  t a m b é m  r e l e v a n t e  n ã o  n e g l i g e n c i a r m o s  o s
r i s c o s  i n e r e n t e s  a o s  m e s m o s .  

A  i n t e r a ç ã o  à  d i s t â n c i a  p a s s a ,  e m  m u i t a s
c i r c u n s t â n c i a s ,  a  s e r  a  f o r m a  p r e f e r e n c i a l  d e
c o n t a c t o  e  a u m e n t a m  ( a i n d a  m a i s )  o s  n í v e i s  d e
u t i l i z a ç ã o  d e s t a s  f e r r a m e n t a s .  
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