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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo discutir os fundamentos centrais que norteiam o 

Psicodiagnóstico, a partir de recursos utilizados na Psicologia clínica. Para tanto, realiza-se um 

breve histórico concernente á temática, delimitando questões que vislumbram a prática psicológica 

infantil. Posteriormente, são apresentados aspectos gerais sobre a entrevista inicial e entrevista com 

os pais, destacando-se a relevância da devolutiva no processo psicodiagnóstico e o laudo 

psicológico. Conclui-se a necessidade em abordar esta discussão, especialmente na formação do 

psicólogo, tendo em vista a importância do psicodiagnóstico para a Psicologia clínica ao 

corresponder às demandas presentes no cenário psicoterapêutico.   
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INTRODUÇÃO 

 

O psicodiagnóstico pode ser compreendido como um procedimento de avaliação das 

condições psicológicas de um indivíduo mediante uma abordagem teórico-metodológica. A 

realização do mesmo implica num conhecimento orientado para a investigação de seres humanos 

e supõe uma situação na qual está implícito um contrato entre a demanda pela avaliação 

psicológica, de um lado, e a oferta do serviço, de outro (Cruz, 2001). 

Conforme ressalta a resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia, que 

regulamenta a elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica, o número de 

psicólogos que respondem a processos jurídicos devido a não adequação ética na confecção dos 

documentos é bastante crescente (CFP, 2003). O Conselho Regional de Psicologia do estado de 

São Paulo apontou, através de um levantamento dos processos éticos que estão em tramitação nesse 

órgão, que a principal causa de processo disciplinar ético era a confecção inadequada de laudos 

psicológicos (CRP/SP, 2015).  A partir dessas constatações e, com base na importância do 

psicodiagnóstico para a ciência psicológica, pretende-se discutir nesse trabalho, os fundamentos 

centrais que norteiam o Psicodiagnóstico, a partir de recursos utilizados na Psicologia clínica.  

 

Resgate Histórico do Psicodiagnóstico e sua Concepção 

Ao final do século XIX, foram preponderantes os trabalhos de Galton, quem introduziu o 

estudo das diferenças individuais, de Cattell, cujas primeiras provas mentais foram denominadas 

como testes mentais e a Binet, quem propôs a utilização do exame psicológico (por meio de 

medidas intelectuais), como co-participante da avaliação pedagógica. A esses três autores é 

atribuída a paternidade do Psicodiagnóstico. Não obstante se possa omitir, este derivou da 

Psicologia Clínica, introduzida por Lighter Witmer em 1896, o qual surgiu sob a tradição médica 

(Cunha, 2000).  

A concepção de Psicodiagnóstico proposto pela autora supracitada remete a uma avaliação 

psicológica, feita com propósitos clínicos, e, portanto, não abrange todos os modelos de avaliação 

psicológica de diferenças individuais. É um processo científico que objetiva identificar forças e 

fraquezas na estrutura psíquica do paciente, com um foco na existência ou não de uma 

psicopatologia.  Além disso, propõe-se a utilização de técnicas e testes psicológicos, com a 

finalidade de identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso e apontar um 

possível prognóstico, ou para comunicar os resultados obtidos, bem como sugestões propostas. 

Em vista deste cenário, é premente considerar ao que Ocampo et al. (2009), enfatizam quanto 

à utilização dos testes psicológicos como sendo fundamentais no processo, e especialmente aos 
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projetivos, que apresentam certas vantagens que os tornam imprescindíveis. Menciona-se, 

portanto, a padronização, característica que dá ao diagnóstico maior margem de segurança, a 

exploração de outros aspectos que não podem ser investigados em uma entrevista clínica (por 

exemplo, a conduta gráfica), e que podem dar indícios de características patológicas do paciente, 

subjacentes à sua boa capacidade comunicativa.  

No processo de Psicodiagnóstico, deve-se partir de um levantamento prévio de hipóteses que 

serão confirmadas ou não, através de passos pré-determinantes e com objetivos precisos. Sobre 

isto, é importante mencionar que podem surgir um ou vários objetivos, dependendo dos motivos 

reais ou alegados contidos no encaminhamento. Tal processo é limitado no tempo, mediante o 

contrato estabelecido entre psicólogo-paciente/responsável, na medida em que seja firmado um 

plano de avaliação e, por conseguinte, uma estimativa do tempo necessário de atendimento 

(número aproximado de sessões de exame). (Cunha, 2000).  

Partindo para uma análise mais específica, Arcaro, Herzberg e Trinca (1999), apontam sobre 

a perspectiva do psicodiagnóstico infantil, o qual entendem que:  

 

Tem sido realizado através de um processo de estudo de caso. Em tal processo, 

são efetuadas várias entrevistas com a criança e seus pais, para a coleta direta de 

dados relativos à problemática apresentada. Além disso, é também aplicada uma 

série de testes psicológicos na criança, com vistas a complementar as informações 

colhidas diretamente através dos depoimentos apresentados nas entrevistas. Os 

testes podem ser usados para detectar e analisar características e problemas de 

personalidade do examinando, bem como suas condições intelectuais. (p.40).  

 

Conforme já foi dito anteriormente, o processo de Psicodiagnóstico consiste ainda na 

aplicação de testes psicológicos, técnicas projetivas e de entrevista, reportando ao âmbito infantil 

na entrevista com os pais ou responsáveis da criança, além de estratégias científicas da área, 

propostas pelo psicólogo a fim de realizar uma avaliação psicológica precisa.  

 

A Entrevista Inicial 

Conforme Ocampo e Arzeno (2009), a entrevista inicial é designada como uma entrevista 

semi-dirigida, uma vez que o paciente possui a liberdade em expor seus conflitos começando por 

onde preferir e incluindo o que desejar. No entanto, diferente da técnica de entrevista totalmente 

livre, o entrevistador (ou no caso, psicoterapeuta), intervém quando o paciente se mostra 

desconfortável em iniciar ou continuar um assunto; quando há uma situação de bloqueio ou 

paralisação do entrevistado e para preencher “lacunas” ou fatos que não ficaram claros na 

verbalização do entrevistado.  
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Esta técnica constitui-se como um complemento ao processo psicodiagnóstico e é 

subdividida em três fases: inicialmente é tida como uma técnica diretiva, em que corresponde à 

apresentação mútua, às questões contratuais e ao esclarecimento do enquadramento feito pelo 

psicólogo. Num segundo momento, é trabalhada a técnica de entrevista livre, para que o paciente 

possa expressar livremente o motivo de sua consulta ou queixa principal. E por fim, no terceiro 

momento volta-se a aplicar a técnica diretiva, a fim de preencher as “lacunas” (Ocampo & Arzeno, 

2009).  

De acordo com estas autoras, há objetivos que constituem a entrevista inicial, como: a 

impressão inicial que nos desperta o paciente e se esta se altera no decorrer do processo 

psicoterapêutico; as verbalizações que o cliente nos comunica, ou seja, o tom de voz, a forma de 

expressão, gestos verbais e não verbais e neste quesito observar se há congruência entre o discurso 

trazido ou contradições presentes; planejamento dos testes; estabelecimento de um bom rapport 

com o cliente, a fim de criar um clima favorável ao período de avaliação psicológica; captar ainda, 

o processo de transferência e contratransferência que o paciente nos provoca, entre outros objetivos 

presentes.  

No que concerne esta entrevista inicial, Pinheiro (2007, p.144), enfatiza a importância de 

delimitar a finalidade do primeiro encontro com o paciente, acordando com autoras supracitadas:  

 

Para o melhor aproveitamento da primeira entrevista é fundamental que o 

terapeuta tenha clareza de seu objetivo naquele momento. É uma entrevista inicial 

de atendimento individual, de casal, de família ou é uma entrevista de avaliação 

e encaminhamento? É importante que o objetivo daquele encontro fique bem 

explicitado também para seu cliente. Por exemplo, em casos de avaliação em uma 

instituição é fundamental que isso seja clarificado para o cliente de forma a que 

ele não se sinta frustrado ao final da sessão em suas expectativas de início de 

atendimento imediato, quando não há previsão de atendê-lo prontamente.   

  

Além das questões contratuais presumidas na entrevista inicial, é importante atentar sobre o 

motivo manifesto e latente ou subjacente advindos neste período de avaliação psicológica. Segundo 

Ocampo e Arzeno (2009), cabe ao psicoterapeuta saber discriminar estes dois fenômenos no 

decorrer do atendimento clínico. É fundamental considerar a queixa que motivou a procura pela 

Psicologia Clínica. Portanto, o motivo manifesto é aquele que preocupa quem solicita a consulta, 

ou seja, preocupa ao ponto de perceber que não pode resolver sozinho, uma situação e resolve pedir 

ajuda. Geralmente, o motivo manifesto é acompanhado de sintomas que afligem o paciente, ou 

aqueles que convivem com ele, por sua vez, é o motivo menos ansiógeno de ser dito ao psicólogo. 

Já o motivo latente, corresponde às causas mais profundas, que em algumas vezes, podem estar em 

nível inconsciente no paciente ou nos pais deste (em atendimentos clínicos infantis).  
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Para as autoras supracitadas, cabe ao psicólogo investigar estes motivos, identificando se os 

sintomas são egossintônicos ou egodistônicos; se o paciente trazido sente que sofre com os 

problemas; observar também, a dissociação manifesta pela culpa, ansiedade e repressão, 

identificando o que é mais grave sem negligenciar outros aspectos. No caso do atendimento clínico 

infantil, verificar se a criança sabe ou desconhece, através dos pais, o motivo da consulta e o que 

sabe sobre isso.   

 

Entrevista com os Pais 

Outro fator de grande relevância na entrevista inicial, especificamente no atendimento 

infantil, é refletir sobre a entrevista com os pais ou responsáveis da criança. Sobre isto, é 

imprescindível a presença de ambos neste momento. Além da figura materna, chama-se a atenção 

ao papel que o pai estabelece com o filho e o quanto este é fundamental para compor o processo 

psicodiagnóstico. Não garantir a presença do pai equivale a pensar que ele nada tem a ver com isso 

e que em alguns casos, sua posição remete-se meramente a uma relação comercial que estabelece 

com o psicoterapeuta. Logo, cabe ao psicólogo clínico, solicitar a vinda deste pai para dividir com 

a figura materna a responsabilidade e atenção ao paciente, já que o filho é produto do casal. Além 

disso, a vinda de ambos permite a observação diretamente sobre o papel que cada um desempenha 

na relação, quais aspectos trazem do filho, como percebem a situação de avaliação psicológica e 

possível tratamento. Também, evita-se o chamado “bode expiatório”, isto é, aquele que comparece 

ao atendimento portando-se como representante de que é bom e bem-sucedido, enquanto o outro 

que está ausente é responsável como depositário de todo o mal do vínculo na relação com a criança 

(Ocampo & Arzeno, 2009). 

Neste sentido, Greenspan e Greenspan (1993), salientam a importância de o psicólogo 

observar na entrevista com os pais, como estes se relacionam consigo mesmos e de que maneira, 

como uma equipe, compartilham um com o outro, ao contarem sobre suas preocupações. Assim, a 

evolução da história dos pais, pode indicar algumas respostas. Por exemplo, alguns pais ao 

narrarem uma história rica e organizada da família e uma impressão sobre o problema da criança, 

podem revelar ao psicoterapeuta, que operam juntos de um modo razoavelmente organizado e 

coeso. Já outros pais, podem “advogar” a favor do filho, enquanto o outro “ataca”, fazendo que a 

história das dificuldades da criança evolua de uma forma fragmentada e desorganizada. Esta 

situação pode sugerir um ambiente familiar desorganizado. 

Além das observações citadas acima, torna-se necessário investigar sobre as expectativas que 

os pais da criança nutrem em relação ao tratamento psicológico e ao conhecimento que dispõem 

sobre o processo do psicodiagnóstico. Sobre este quesito, Keefe, Kopel e Gordon (como citado por 

Silvares & Gongora, 1998), comentam que comumente os pais da criança já conversaram com o 

professor dela, outros parentes, médicos, amigos e até mesmo com outros terapeutas sobre a 
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dificuldade que a criança vem apresentando. Em decorrência disto, já formularam idéias próprias 

sobre a natureza do problema e sobre possíveis métodos de tratamento. Estar ciente destas 

condições permite ao psicólogo um maior esclarecimento sobre a forma que os pais percebem a 

Psicologia Clínica e de que maneira esperam ser ajudados no processo do psicodiagnóstico, o que 

permitirá ou não, maior aderência ao tratamento psicológico. 

Ocampo e Arzeno (2009) atentam ao fato de haver outra condição na entrevista inicial com 

pais neste processo. Por exemplo, no caso de pais separados, dependendo da situação entre eles, 

podem comparecer juntos no atendimento ou se preferirem, podem comparecer individualmente 

na entrevista inicial. Esta decisão compete ao casal e precisa ser respeitada pelo psicólogo. Outro 

tema a ser considerado, diz respeito aos filhos adotivos. Sobre isto, é importante examinar as 

fantasias de cada um dos pais sobre a adoção, com se sentem em relação à situação de pais adotivos 

e se a criança tem conhecimento de sua condição. No caso da criança não ter esclarecimento quanto 

a esta situação, focar sobre este aspecto: esclarecer os pais quanto à responsabilidade e as 

dificuldades que podem surgir no processo de avaliação pela falta de informação.  

 

Hora de Jogo Diagnóstica 

Segundo Efron et al. (2009), a Hora de Jogo Diagnóstica constitui um recurso ou instrumento 

técnico que o psicólogo utiliza dentro do processo psicodiagnóstico que tem como objetivo 

conhecer a realidade da criança que foi trazida à consulta. Esta técnica instrumentaliza o 

psicoterapeuta a comunicar-se de maneira viável à criança para depois conceituar a realidade que 

se apresenta a ela; uma vez que, a atividade lúdica é sua forma de expressão própria, assim como 

a linguagem verbal o é no adulto.  

De acordo com as autoras supracitadas, é conveniente salientar a diferença básica que ha 

entre hora de jogo diagnóstica e a hora de jogo terapêutica. A primeira compreende um processo 

que tem começo, desenvolvimento e um fim em si mesmo, atuando como uma unidade no processo 

psicodiagnóstico. A segunda refere-se à intervenção do psicólogo já no processo de psicoterapia.  

Cada hora de jogo diagnóstica representa uma experiência nova, tanto para a criança quanto 

para o psicólogo; o que reporta ao estabelecimento de um vínculo transferencial breve, cuja 

finalidade é o conhecimento e a compreensão da criança. (Efron et. al, 2009). Neste sentido, Araújo 

(2007, p.135), complementa que “este procedimento consiste em uma entrevista diagnóstica que 

tem como base o brincar livre e espontâneo da criança”.  

Sobre o brincar, a brincadeira e brinquedo, estes se constituem como imprescindíveis à hora 

de jogo diagnóstica. Pois, no brincar há uma comunicação de tipo espacial, na qual são incluídos 

mais elementos do processo primário através de princípios como os de condensação, 

atemporalidade e deslocamento, que atuam nesta atividade. (Efron et. al, 2009). Nesta perspectiva, 

Araújo (2007, p.135), entende que: 
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O valor do jogo e do brincar como formas de expressão de conflitos e desejos é 

reconhecido por diversos autores. Freud, observando um bebê de 18 meses 

brincando, descobriu o significado psicológico da atividade lúdica e compreendeu 

que a criança não brincava somente com o que lhe dava prazer, mas também 

jogava, repetindo situações dolorosas, elaborando assim o que era excessivo para 

o seu ego. Klein, ao usar o jogo como meio de acesso ao inconsciente infantil, 

reafirma essa compreensão de que a criança expressa, por meio do jogo e no 

brincar, suas fantasias, desejos e experiências, de forma simbólica. 

 

Aberastury (como citado por Araújo, 2007), salienta a partir de observações feitas durante 

este primeiro contato com a criança, que esta estrutura por meio dos brinquedos, a representação 

de seus conflitos básicos, suas principais defesas e fantasias, permitindo, dessa forma, o 

aparecimento de uma perspectiva ampla a respeito do seu funcionamento mental. Como já foi dito, 

ao brincar a criança desloca para o exterior seus medos, angústias e problemas internos, 

dominando-os desse modo. Todas as situações excessivas para seu ego débil são repetidas no jogo, 

o que permite ao paciente um maior controle sobre os objetos externos, tornando ativo o que sofreu 

passivamente.    

O papel que o psicólogo assume durante o processo psicodiagnóstico é em um dado 

momento, passivo, já que funciona como observador e ativo na medida em que sua atitude atenta 

e aberta (atenção flutuante) permiti-lhe compreender e hipotetizar sobre a demanda do paciente. 

Neste ínterim, é conveniente ressaltar que o psicólogo saiba estabelecer limites e definir papéis 

para a criança quando esta entra no consultório, contudo que seja de uma forma breve e numa 

linguagem compreensível. Além destes preceitos, é importante que o psicoterapeuta leve em 

consideração o estágio de desenvolvimento intelectual correspondente à idade cronológica da 

criança, a fim de compreender a congruência na investigação do brinquedo, na finalidade que ela 

dá para o mesmo, em suas funções e no prazer que lhe proporciona o exercício e a manipulação do 

mesmo. (Efron et. al, 2009). 

 

Devolutiva no processo Psicodiagnóstico  

A elaboração dos fundamentos teóricos da devolução de informação ao paciente e aos pais 

iniciou-se aproximadamente há seis anos. Concomitantemente, foram elaborados critérios com a 

finalidade de formar uma técnica apropriada para realizar tal devolução na prática cotidiana. Nesta 

perspectiva, entende-se por devolução de informação a comunicação verbal discriminada e 

dosificada que o psicólogo faz ao paciente, a seus pais e ao grupo familiar, frente aos resultados 
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obtidos no psicodiagnóstico. Em outras palavras, considera-se como a entrevista final do processo. 

(Ocampo & Arzeno, 2009).  

Sobre esta técnica de devolutiva, as autoras supracitadas consideram alguns objetivos 

centrais: a transmissão da informação e a observação da resposta verbal e pré-verbal do paciente e 

dos pais ante a recepção da mensagem do psicólogo. Além disto, pontuam sobre a devolução de 

informação de maneira multifacetada: do ponto de vista do paciente, dos pais do paciente e do 

psicólogo. Resumidamente, pode-se entender que sob o olhar da criança, a “falta de devolução 

favorece o aparecimento de sentimentos de roubo, curiosidade, inveja, etc., cuja elaboração não é 

sequer tentada, se o vínculo entre o psicólogo e o paciente acaba com o último teste”. (Ocampo & 

Arzeno, 2009, p.317). No ponto de vista dos pais do paciente, a devolutiva implica em amenizar 

possíveis fantasias no que se refere à problemática do filho, reintegrar a imagem da criança, deles 

próprios e do grupo familiar. É importante atentar novamente ao fato, de que são os pais os 

responsáveis pela concretização do tratamento, é por esse motivo que a devolutiva constitui-se 

como fundamental técnica a ser utilizada no processo psicodiagnóstico.  

Em vista deste cenário, cabe ao psicólogo ter um bom domínio do que será transmitido ao 

paciente na entrevista final. Sobre este aspecto, Marnat (como citado por Cunha, 2000) observa 

que, muitas vezes, psicólogos competentes passam a dar uma grande quantidade de informações 

desnecessárias ao paciente ao final do processo psicodiagnóstico. Portanto, para evitar este tipo de 

situação, Ocampo e Arzeno (2009), apontam que o psicólogo deva estar atento quanto à sequência 

do que será transmitido aos responsáveis da criança e ao paciente, tendo o cuidado de partir daquilo 

que é menos ansiógeno para o mais ansiógeno, além de ser pontual nas informações trazidas, ou 

seja, estruturar a entrevista final, tendo o cuidado de transmitir aquilo que o paciente e seus 

responsáveis (no caso do atendimento clínico infantil), devem ou não ter conhecimento na 

circunstância presente.  

Outras recomendações que as autoras enfatizam, remetem a linguagem utilizada pelo 

psicólogo, de maneira a ser mais apropriada ao paciente, além de ser fundamental que este 

profissional saiba se expressar com clareza e faça reiteradas sínteses. Pode-se complementar que a 

entrevista de devolução não precisa necessariamente ser a última entrevista. Pois, caso o paciente 

ou os pais precisem de mais uma oportunidade para elaborar o que foi dito e esclarecer suas 

dúvidas, há esta possibilidade.  

 

Laudo Psicológico  

Com base na Resolução CFP N.º 007/2003, que institui o Manual de elaboração de 

documentos, produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliações psicológicas, o laudo como 

termo técnico designa uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas 

e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação 
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psicológica. Este deve ser fundamentado em dados advindos entrevistas, dinâmicas, testes 

psicológicos, observação, exame psíquico e intervenção verbal a partir de  um referencial técnico-

filosófico e científico adotado. O Laudo Psicológico também pode ser referido como Relatório 

Psicológico e quando a solicitação provém de instâncias judiciais denomina-se laudo pericial.  

A partir de uma avaliação psicológica, reportando-se, por exemplo, ao Psicodiagnóstico, o 

qual foi abordado neste estudo, o laudo é um documento técnico que tem como objetivo apresentar 

diagnóstico e/ou prognóstico, visando fornecer orientações e subsidiar decisões e 

encaminhamentos. Em sua estrutura fundamental, o laudo psicológico compreende os seguintes 

itens: identificação, descrição da demanda, procedimentos adotados e a análise a que se fez (CFP, 

2003).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram abordados os fundamentos centrais que norteiam o Psicodiagnóstico, a 

partir de recursos utilizados na Psicologia Clínica. Com isto, fica claro que este processo científico 

visa auxiliar o psicólogo a identificar forças e fraquezas na estrutura psíquica do paciente e a 

diagnosticar possíveis psicopatologias. Além disso, o psicodiagnóstico possibilita identificar e 

avaliar aspectos específicos, usados para classificação do caso, apontamento de um possível 

prognóstico, e comunicação dos resultados obtidos. 

Com base no exposto deve-se considerar tal procedimento para a prática clínica psicológica 

e a relevância de se abordar tal temática, principalmente na formação do psicólogo. Há uma 

necessidade bastante pertinente no tocante ao aprofundamento dessas questões na formação 

terapêutica, haja vista a importância do psicodiagnóstico para a psicologia clínica. Ademais, 

salienta-se a demanda em dispor-se de meios eficientes que promovam intervenções eficientes e 

adequadas à realidade social, tais como, instrumentos psicológicos que atuem enquanto mediadores 

do contato entre o terapeuta com o mundo interno dos pacientes. 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 29/11/2015 

 

Becker, A. P. S., Rocha, N. L. da & Roisenberg, B.B. 10 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Araújo, M. de F. (2007). Estratégias de Diagnóstico e Avaliação Psicológica. Psicologia: 

Teoria e Prática. São Paulo. v. 9, n.2, p.126-141.  

 

Arcaro, N. T., Herzberg, E. & Trinca, W. (1999). O psicodiagnóstico infantil no atendimento 

psicológico a populações carentes. RIDEP. São Paulo. n.1, p.37-52 

 

Conselho Federal De Psicologia. (2001). Institui o Manual de Elaboração de Documentos, 

produzidos pelo psicólogo decorrentes de Avaliações Psicológicas. Resolução n.30, de 01 de 

Dezembro de 2001. Brasília. 

 

Conselho Regional De Psicologia 6ª. Região. (2015). Procedimentos Disciplinares Éticos: 

ferramentas que garantem o bom exercício da profissão. Disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/144/frames/fr_questoes_eticas.aspx 

 

Cruz, R. M. (2001). Psicodiagnóstico de síndromes dolorosas crônicas relacionadas ao 

trabalho. Tese de doutorado não-publicada, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

 

Cunha, J. A. (2000). Psicodiagnóstico V (5ª Edição). Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

Efron, A. M. et al. (2009) A hora de jogo diagnóstica. In: Ocampo, M. L. S. et. al. O processo 

psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (11ª Ed.). São Paulo: Martins Fontes, p.169-191.  

 

Greenspan, S. I.; Greenspan, N. T. (1993). Entrevista Clínica com Crianças. Porto Alegre: 

Artes Médicas.  

 

Ocampo, M. L. S., Arzeno, M. E. G., Piccolo, E. G. & cols. (2009). O processo 

psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (11ª Ed.). São Paulo: Martins Fontes.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 29/11/2015 

 

Becker, A. P. S., Rocha, N. L. da & Roisenberg, B.B. 11 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Pinheiro, M. E. (2007). A primeira entrevista em Psicoterapia. Revista IGT na Rede. v.4, n.7, 

p.136-157  

 

Silvares, E. F. & Gongorra, M. A. N. (1998). Psicologia Clínica comportamental: a inserção 

de entrevista com adultos e crianças. São Paulo: Edicon. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

