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RESUMO 

 

Neste artigo é apresentado o projeto de formação interna ACES, intitulado “Sobre o choro e 

o chorar” e tendo como destinatários o Pessoal de Enfermagem das UCC que, profissionalmente, 

lidam com a infância. 

 

Palavras-chave: Infância, desenvolvimento, vinculação, choros, intervenções - fundamentos 

científicos vs opiniões. 

 

 

A criação deste projecto tem na sua origem a necessidade de contribuir na garantia, o 

exclusivo suporte e recurso científico, em todos os actos relativos à criança e ao desenvolvimento. 

Movimenta-se nos registos formativos e de cooperação intra-institucional, no que diz respeito 

ao papel consultor da Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários. 
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Não é inabitual que, o trabalho isolado, tanto no que concerne às fontes de saber, como aos 

profissionais implicados, adquira modelos alheios aos desejos de facilitação de desenvolvimento. 

Cabe aos sectores de Psicologia nos diversos ACES, interferirem, junto dos respectivos 

conselhos clínicos e da saúde, através de projectos que se vincam pela mais-valia técnica, 

científica, teórica, e interventiva, bem como pelo enriquecimento na cooperação interna. 

O projecto comporta-se no registo de exemplaridade, tanto como meio formal de intervenção, 

como medida retórica relativa à razão da cientificidade, no seu enquadramento sócio-histórico. 

Assenta em postulados teóricos onde o rigoroso conhecimento da Psicologia é o critério 

subjacente de excelência para a sua exequibilidade. 

Não se vê ou revê em matérias opinativas ou de boas vontades profissionais. 

Vê-se e revê-se na exclusividade da qualificação profissional para o exercício destas funções 

formativas, na exigência do profundo conhecimento e competência em Psicologia da Criança e do 

Desenvolvimento.  

 

 

PROJECTO 

 

Título: Sobre o choro e o chorar. 

Formato: ACES - Formação interna. 

Destinatários: Pessoal de Enfermagem das UCC que, profissionalmente lidam com a infância. 

Local: ACES. 

Data: Consoante motivações e disponibilidades. 

Horário: A definir consoante os ajustes laborais.  

Formador: Psicólogo/a em exercício de funções num ACES. 

Motivo: Na qualidade de psicólogo/a de um ACES, considera-se que devem estes profissionais, 

contribuir com o que a Psicologia pode oferecer, no intuito de melhorar, corrigir ou manter, 

concernente às práticas de prestação de serviços, bem como promover o encontro entre as esferas 

produtivas e as relacionais, nas suas vertentes técnicas e científicas, em detrimento das menos 

aventuradas nestes capítulos, quando regidas pela limitada, desrespeituosa e perigosa opinião. 
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________ /// ________ 

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde. 

 

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade. 

 

________ /// ________ 

 

 

PROGRAMA 

 

1\ Choro: definições e conceptualizações. 

 

2\ Choro: tipos. 

 

3\ Choro: identificação; descodificação; interpretação; intervenção. 

 

4\ Choro: funções e comunicação. 

 

5\ Contributos da Psicologia do Desenvolvimento, da Psicopatologia e da Neuropsicologia. 

 

 5.1. Prazeres e torturas, 

 

 5.2. Choro e privação, 

 

 5.3. Vínculo diminuto, 

 

 5.4. Incoerências do despertar, 

 

 5.5. Da vigília ao sono e do sono à vigília, 

 

 5.6. Riscos do ser acordado/a e do acordar brusco: 
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  5.6.1. Ansiedades/angústias e irritabilidades: 

 

   5.6.1.1. A angústia de separação, 

 

   5.6.1.2. O pensamento / delírio persecutório, 

 

  5.6.2. Construção da desconfiança e paranóia, 

 

  5.6.3. A perda do direito à garantia da segurança, 

 

  5.6.4. Perda do direito à função securizante e continente, 

 

  5.6.5. Incertezas e medos face ao estado de inconsciência, 

 

  5.6.6. A mama e a toxicidade da mama (o bom e o mau seio): 

 

   5.6.6.1. A mama nutritiva (autonomizadora), 

 

   5.6.6.2. A mama punitiva/castradora (persecutória), 

 

  5.6.7. A futura perigosidade dos sistemas sociais (pais coniventes com o perigo). 

 

6\ Ansiedades e angústias dos progenitores. 

 

 6.1. Não identificadas e não elaboradas,  

 

 6.2. Normalização da patologização da relação, 

 

 6.3. Riscos de desconhecimento da leitura afectiva das crianças filhos e filhas.  

 

7\ Personalidade: desenvolvimento normativo e patológico. 

 

 7.1. Construção e desenvolvimento, 

 

 7.2. A evolução da linha estrutural psicótica, 

 

 7.3. A evolução da linha organizacional limítrofe, 
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  7.4. A evolução da linha estrutural neurótica, 

 

 7.5. Tipo de relação de objecto, 

 

 7.6. Natureza da angústia, 

 

 7.7. Sintomatologia dominante, 

 

 7.8. Mecanismos defensivos. 

 

 

8\ Contributos da Psicologia Social e Comunitária: no registo institucional e profissional. 

 

 8.1. Mudança e resistências às mudanças, 

 

 8.2. A funcionalidade profissional não é uma funcionalidade doméstica; 

 

 8.3. O risco das opiniões e desactualizações internalizadas transformadas em certezas; 

 

 8.4. Idiossincrasias e medos, 

 8.5. Rancores e defeitos de operatividade intra-psíquica, 

 

 8.6. O recurso às matrizes defensivas, 

 

 8.7. Afectos e afectos de menoridade e incompletude. 

 

9\ Epistemologia e revolução epistemológica:  

 

9.1. Da classificação das ciências; 

 

9.2. Da História: a intenção de Marx.  

 

10\ Conclusões facilitadoras de intenção à implementação de registos de excelência profissional, 

tanto em âmbito produtivo como relacional, no cumprimento integral pelos postulados de índole 

científico. 
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