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RESUMO 

 

O presente trabalho visa investigar os efeitos do início da medicação com metilfenidato 
sobre as relações familiares de crianças hiperactivas até então não-medicadas. Para esse efeito foi 
usada a metodologia de estudo de caso, incidindo sobre a família nuclear de quatro crianças entre 
os 6 e os 12 anos de idade. 

A análise feita revelou que esta terapêutica farmacológica não é o único agente a ter efeito 
sobre a hiperactividade da criança, a sua evolução e a respectiva percepção e vivência feita pelos 
pais, pelo que se depreende que os factores relacionais desempenham um papel de peso na 
evolução de uma criança hiperactiva medicada e da sua dinâmica familiar. 

Independentemente da diminuição ou não do índice de hipercinésia e do grau de satisfação 
parental com o metilfenidato, verifica-se que em todos os casos se manteve uma matriz relacional 
de proximidade por vezes simbiótica com a mãe e evitamento e frieza por parte do pai. 

Os irmãos da criança hiperactiva tendem a assumir um papel de apoio no seio da família 
mesmo quando são ainda crianças ou atravessam a adolescência, sentindo não haver resistência 
psicológica na rede familiar para comportar a disrupção que o seu próprio processo de 
crescimento poderia provocar. 

Apesar de se registarem algumas melhorias – principalmente a nível escolar –, depois de 
três meses de medicação as crianças hiperactivas mantêm as características psico-afectivas 
ligadas à perturbação. Estas ligam-se essencialmente ao âmbito das dificuldades relacionais e da 
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desorganização afectiva, o que sugere a importância do acompanhamento psicoterapêutico nestes 
casos. 

Em investigações futuras interessará explorar o efeito de outras perturbações concomitantes 
no modo de reorganização familiar, assim como a execução de um estudo longitudinal e a 
expansão da dimensão da amostra. 

 

Palavras-chave: família, hiperactividade, metilfenidato 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Numa época do desenvolvimento do Homem em que o conhecimento científico deixou de 
ser privilégio de elites económicas ou intelectuais e sofre cada vez mais um processo de 
laicização, há noções e terminologias de diversos campos que permeiam a vivência do dia-a-dia e 
acabam por transformar-se em objectos culturais utilizados pela população em geral quase com 
tanta naturalidade como conceitos mais antigos e corriqueiros. Esta «assimilação científica» 
implica em muitos, se não em todos os casos, uma distorção e simplificação dos conceitos em 
jogo e a Psicologia, como tantas outras disciplinas, não foge à regra; aliás, é fácil compreender o 
interesse geral que uma ciência que versa sobre o comportamento humano pode gerar, mais não 
seja porque quer queiramos quer não, estamos sempre expostos a ele. 

Com esta laicização do conhecimento científico – que comporta sem dúvida benefícios 
sociais e culturais significativos – tem-se verificado uma particular adesão do público a 
determinados conceitos do campo da psicopatologia: facilmente constatamos empiricamente a 
utilização generalizada de ideias como «a adolescente anoréctica», o «assassino psicopata», o 
amigo que está «deprimido» ou a amiga que está «stressada». Outro desses conceitos populares é 
o de hiperactividade, sobretudo a hiperactividade infantil, e é nele que o nosso estudo se vai 
focar. O nosso interesse por esta temática prende-se com os conhecimentos sobre ela adquiridos 
ao longo da nossa formação académica, nomeadamente os factores que podem estar em jogo 
numa perturbação cuja manifestação comportamental – notória por definição – é altamente 
simbólica. 

Frequentemente aplicado a crianças sentidas pelos pais como problemáticas mas que 
simplesmente são desobedientes ou muito enérgicas, o quadro da hiperactividade leiga traz 
acopladas noções de intervenção médica igualmente distorcidas, simplificando a problemática e o 
tratamento; mais ainda, arriscamos afirmar que o que é em última instância simplificado (mesmo 
que não conscientemente) é a origem da perturbação, quando ela existe. Tal como a Psicologia, a 
aproximação do campo da Medicina em sentido lato e da Psiquiatria à sociedade em geral 
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proporcionou a entrada dos seus instrumentos de trabalho na linguagem corrente, nomeadamente 
no que concerne a farmacologia. Quando se fala de hiperactividade, isto significa a referência à 
medicação com metilfenidato, conhecido pelo público pelos seus nomes comerciais. 

A familiarização do cidadão comum com os vários medicamentos existentes e aquilo a que 
são aplicáveis – mais não seja pela repetida exposição indirecta a eles mediante conversas com 
amigos, notícias na comunicação social, etc. – parece ter um efeito de dessensibilização em que 
as cautelas guardadas para com aquilo que dantes era um instrumento de precisão a ser 
aconselhado apenas por técnicos especializados baixam, sendo muitas vezes a utilização de 
medicamentos percepcionada como uma via fácil e eficaz de resolver a problemática em questão, 
como se de um passe de magia se tratasse. Cremos que as elevadas expectativas das pessoas que 
se vêem confrontadas com um problema muito disruptivo para a sua vida têm aqui um papel 
muitíssimo importante, donde o desejo e a procura de uma solução rápida. A existência de um 
filho hiperactivo na família encaixa neste perfil, pelo que nos propusemos estudar os efeitos da 
medicação com metilfenidato na dinâmica familiar de crianças hiperactivas até então não-
medicadas. O nosso foco recai não só sobre em que medida este medicamento afecta a 
perturbação em causa mas também – e principalmente – como é que a família se reorganiza face 
às alterações por ele introduzidas e que papel é que ela pode desempenhar na potenciação ou não 
do seu efeito. Face às características particulares em termos de delimitação temporal e 
abrangência investigativa de um trabalho académico como é uma monografia de licenciatura, o 
estudo da problemática referida adequa-se ao regime de estudo de caso, no sentido de uma 
análise qualitativa aprofundada que traga à luz implicações conceptuais e pragmáticas numa área 
específica de investigação em que há poucos conhecimentos. 

Ora, para podermos estudar a hiperactividade precisamos de conhecê-la – saber aquilo que 
é habitual e aquilo que não é, o mais óbvio e o menos óbvio – pelo que apresentamos de seguida 
uma revisão de literatura que procura esclarecer em que consiste esta perturbação, quais as suas 
consequências a nível individual e familiar e de que modo os pais habitualmente lidam com ela. 

A Perturbação por Défice de Atenção com Hiperactividade é uma entidade nosológica 
caracterizada por uma tríade de sintomas: défice da atenção, impulsividade e hiperactividade 
(Porfírio, Fernandes, & Borges, 1998). Por hiperactividade entende-se aqui uma agitação 
corporal da criança que está acima daquilo que é expectável mesmo na sua idade: está 
continuamente em movimento, não consegue concentrar-se por mais de um momento, age e fala 
ao sabor dos impulsos, é impaciente e descontrola-se com facilidade. Isto faz com que, em casa, 
haja constantemente problemas devido à sua irrequietude, alvoroço e desobediência; na escola, 
facilmente se distrai, raramente termina uma tarefa, tende a assumir o papel de «palhaço» da 
turma e fala fora da sua vez, sendo frequentemente classificada como um problema de disciplina 
(Stewart, 1975). De facto, nos seus estudos experimentais, Schachar e Logan (1990) constataram 
a existência nas crianças hiperactivas de um défice específico na capacidade de inibir estratégias 
comportamentais que se revelam desadequadas face à mudança dos objectivos a atingir ou à 
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ocorrência de erros – aquilo a que se dá o nome de controlo inibitório; esta falha teria um papel 
central na perturbação e ajudaria a compreender a impulsividade que a caracteriza. 

A hiperactividade – ou irrequietude motora, como alguns autores e especialistas consideram 
mais adequado apelidá-la – é também uma patologia de pesada factura sobre a socialização: 
segundo o estudo de Stormont (2001), em virtude dos seus défices e noções inadequadas em 
termos de conhecimento social, estas crianças são particularmente rejeitadas e mal aceites pelo 
pares. A dificuldade em lidar com os outros pode manifestar-se até por excessiva facilidade em 
iniciar a interacção social, mas esta é frequentemente inadequada, imatura e/ou intrusiva; outras 
crianças mostram-se pouco interessadas e outras ainda podem ser extremamente agressivas, 
agressividade que pode ser mais explosiva, ligada a labilidade emocional e dificuldade em lidar 
com a frustração, ou então planeada (Whalen, cit. por Porfírio et al., 1998). Um dado curioso a 
este respeito é o facto de a comorbilidade entre esta patologia e o comportamento anti-social ou 
entre ela e a psicose maníaco-depressiva também se verificar em familiares da criança irrequieta 
(Faraone, Biederman, Mennin, & Russell, 1998). Por exemplo, o menino é propenso a andar à 
luta, à irritabilidade, desconfiança, mentira, destrutividade, furtos; não é pouco usual verificar-se 
que, quando jovem, o pai era «preguiçoso» e pode ter abandonado os estudos e, na idade adulta, é 
caracteristicamente inquieto e de temperamento vivo, sendo também frequente uma história 
familiar de dificuldades na leitura e na fala (Stewart, 1975). 

Verificamos então que a hiperactividade pode ter impacto significativo sobre vários 
aspectos da vida do indivíduo, como sejam dificuldades académicas (Faraone, Biederman, & 
Monuteaux, cit. por Harpin, 2005), competências sociais (Bagwell, & Molina, cit. por Harpin, 
2005) e relações tensas entre pais e filhos (Johnston, & Mash, cit. por Harpin, 2005). Ao passo 
que até há pouco tempo se pensava que a hiperactividade infantil desaparecia à medida que a 
criança crescia, estudos recentes sugerem que 30 a 60 por cento das crianças afectadas continuam 
a exibir sintomas significativos desta patologia na idade adulta (Weiss, & Hechman, cit. por 
Harpin, 2005). Segundo Johnston e Mash (cit. por Harpin, 2005), estas crianças incorrem num 
risco acrescido de acontecimentos de vida negativos a longo prazo, como sejam um baixo grau de 
escolaridade e dificuldade em encontrar emprego. 

O impacto da perturbação de hiperactividade sobre a criança e respectiva família modifica-
se à medida que aquela cresce: as dificuldades centrais que afectam a função executiva (Barkley, 
cit. por Harpin, 2005) revelam-se de modo diferente na vida futura, dependendo das exigências 
que o ambiente faz ao indivíduo; estas, por sua vez, variam em função dos recursos familiares e 
escolares, assim como com a idade, capacidade cognitiva e insight da criança ou do jovem 
hiperactivo. Um ambiente sensível às necessidades de um indivíduo hiperactivo e ciente das 
implicações desta patologia é fulcral. Por outro lado, o acompanhamento médico e 
comportamental optimizados têm por objectivo apoiar a criança e permitir a realização do seu 
pleno potencial, ao mesmo tempo que minimizam os efeitos adversos que recaem sobre a própria 
criança e a sociedade (Harpin, 2005). 
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Deste modo, Harpin (2005) faz uma recensão dos efeitos desta patologia sobre a vida do 
indivíduo, da família e da comunidade, desde a pré-escola até à idade adulta. Durante os 
primeiros anos de vida, as crianças irrequietas podem já se destacar dos outros meninos da sua 
idade, apesar dos graus baixos de concentração e altos de actividade e impulsividade que são de 
esperar nas crianças em idade pré-escolar: neste grupo etário verifica-se com frequência 
actividades lúdicas pobres e agitação motora excessiva (Barkley, cit. por Harpin, 2005), sendo 
que também podem surgir dificuldades associadas, como atrasos no desenvolvimento, 
comportamento de oposição e competências sociais fracas (DuPaul, McGoey, & Eckert, cit. por 
Harpin, 2005). Apesar de ser uma fase inicial, pode implicar grandes vivências de stress por parte 
dos pais ao depararem-se com um filho que não responde como esperado aos seus pedidos e 
directrizes de conduta (DuPaul et al., cit. por Harpin, 2005). Sonugo-Barke, Daley e Thompson 
indicam que o trabalho especificamente direccionado com crianças em idade pré-escolar e 
respectivos prestadores de cuidados se tem revelado eficaz na melhoria da interacção pais-filhos 
e na redução do stress parental (cit. por Harpin, 2005). 

Com a entrada no ensino primário, a criança começa a ser vista como diferente, uma vez 
que os colegas começam a adquirir as competências e a maturidade que lhes permitirão fazer as 
aprendizagens escolares com sucesso. Se é verdade que um professor sensível pode saber adaptar 
as aulas de modo a dar azo a que uma criança inteligente – e hiperactiva – exprima as suas 
capacidades académicas, o que mais vezes acontece é o insucesso escolar, a rejeição pelos pares e 
a baixa auto-estima. O diagnóstico e a gestão da problemática podem ainda ser complicados pelo 
aparecimento de situações comórbidas como é o caso de dificuldades de aprendizagem 
específicas, se bem que estudos levados a cabo por autores como Pereira e colegas (1998) 
sugerem que a hiperactividade e as dificuldades de aprendizagem podem constituir uma mesma 
perturbação ou ter na sua raiz a mesma problemática. Em qualquer um dos casos, a avaliação por 
parte de um psicólogo educacional pode ajudar a descortinar os pontos fortes e fracos da criança 
no processo de aprendizagem e também aconselhar o tipo de apoio de que necessita em contexto 
de sala de aula (Harpin, 2005). 

É habitualmente nesta idade que se tornam mais notórias as dificuldades em casa ou em 
saídas com os pais (por exemplo, idas às compras, passeios até ao parque infantil ou visitas a 
familiares): estes podem dar-se conta de que os outros membros da família se recusam a tomar 
conta da criança e que os outros meninos não a convidam para as suas festas ou para brincar com 
eles. Noutra perspectiva, muitas crianças irrequietas têm um padrão de sono de má qualidade e, 
apesar de parecerem não precisar de dormir muito, o seu comportamento durante o dia é com 
frequência pior quando o sono se encontra gravemente afectado; como tal, resta aos pais pouco 
tempo para si mesmos, uma vez que a criança necessita de ser vigiada sempre que está acordada 
(Harpin, 2005). Não é de espantar, então, que haja uma carga pesada sobre o relacionamento 
familiar, chegando nalguns casos à ruptura, o que acarreta dificuldades sociais e financeiras 
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acrescidas (Johnston, & Mash, cit. por Harpin, 2005); isto pode fazer com que estas crianças se 
sintam tristes ou apresentem mesmo comportamentos de oposição ou agressão. 

Segundo Johnston e Mash (cit. por Harpin, 2005), os dados obtidos através de auto-
avaliação indicam que as crianças irrequietas vêem os seus comportamentos mais problemáticos 
como estando menos dentro do seu controlo e como sendo mais prevalentes do que as crianças 
não-irrequietas. A investigação feita por Dunn e Shapiro (1999) também vai neste sentido, 
relatando a existência de uma percepção de locus de controlo externo nas crianças hiperactivas – 
em contraste com as crianças normativas – e sugerindo que há uma propensão destas crianças 
para crer que as coisas boas lhes acontecem fortuitamente ou porque assim estava destinado e 
não devido à sua competência ou esforço. Por outro lado, estes indivíduos vêem a sua 
inteligência como uma característica fixa e não maleável, manifestando uma confiança muito 
mais baixa na sua capacidade intelectual do que a generalidade das crianças. Também a sua 
percepção de auto-eficácia é inferior a nível global, escolar e especialmente a nível 
comportamental. Neste sentido, Frame, Kelly e Bayley (cit. por Harpin, 2005) indicam que a 
participação num grupo de apoio levado a cabo por enfermeiros e sedeado na escola se mostrou 
associado a um aumento do sentimento de valor próprio em pré-adolescentes hiperactivos. 

No que toca aos pais, estes mostraram maior insatisfação no seu papel de educadores do 
que os pais das crianças que compunham o grupo de controlo (Podolski, & Nigg, cit. por Harpin, 
2005), sendo que Faraone, Biederman e Chen (cit. por Harpin, 2005) encontram na 
hiperactividade dos filhos um preditor da depressão nas mães; Pelham e Lang (cit. por Harpin, 
2005) postulam que os comportamentos desviantes da criança que representam stressores 
interpessoais importantes para os pais estão associados a um maior consumo alcoólico por parte 
dos mesmos. Finalmente, embora se tenha afirmado que os irmãos destas crianças correm risco 
acrescido de perturbações emocionais ou do comportamento (Szatmari, Offord, & Boyle, cit. por 
Harpin, 2005), um estudo mais recente dando conta de depoimentos dos irmãos identificou a 
disrupção causada pelos sintomas e as manifestações comportamentais da hiperactividade como 
o problema mais significativo para eles (Kendall, cit. por Harpin, 2005). Esta disrupção foi vivida 
pelos irmãos de três modos principais: por um lado, sentiam-se vitimizados pelas acções 
agressivas da criança hiperactiva (violência física explícita, agressão verbal, manipulação e 
controlo); por outro, sentiam que os pais esperavam deles que tomassem conta e protegessem o 
irmão irrequieto devido à sua imaturidade social e emocional; finalmente, como resultado dos 
sintomas da patologia e consequente disrupção, muitos irmãos referiram sentimentos de 
ansiedade, preocupação e tristeza (Kendall, cit. por Harpin, 2005). 

A entrada na adolescência pode trazer uma redução na sobre-actividade tão patente em 
crianças mais jovens, mas a desatenção, a impulsividade e a agitação interior continuam a ser 
grandes dificuldades. Segundo Krueger e Kendall (cit. por Harpin, 2005), estes adolescentes 
revelam uma noção distorcida do self e uma perturbação do desenvolvimento normal do mesmo, 
ao que se junta a possibilidade de comportamentos anti-sociais ou excessivamente agressivos 
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(actividades como o furto, a mentira, a destruição deliberada de propriedade privada, a crueldade 
para com pessoas ou animais e o iniciar de fogos são significativamente mais elevadas neste 
grupo do que em adolescentes normativos). Edwards, Barkley e Laneri (cit. por Harpin, 2005) 
estudaram adolescentes hiperactivos e com perturbação de desafio e oposição, definida pela 
presença de comportamento marcadamente desafiante, desobediente e provocador e pela ausência 
de actos dissociais ou agressivos mais graves que  violem a lei ou os direitos dos outros. Os 
sujeitos classificaram-se como tendo mais conflitos com os pais do que os controlos e ao mesmo 
tempo os progenitores também deram conta de maior prevalência de conflitualidade com os 
filhos. Meltzer, Gatward e Goodman (cit. por Harpin, 2005) acrescentam ainda que a 
hiperactividade nesta idade está associada ao dobro da probabilidade de haver uma severa falta 
de amigos. 

Estes jovens apresentam um risco agravado de insucesso escolar – abandonando os estudos 
–, gravidez na adolescência e comportamento criminoso (Harpin, 2005). Com a entrada na 
maioridade, a condução torna-se um risco adicional, uma vez que tanto a atenção destes sujeitos 
é desviada quando conduzem devagar como podem ser perigosos se o fazem com velocidade; os 
estudos revelam que incorrem em maior número de infracções de trânsito, nomeadamente por 
excesso de velocidade, e são mais frequentemente considerados responsáveis em acidentes, 
incluindo os que têm consequências fatais (Barkley, Murphy, & Kwasnik, cit. por Harpin, 2005). 

De acordo com as investigações, sessenta por cento dos indivíduos com sintomas de 
hiperactividade com défice de atenção na infância continuam a ter dificuldades quando chegam à 
idade adulta (Barkley; Landgraf, Abetz, & Ware, cit. por Harpin 2004). De facto, regista-se uma 
maior probabilidade de despedimento e é frequente experimentarem uma série de empregos até 
que encontrem um em que obtenham êxito (Weiss, & Hechman, cit. por Harpin, 2005); é ainda 
possível que estes indivíduos tenham de escolher tipos específicos de funções e que trabalhem 
por conta própria. No que diz respeito ao local de trabalho propriamente dito, o relacionamento 
interpessoal com colegas e superiores é mais problemático para os adultos hiperactivos, do 
mesmo modo que são habituais a falta de pontualidade, o absentismo, os erros excessivos e o não 
cumprimento do volume de trabalho esperado (Harpin, 2005). 

Biederman, Wilens e Mick (cit. por Harpin, 2005) referem que entre os adultos não-
medicados ocorre um aumento do risco de abuso de substâncias. Quanto à esfera pessoal, os 
problemas persistem, havendo uma maior prevalência de relações difíceis ou terminadas (Harpin, 
2005). Sonuga-Barke, Daley e Thompson (cit. Por Harpin, 2005) falam nos aspectos genéticos da 
hiperactividade, afirmando que há uma maior probabilidade de os adultos hiperactivos terem 
filhos hiperactivos; quer prefiramos enveredar por um ponto de vista mais biológico ou de estilo 
relacional, é convergente que a circunstância acima referida é por si só fonte de problemas, uma 
vez que os programas para pais de crianças hiperactivas vêem o seu sucesso comprometido pela 
patologia dos progenitores. Assim, a hiperactividade em pais e filhos pode gerar um ciclo de 
dificuldades. 
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Após esta perspectiva que acompanha o percurso desenvolvimental do indivíduo com 
hiperactividade, um aspecto interessante a explorar são os cuidados de saúde associados à 
patologia, que apresentam algumas particularidades. Harpin (2004) indica uma maior incidência 
de ferimentos causados por acidentes, assim como um maior recurso a centros de atendimento a 
toxicodependentes e outros serviços de consulta externa, apesar de um factor que contribui para o 
engrossar dos números poder ser a fraca adesão às indicações dos técnicos sobre a medicação 
prescrita (por exemplo, em caso de asma). Outros autores referem um aumento na probabilidade 
de estas crianças sofrerem ferimentos enquanto peões ou andando de bicicleta – 
comparativamente a crianças não-irrequietas –, do mesmo modo que sofrem mais lesões 
múltiplas, mais lesões no crânio e mais lesões graves (DiScala, Lescohier, & Barthel, cit. por 
Harpin, 2005). 

De relevar também é o facto de os familiares de indivíduos com perturbação de 
hiperactividade também fazerem um uso aumentado de serviços de saúde, com custos médicos 
directos e indirectos aproximadamente na ordem do dobro comparativamente aos parentes de um 
grupo de controlo (Swensen, Birnbaum, & Secnik, cit. por Harpin, 2005). Esta diferença nasce 
fundamentalmente da maior incidência de problemas de saúde mental nos familiares, o que reflecte 
o stress e as exigências específicas da convivência com uma criança ou um adulto hiperactivo; têm 
sido ligados ao stress familiar o aumento da depressão e de problemáticas alcoólicas nos pais 
(Cunningham, Benness, & Siegel; Brown, & Pacini; Hankin, cit. por Harpin, 2005). 

Descritas que estão as consequências imediatas e alargadas da hiperactividade numa 
criança, é impossível não nos questionarmos sobre a génese desta perturbação. Para além da 
perspectiva neuro-fisiológica sugerida por alguns autores da área médica, outros há que se 
debruçam antes sobre o significado da manifestação comportamental que é a irrequietude motora. 
Um deles é Salgueiro, que recorre ao conceito de representações de transformação de Gibello 
(cit. por Salgueiro, 1992) para sublinhar o papel da cenestesia corpórea na construção do 
aparelho mental – através da relação. Assim, começa por recordar a função relacional básica do 
movimento, que permite ao sujeito aproximar-se ou afastar-se de estados de desejo ou de medo, 
ou seja, da sua vida interior; só mais tarde no desenvolvimento esta tarefa será possível através 
do recurso interno do pensamento. As representações de transformação constituiriam então o 
modo como na relação precoce o bebé se apercebe da resposta da mãe aos seus movimentos (e à 
intenção que os funda), sendo que a harmonia neste entendimento recíproco dará origem à 
estruturação psicomotora, primeira etapa de simbolização sobre a qual se erigirá o pensamento 
progressivamente mais abstracto. Verifica-se assim uma ligação íntima entre movimentos e 
afectos: bons diálogos ecopráxicos propiciarão afectos de satisfação, ao passo que 
desentendimentos ecopráxicos conduzirão a afectos disfóricos de desconforto, inquietação ou 
tristeza. É na segunda categoria que se encaixa a hiperactividade, caracterizando-se por angústias 
persecutórias segundo as quais o objecto não é mais satisfatório para com o sujeito por 
malevolência ou hostilidade – conduzindo ao afastamento da criança – e angústias depressivas 
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segundo as quais as qualidades do objecto são insuficientes em si mesmas – levando a criança a 
nova aproximação. A alternância destas duas modalidades – o movimento contínuo a que virá a 
ser chamado hiperactividade – resulta da busca de estabilização narcísica por parte da criança, a 
qual nunca é conseguida (Salgueiro, 1992). Compreende-se então que as crianças irrequietas não 
apareçam habitualmente como crianças inquietas, pois o seu estado interno de ansiedade é 
«metabolizado» não através da função simbólica – o pensamento – mas através da acção 
(Salgueiro, 2006). Aquilo de que estas crianças necessitam é, segundo esta perspectiva, a 
contenção pela modificação do contexto, proporcionando o emergir de neo-continentes para o 
pensamento. Como refere o autor, “a paragem corporal permite o movimento do pensamento, a 
agitação corporal faz parar o pensamento” (Salgueiro, 1999, p. 36). 

Num interessante e completo trabalho levado a cabo por Kendall em 1998, a autora 
explorou o processo de reinvestimento em famílias com filhos que sofrem de perturbação por 
défice de atenção com hiperactividade. Como já temos vindo a mencionar, as particularidades 
desta patologia deixam frequentemente os pais assoberbados tanto a nível físico como emocional 
face aos acontecimentos assustadores e desencorajadores que se passam em torno da criança. 
Lewis-Abney (cit. por Kendall, 1998) considera mesmo que a educação de um filho hiperactivo 
exige dos pais um ajustamento contínuo ao longo da vida e um nível de competências acima 
daquele requerido na educação de uma criança saudável. 

Afastando-se propositadamente do popular enfoque nos parâmetros clínicos e nas 
intervenções médicas e cognitivo-comportamentais, Kendall (1998) estuda de que modo as 
famílias vivem a perturbação da criança em questão e como organizam a sua vida, debruçando-se 
mormente sobre os processos que dizem respeito aos pais. Passamos a relatar os achados desta 
investigadora, por considerarmos que proporcionam uma compreensão ao mesmo tempo 
aprofundada e terra-a-terra das relações familiares numa família nesta situação. 

Assim, resistir à disrupção causada pelos sintomas da patologia (descrita pelos mesmos 
como geradora de caos, conflito e exaustão) e geri-los com um mínimo de efeitos secundários 
surge como uma tarefa primordial aos olhos dos pais. Kendall (1998) constatou a existência de 
sete tipos de comportamentos disruptivos: agressão (física, verbal, resistência passiva, auto-
destrutiva), hiperactividade descontrolada, imaturidade emocional e social, insucesso académico 
e problemas de aprendizagem, conflitos familiares (com consequências para o indivíduo, para o 
casamento dos pais e para o desenvolvimento da família), interacções negativas com os pares e 
isolamento e rejeição por parte da família alargada; estas situações variam com a idade e o 
estádio de desenvolvimento da criança. O principal padrão de disrupção implica que a criança 
hiperactiva esteja envolvida numa actividade que exija atenção ou que esteja a afectar outra 
pessoa. Um dado curioso é que também na família surgem padrões de comportamento em 
resposta a isto, como sejam irmãos mais novos que imitam comportamentos disruptivos, 
membros da família (sobretudo irmãos) que se vingam ou pioram a disrupção já causada e o facto 
de a comunicação familiar perder eficácia e assim aumentar o problema, ao invés de minorá-lo 
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(por exemplo, gritos, discussões, comportamentos de evitamento, denegação, invenção de 
desculpas/brandura excessiva ou deixar a criança irrequieta fazer tudo o que lhe apetece). O que 
daqui resulta é que a disrupção se torna um modo de vida para a família e, mais do que isso, o 
filho irrequieto converte-se no núcleo em função do qual orbita a vida familiar. 

A partir da observação e análise feitas, Kendall (1998) postula a existência, ao correr do 
tempo, de três processos simultâneos e interactivos através dos quais os pais procuram recuperar 
controlo sobre as suas vidas; são eles a compreensão, a reformulação biográfica e o abandono do 
«final feliz» (na denominação original, making sense, recasting biography e relinquishing the 
«good ending», respectivamente). Cada um destes processos é uma trajectória parcial com um 
ponto de chegada que tem de ser completado para que os pais possam envolver-se activamente 
no processo social que é o reinvestimento; essas metas são a transferência de responsabilidade, a 
reparação do self e o abrir mão da criança normal antecipada, e serão analisados em maior 
pormenor mais à frente. Na fase final, por via do uso destes mecanismos, os pais terão sido 
capazes de resistir à disrupção causada pela perturbação e aceitar a cronicidade, as limitações, as 
perdas e os temores a ela associados, ao mesmo tempo que se capacitaram para se ocupar do filho 
«real» – à semelhança dos conceitos de bebé real, bebé imaginário e bebé fantasmático de 
Lebovici, acrescentamos nós – e puderam tomar nas mãos as suas próprias vidas, os restantes 
filhos, as suas vidas profissionais e, pela primeira vez em largos anos, os relacionamentos e 
actividades que ficaram em suspenso durante os anos em que se ocuparam da educação da 
criança problemática. Descreveremos, então, de seguida, as subfases compreendidas por cada um 
dos três processos mencionados. 

Num primeiro estádio, os pais procuram constantemente discernir quais são os 
comportamentos normais da criança e aqueles que advêm da patologia, o que se torna um 
exercício permanente pelo facto de não existirem índices biológicos que tornem o diagnóstico 
taxativo e devido à multiplicidade de formas sob as quais a irrequietude motora se manifesta. 
Falamos então da fase de compreensão, em que os pais têm um desejo profundo de informação e 
tratamentos mais definitivos, procurando perceber o que de facto se passa com o seu filho. Para 
isso, passarão por várias etapas (Kendall, 1998). A primeira é a de instalação (sinking in) da ideia 
de que algo não está bem devido à continuidade de problemas que surgem, sendo que os pais 
cada vez mais investem recursos no sentido de encontrar respostas para as dificuldades do filho. 
Uma vez feito o diagnóstico de perturbação por défice de atenção com hiperactividade, a maior 
parte dos pais sente-se aliviada, acreditando que o estabelecimento de um diagnóstico possibilita 
a implementação de uma terapêutica de sucesso. Contudo, a este período de alívio segue-se a 
tristeza, à medida que os pais tomam conhecimento da cronicidade da patologia e do seu 
tratamento. Face a isto, naquilo a que a autora chama believing, os pais investem na crença de 
que se trabalharem com afinco, o seu filho atingirá os mesmos objectivos de desenvolvimento 
que qualquer outra criança, procurando informação sobre as características e particularidades da 
hiperactividade e o seu tratamento; são pais que aprenderam técnicas de gestão infantil, falaram 
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com professores, elaboraram planos de aulas e trabalhos-de-casa, colaboraram com serviços de 
saúde e aconselhamento e vigiaram a medicação, acreditando que com ajuda e fazendo os ajustes 
necessários, o seu filho teria êxito ao mesmo ritmo e nível que as crianças sem esta patologia. 
Como refere Kendall, o traço característico desta subfase é a crença de que a normalização ainda 
é possível e é uma questão de conhecimento e esforço; todavia, à medida que se apercebem da 
limitação da informação sobre irrequietude motora, principalmente no que concerne os 
tratamentos, a necessidade de informação dos pais é suplantada pela necessidade de 
reconhecimento do esforço empreendido (1998). 

Começamos assim a ver a entrada num período de menor positividade, o desgaste (wearing 
out): com o decorrer da escola primária e do segundo ciclo do ensino básico, a parentalidade e a 
vida familiar tornam-se mais frustrantes e esgotantes, sendo que o trabalho de educação desta 
criança entra num ciclo: ficar «encalhado», desistir, recarregar energias e burning out, só para 
ficar «encalhado» outra vez (Kendall, 1998). 

Os pais descrevem alturas em que tudo parece correr relativamente bem – eis senão quando 
há um novo acontecimento que destrói o equilíbrio conseguido. Algumas disrupções, como sejam 
a entrada no 5º ano de escolaridade, são mais fáceis de prever e, portanto, de prevenir, mas à 
medida que os métodos até então usados perdem eficácia, é necessário inventar novos modos de 
lidar com os mesmos problemas. Há também que distinguir os efeitos do decorrer do tempo nesta 
etapa: nos anos de escola primária, a desistência por parte dos pais é mais um período de 
descanso ou espera forçado do que uma verdadeira renúncia à criança; os pais sabem como que 
instintivamente que já não têm reservas de energia sequer para si próprios, fazendo uma pausa 
que lhes permite não ultrapassar o seu limite de tolerância – o que poderia ser um passo 
irreversível com efeitos nefastos para os pais, a criança e a família –  e distanciar-se 
momentaneamente das constantes dificuldades sofridas. Daqui saem com energias recarregadas 
para fazer um esforço maior, experimentar novas abordagens e repensar a situação, se bem que a 
persistência dos problemas os leva amiúde a um estado de burn-out: estão vazios de recursos e 
alternativas (Kendall, 1998). Ainda assim, nestes primeiros anos de vida da criança os pais estão 
mais preparados para lidar com a sua irrequietude e até agressividade, uma vez que contam com 
ela como parte integrante do desenvolvimento infantil; já quanto à adolescência, esperam um 
amainar da hiperactividade, com o filho a tornar-se mais independente e tendo maior motivação 
intrínseca, o que vai chocar com a realidade do frequente intensificar da problemática, 
nomeadamente no que diz respeito à escola (resistência, apatia e comportamentos de alto risco). 
Assim, os pais começam a atravessar períodos de desespero e angústia mais longos e mais 
frequentes que se traduzem numa preocupação mais intensa com o futuro do filho e sentimentos 
constantes de culpa, exaustão e medo, começando a duvidar que o trabalho árduo possa por si só 
«salvar» o seu filho das dificuldades que defronta e a pôr em questão a possibilidade de 
normalização: o jovem toma medicação há tempo suficiente para os pais perceberem que esta não 
basta para resolver os problemas; também lhes é claro que por muito que se esforcem e usem as 
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técnicas que aprenderam com os serviços de saúde, educadores e serviços de aconselhamento, há 
alturas em que nada surte efeito, sentindo-se sem saída por não saber como melhorar a situação 
em que se encontram (Kendall, 1998). 

É quando abrem mão do ideal de normalização da criança que os pais encetam a subfase de 
transferência de responsabilidade (transferring responsibility). Segundo a autora, isto exige uma 
mudança de paradigma na direcção da ressalva das possibilidades ainda exequíveis (por exemplo, 
tirar um curso profissional em vez de concluir o ensino secundário regular), o que dá conta de 
uma importantização da serenidade familiar e pessoal. Nesta última etapa do trajecto de 
compreensão, os pais – especialmente as mães – chegam à conclusão de que não podem ajudar o 
filho a ter êxito se esse desejo não existir nele: vão recuar e deixar o jovem tomar 
responsabilidade pelos seus actos e respectivas consequências. Por exemplo, aqui os pais 
fornecem a medicação mas não insistem com os filhos para que a tomem, assim como lhes 
proporcionam oportunidades de sucesso mas não insistem que tomem partido delas; esta 
responsabilização directa é simultaneamente libertadora e assustadora, principalmente para as 
mães. O final desta subfase acontece quando o jovem tem idade para sair de casa e ser 
responsável por si próprio (Kendall, 1998). 

Atingido o primeiro dos três objectivos essenciais para o reinvestimento, passamos à etapa 
denominada reformulação biográfica. Caracterizada por uma trajectória mais introspectiva, os 
progenitores procurarão inteirar-se do impacto da patologia nas suas próprias vidas, examinando 
a sua noção de self tanto como educadores como enquanto indivíduos. Deste modo, todos os pais 
– mas especialmente aqueles a quem foi diagnosticada hiperactividade na infância ou que 
suspeitam ter sido crianças hiperactivas – vão identificar-se com os filhos nas contrariedades 
sofridas, como sejam a humilhação, a punição ou o ostracismo; recordarão como as coisas eram 
difíceis quando eram crianças e vão querer proteger os seus filhos da falta de compreensão e do 
estigma associados à patologia. Kendall (1998) considera que este é um modo de tomarem 
consciência do seu modo de educar e sanarem conflitos passados. Esta subfase de recordação 
(remembering) leva mais adiante à de pesar (grieving), pois as lembranças dos pais trazidas ao de 
cima pelas experiências dos filhos provocarão naqueles graus variáveis de tristeza; por exemplo, 
revivem a humilhação do seu próprio percurso académico cada vez que um professor os chama a 
propósito das dificuldades do filho ou sofrem com a sua falta de amigos, recordando a solidão da 
sua própria infância. 

Outro componente importante desta fase de pesar é a culpabilidade vivida pelos pais, que 
sentem não ter feito o suficiente pelo filho hiperactivo ou pela família: deviam ter sido mais 
pacientes, deviam ter passado mais tempo com as crianças quando eram mais pequenas, deviam 
ter começado a medicação antes e deviam ter dedicado mais tempo aos irmãos do filho 
hiperactivo. Muitos pais sentem-se ainda culpados por não terem tido conhecimento do que era a 
hiperactividade numa fase mais precoce da vida do filho, pois poderiam ter evitado alguns 
acontecimentos de vida disruptivos. Outra dimensão consiste na ideia de que foram de algum 
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modo causadores da perturbação, por transmissão genética, devido ao uso de substâncias durante 
a gravidez ou por terem sido demasiado punitivos para a criança de tenra idade. Por outro lado, 
os pais lamentam não terem podido acompanhar plenamente o crescimento dos restantes filhos, 
assim como o facto de o desenvolvimento da criança hiperactiva não lhe estar a proporcionar 
tornar-se um adulto forte e auto-confiante. Num aspecto mais pessoal, Kendall (1998) refere que 
muitas mães assinalam a deterioração da sua relação conjugal e a pobreza dos seus outros 
relacionamentos interpessoais; a educação e a defesa do filho hiperactivo tornaram-se de tal 
modo absorventes que grande parte das restantes esferas de vida foram deixadas em suspenso. 

Neste contexto, não surpreende dizer que são frequentes os quadros depressivos (de 
gravidade variável) entre pais e irmãos da criança em questão. Todavia, não deixa de ser curioso 
verificar que os pais estudados por Kendall (1998) se mostraram cientes de que a depressão 
interferia com as suas práticas parentais, na medida em que diminuía a energia e a motivação de 
que dispunham para proporcionar ao filho irrequieto a estruturação e a rotina de que carece; mais, 
estes pais sabiam que só ultrapassando os sentimentos da subfase de pesar poderiam estabelecer 
novas prioridades, tanto quanto à educação da criança hiperactiva como no respeitante à 
reparação e fortalecimento do seu próprio self, função cumprida através do processo que 
explicamos a seguir. 

A percepção que os pais têm do sofrimento emocional dos filhos, que acabámos de 
descrever, faz com que se tornem particularmente envolvidos na vida daqueles. Segundo Kendall 
(1998), para além de isto se verificar especialmente nas mães, é ainda mais acentuado na relação 
da mãe com um filho hiperactivo do sexo masculino: ela identifica-se de modo muito intenso 
com as dificuldades por ele sofridas, chegando a querer justificar a todo o custo ou minimizar a 
importância dos comportamentos da criança, de modo a defendê-la do «mundo cruel». Isto é 
vivenciado pela figura materna como uma forte ligação às vulnerabilidades do filho que só ela 
pode amar e consegue ver como uma criança inteligente e afectuosa. Contudo, verifica-se que a 
criança hiperactiva vivencia estas experiências de modo bem diferente daquele que a mãe 
imagina: por um lado, parecem ser as próprias crianças que rejeitam os outros, os afastam, os 
magoam e procuram controlar a maior parte das situações sociais, o que contraria a ideia de 
vulnerabilidade formulada pelos pais; por outro, os rapazes em particular parecem não derivar 
grande preocupação da sua situação e, mais ainda, não são capazes de apontar a razão que leva as 
suas mães a preocupar-se tanto com eles (Kendall, 1998). Isto significa que eventualmente as 
mães se apercebem de que a angústia que sentem não está em consonância com a ausência da 
mesma nos seus filhos e que estão a substituir-se a eles no processamento emocional da 
perturbação de hiperactividade; isto acontece quando os rapazes atingem a adolescência, altura 
em que, face à inexistência de melhorias comportamentais significativas apesar das intervenções 
levadas a cabo exaustiva e continuamente durante a escola primária, estas mães adquirem uma 
nova noção do carácter crónico da perturbação e das suas próprias limitações no que concerne a 
capacidade de alterar significativamente o percurso desenvolvimental dos seus filhos (Kendall, 
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1998). Assim, começam a questionar-se sobre se o facto de defenderem muito o filho não limita 
as oportunidades que ele tem para assumir mais responsabilidades e auto-controlo. Dá-se o nome 
de individuação (individuating) a esta subfase em que os pais aprendem a separar as emoções dos 
filhos das suas e tomam consciência de que as crianças hiperactivas tendem mais a exteriorizar os 
sentimentos do que a interiorizá-los, o que permite aos progenitores lidar com a sua dor 
emocional sem reforçar os comportamentos negativos dos filhos. 

Temos então que através dos processos de recordação, pesar e individuação os pais atingem 
um estado no qual se sentem relativamente satisfeitos com a sua identidade como educadores e 
indivíduos; como refere a autora, sabem que fizeram o melhor que puderam. É nesta subfase de 
reparação do self (restoring self) – a última desta segunda etapa – que os progenitores procuram 
alívio da culpa e da exaustação geradas pela hiperactividade do filho: vão agora desinvestir a 
perturbação e redireccionar energias para si mesmos, quase como que sabendo instintivamente 
que se não o fizerem, desaparecem. Trata-se então essencialmente de estabelecer limites para 
com os outros no que diz respeito ao tempo, energia e ambições dos pais. O manter de fronteiras 
em relação àquilo com que se consegue e não se consegue lidar e a crença no direito a fazer 
escolhas sobre o seu desenvolvimento pessoal são fundamentais na reparação e fomento do self 
esgotado. Assim, esta etapa da reformulação biográfica vem na antecipação de um futuro 
diferente daquele imaginado pelos pais numa fase anterior. 

Atingidas as metas que são dar sentido à hiperactividade da criança e ter uma perspectiva 
mais positiva de futuro, a família nuclear reúne as condições que permitem entrar na derradeira 
etapa do seu processo de reinvestimento. Esta consiste em abandonar o «final feliz», pois 
enquanto os pais não abrirem mão do ideal de que a situação familiar despoletada por aquele 
filho vai um dia desaparecer para dar ligar a uma vivência normal, estarão a resistir à realidade 
do diagnóstico e à necessidade de fazer determinadas adaptações. Isto implica conseguir 
ultrapassar a dor e reconhecer que tanto ela como a angústia tornam os pais menos competentes 
enquanto educadores: a autora refere que estes se tornaram mais capazes de responsabilizar o 
filho irrequieto pelo seus actos através do uso de estratégias que assentam na competência, como 
sejam o esclarecimento de terceiros sobre a hiperactividade e o estudo acompanhado por um 
preceptor. Tal como na última subfase descrita, este processo começa a tomar forma no início da 
adolescência do filho hiperactivo (Kendall, 1998). Vamos de seguida analisar os passos 
comportados por esta etapa. 

A maioria dos pais parece partilhar das mesmas crenças e enviesamentos sobre a 
hiperactividade que a sociedade em geral, interiorizando assim muito do estigma a ela associado. 
Deste modo, a desintegração do estigma (deintegrating stigma) revela-se uma primeira subfase 
de importância capital e uma forma de consegui-la – ou pelo menos de diminuir o estigma – tem 
a ver com a auto-análise das crenças dos pais quanto à capacidade de auto-controlo do filho, à 
etiologia e tratamento da hiperactividade e ao papel dos medicamentos na gestão dos sintomas. 
Kendall (1998) verificou que, de um modo geral, os pais que acreditavam na origem médico-
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biológica da irrequietude motora e comprovavam a eficácia dos medicamentos tinham maior 
facilidade em separar as ideias estigmatizantes da sua própria concepção da perturbação; por 
outro lado, quanto mais forte era a crença na irrequietude como uma problemática médico-
neurológica, menos recriminação os pais exerciam sobre si mesmos e maior era a sua crença na 
medicação. 

Cria-se assim espaço à tomada de perspectiva (gaining perspective), uma vez que o 
contemplar de um leque diferente de expectativas vai ajudar os pais e a família a restabelecer 
prioridades e compreender a situação em que se encontram de um modo mais abrangente e 
menos defensivo. Era necessário que os pais desenvolvessem um reportório mais vasto para dar 
resposta não só aos seus filhos mas também às suas próprias ideias erróneas e às críticas vindas 
dos professores, amigos e família alargada: é necessário que consigam explicar a situação a si 
mesmos antes de poderem auxiliar os outros a compreender como devem interagir e reagir aos 
seus filhos. Como resultado, temos que a tomada de perspectiva contribui para o aumento da 
resiliência dos pais ao stress diário e continuado resultante da hiperactividade; engloba 
estratégias como a redefinição de crenças negativas, perspectivar os maus momentos como 
oportunidades de crescimento, a criação de um espaço de compreensão das apreciações negativas 
de terceiros, o pensamento positivo, a aceitação da hiperactividade como uma deficiência1, a 
reformulação da identidade enquanto pais de um filho portador de deficiência e a aceitação da 
realidade de que a hiperactividade é uma perturbação difícil e mal-compreendida que não 
desaparecerá simplesmente em função do trabalho árduo empreendido. É importante, apesar de 
tudo, sublinhar que mesmo havendo uma compreensão intelectual daquilo que é a 
hiperactividade, a sua aceitação emocional é um processo mais lento e difícil de atingir (Kendall, 
1998). 

Chegamos assim à última subfase de todo o percurso, que consiste em abrir mão da criança 
normal esperada (letting go of the anticipated normal children). A variabilidade do desempenho 
do filho hiperactivo, tanto a nível académico como social, é um aspecto que confunde 
significativamente os pais: é-lhes difícil compreender como é possível que umas vezes obtenham 
grandes sucessos e outras grandes fracassos. Barkley (cit. por Kendall, 1998) postula que estes 
laivos de normalidade fazem com que os pais questionem continuamente a real existência de 
hiperactividade nos filhos, uma vez que os encaram como um indicador de que a perturbação 
desapareceu com a idade ou de que o filho aprendeu a adaptar-se aos seus complicados sintomas. 
De facto, nestes períodos em que o filho obtém particular êxito, é frequente os pais – 
especialmente as mães – sentirem-se encorajados. 

                                                 
1 Neste ponto discordamos da autora, não considerando a hiperactividade uma deficiência, apesar de reconhecermos 
os entraves e dificuldades que institui no desenvolvimento e na vida do indivíduo. Considerámos, no entanto, 
importante não deixar de mencionar esta parte da visão de Kendall, pois refere-se à integração da diferença na 
identidade do filho e dos próprios pais. 
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Acreditar no emergir na criança normal esperada é acreditar que filho e família podem 
ainda ser normalizados se rodeados do conjunto adequado de circunstâncias e que a tarefa dos 
pais é simplesmente uma questão de descobrir a combinação certa de medicação, programas 
educativos e técnicas de gestão infantil. No reverso, abrir mão da fantasia desta criança normal 
esperada e ansiada permite aos pais ver a perturbação do filho de maneira mais realista e 
estabelecer expectativas mais razoáveis. Eventualmente, diz-nos Kendall (1998), os pais 
acabaram por aperceber-se de que não se tratava de uma questão de terem falhado, mas sim a 
perturbação, pela sua própria natureza, que impediu que o filho «normal» esperado se tornasse 
uma realidade. 

Uma vez que os pais tenham conseguido fazer este percurso de três etapas indispensáveis, 
podem envolver-se no processo de reinvestimento do filho real, dos seus outros filhos, do seu 
casamento e de si mesmos. Serão assim capazes de compreender e reconciliar-se com os limites 
das suas capacidades parentais, o que lhes permitirá deixar que o filho irrequieto encare as 
consequências das suas acções – com tristeza e temor, mas agora sem culpa (Kendall, 1998). 

Vimos assim que a educação de uma criança hiperactiva é um longo e difícil processo, não 
raramente excedendo as capacidades de coping e as competências de pais e família. O elevado 
grau de stress e cansaço vivenciado por estas famílias obriga os progenitores a confrontar os seus 
medos, o seu sofrimento e as suas incapacidades de um modo que a maioria dos pais não tem de 
fazê-lo. Ainda fazendo essa comparação, os pais em questão manifestam dificuldade em aceitar a 
realidade da perturbação e continuam a esperar a emergência do filho «normal» durante muito 
mais tempo do que os pais de crianças com outras patologias. A investigação indica que as 
famílias de crianças com doença crónica são capazes de incorporar a patologia na sua vida, 
adoptando com frequência uma abordagem de normalização, ou seja, os pais educam o filho com 
dificuldades do mesmo modo que educariam uma criança saudável (Deatrick, & Knafl, cit. por 
Kendall, 1998), o que implica reconhecer a diferença como um aspecto da vida familiar mas ao 
mesmo tempo atribuir-lhe um mínimo de significância no sentido de criar uma vivência o mais 
normal possível para todos os membros da família. Isto acontece mantendo as responsabilidades 
habituais da criança, como sejam as tarefas caseiras e os trabalhos de casa, e assegurando a 
continuidade da sua participação nas actividades escolares (por exemplo, os desportos de equipa 
e dormidas em casa de colegas) (Knafl, Breitmayer, Gallo, & Zoeller, cit. por Kendall, 1998). 
Assim, a normalização é conseguida por via de uma série de ajustes diários que visam dar 
resposta às necessidades específicas da criança. 

No entanto, Kendall (1998) defende que nas famílias de crianças hiperactivas a 
normalização se revela um conceito irrealista, pois os próprios sintomas são amiúde tão 
disruptivos que inviabilizam as capacidades dos pais para criar uma vida familiar normal: as 
coisas que estas crianças têm dificuldade em fazer são exactamente as necessárias para o gerar de 
um sentimento de normalidade. 
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Outro dado importante é o facto de nestas famílias haver uma necessidade acrescida de 
assistência, sob a forma de períodos de descanso, apoio comunitário, programas educativos e 
avaliação e tratamento em serviços de saúde mental. O elevado grau de sofrimento emocional por 
que os seus membros passam individualmente e a falta de compreensão por parte da comunidade 
em geral conduzem estas famílias ao isolamento não só da sociedade mais normativa como 
também mesmo de outras famílias em que haja crianças com dificuldades físicas ou emocionais. 

Finalmente, Kendall (1998) assinala o facto de nestes contextos se colocar muito o acento 
no ensino de técnicas educativas e parentais aos pais (como sejam as estratégias de 
comportamento infantil e o uso de medicação), com o qual contrasta uma grande falta de atenção 
ao que tem a ver com o apoio emocional e físico, a avaliação, a intervenção e o encaminhamento 
dos elementos da família para serviços que os ajudem a lidar com a perturbação. 

Ora, uma das medidas de intervenção sobre esta patologia correntemente usadas é a via 
farmacológica, com a administração de psicoestimulantes da família das anfetaminas como o 
metilfenidato. Como referem Porfírio e colegas (1998), este medicamento tem como efeito o 
aumento da concentração psicológica, particularmente em actividades que requerem atenção, e a 
diminuição da actividade física espontânea, o que traz consigo uma melhoria nos resultados 
escolares mas não necessariamente da aprendizagem a longo prazo (Stanton et al., 2002). Por 
outro lado, o aumento do auto-controlo comporta uma melhoria no posicionamento social da 
criança, sendo que se verificou proporcionar o metilfenidato um aumento de meninos 
hiperactivos indicados pelos pares como «o melhor amigo», cooperativos e de convívio 
agradável e divertido (Whalen, Henker, Buhrmester, Hinshaw, Huber, & Laski, 1989). 

Tratando-se esta irrequietude motora de um problema de proporção considerável para a 
criança e para a família nuclear, importa reflectir sobre a interacção entre a dinâmica familiar e os 
efeitos da administração de metilfenidato. 

Os pais vêem-se confrontados com um filho que, para além da hiperactividade em si, pode 
apresentar psicopatologia comórbida – como sejam conduta anti-social e auto-estima baixa – e 
ainda dificuldades psicossociais e familiares (Thompson et al., 2004). Segundo Biederman, 
Newcom e Sprich (cit. por Harpin, 2005), pelo menos 65% das crianças hiperactivas têm uma ou 
mais perturbações comórbidas, de entre as quais as mais comuns são problemas de 
desenvolvimento neurológico como a dislexia e o desenvolvimento desarmónico. Por outro lado, 
as perturbações do espectro do autismo têm vindo a ser reconhecidas como comórbidas à 
hiperactividade (Gilberg, Gilberg, & Rasmussen, cit. por Harpin, 2005), sendo que a irrequietude 
excessiva pode camuflar os traços do espectro autista até a criança receber medicação (Harpin, 
2005). No entanto, Taylor (cit. por Harpin, 2005) advoga que estas patologias concorrentes 
podem ser antes complicações advindas da hiperactividade, sendo um ambiente psicológico de 
adversidade o possível responsável pela transição para a conduta anti-social. A investigação 
revela que estas crianças têm uma probabilidade três a sete vezes maior de necessitar de educação 
especial, serem expulsas ou suspensas da escola ou ainda de repetirem um ano lectivo do que as 
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crianças não-irrequietas; de acordo com os pais, correm alto risco de insucesso escolar (LeFever, 
Villers, Morrow, & Vaughn, 2001), sendo que 40% das mães não consegue pensar numa carreira 
que se adeqúe ao seu filho (Stewart, 1975). Neste cenário, o metilfenidato parece surgir como 
uma bóia de salvação face ao desespero da família e ao sofrimento da criança, que vai também 
sentindo a frustração das metas que não consegue atingir. Curiosamente, o estudo de Dunn e 
Shapiro sobre a motivação na execução de tarefas em crianças hiperactivas (1999) demonstra que 
estas preferem «fazer melhor figura» que as outras crianças do que aprender algo com a nova 
experiência, sugerindo que a irrequietude motora está associada não à motivação para a aquisição 
de competências mas antes à motivação através da comparação com os pares. Como tal, quando 
confrontadas com o falhanço as crianças hiperactivas adoptam mais rapidamente uma postura de 
desamparo do que as restantes crianças, mostrando vontade de desistir ou procurando tarefas 
mais fáceis. Ainda assim, não fica claro se isto precede ou é uma consequência do funcionamento 
hiperactivo. 

No entanto, há mais a dizer sobre o psicoestimulante que é o metilfenidato. Pelo lado mais 
pragmático, como medicamento que é, acarreta efeitos secundários: Guffey (1992) menciona 
insónia, irritabilidade e dor abdominal. Lickteig, Isaacs, Zachor e Hodgens (1999) debruçam-se 
sobre os aspectos nutricionais do tratamento, tais como diminuição da taxa de crescimento, perda 
de apetite e perda de peso. Ora, as crianças hiperactivas têm dificuldade em permanecer sentadas 
ao longo de toda uma refeição (por exemplo, o almoço na escola), pelo que a perda de apetite e o 
abrandar do crescimento têm um impacto significativo na decisão da família quanto à 
continuidade do tratamento com metilfenidato. No estudo levado a cabo por Lickteig e colegas 
(1999), na maioria dos casos foi necessário fazer modificações na medicação em virtude dos seus 
efeitos secundários; as medidas terapêuticas incluíram lanches adicionais entre refeições, 
ajustamento do horário das refeições, aumento do valor calórico das mesmas e recomendações 
feitas na escola. No primeiro semestre verificaram-se perdas de peso até aos 5 kg; assim se 
conclui a necessidade de servir refeições pouco espaçadas às crianças que encetam a toma de 
metilfenidato, factor que pode desmotivar ou mesmo impossibilitar os pais de empreender por 
essa via. Ainda de mencionar é o facto de poder haver necessidade de toma da medicação na 
escola, o que requer supervisão adicional por parte dos funcionários e pode colocar a criança 
numa situação em que é gozada pelos colegas (Santosh, & Taylor, 2000). 

Uma preocupação frequente acerca da toma de metilfenidato diz respeito à possibilidade de 
toxicodependência no futuro (Harpin, 2005). Os jovens hiperactivos são por natureza impulsivos 
e colocam-se em situações de risco e, de acordo com Biederman, Wilens e Mick (cit. por Harpin, 
2005), a hiperactividade sobre a qual não há intervenção está claramente associada a um aumento 
de três a quatro vezes no uso indevido de substâncias, particularmente quando acompanhada de 
perturbação do comportamento. Por outro lado, os indivíduos medicados com estimulantes – 
como é o caso do metilfenidato – apresentam um risco igual ao do resto da população nesse 
aspecto (Biederman et al., cit. por Harpin, 2005). 
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Os outros efeitos potenciais da administração de metilfenidato não são tão visíveis a olho 
nú, mas nem por isso menos sérios. Bower (cit. por Guffey, 1992) relata o chamado efeito do 
«bom comprimido» (“good pill” effect), um fenómeno segundo o qual a criança começa a usar o 
facto de não ter tomado a medicação como justificação para o seu mau comportamento e diz 
precisar de tomar o «bom comprimido» para corrigir a situação. Em paralelo, pode ainda 
começar a atribuir o locus de causalidade dos seus sucessos ao metilfenidato, ao invés de a si 
mesma, reforçando uma percepção de auto-eficácia e um auto-conceito negativos. 

Noutra perspectiva, Singh (2004) aborda a problemática da responsabilização / 
culpabilização materna em relação ao diagnóstico de hiperactividade e uso de metilfenidato. Na 
sequência de entrevistas com as mães de meninos que sofrem desta patologia, a autora sugere que 
a medicalização de comportamentos problemáticos nestes rapazes tem implícita uma narrativa de 
transformação da culpa que pode ser expressa em termos binários: culpa da mãe ou culpa do 
cérebro (mother-blame–brain-blame). Assim, podem ocorrer experiências de auto-culpabilização 
da mãe face aos comportamentos sintomáticos do filho, tendo como pano de fundo uma ideologia 
cultural do que é e do que deve ser a prática materna; no reverso da medalha está a promessa de 
absolvição da culpa materna ao fazer-se a inversão da atribuição de responsabilidade, dirigindo-a 
a factores orgânicos cerebrais. A nossa apreciação é que cada uma destas duas valências pode 
influenciar a decisão sobre a toma de metilfenidato e terá o seu impacto característico sobre a 
dinâmica familiar caso seja adoptada a medicação. 

Finalmente, mas não de menor importância, importa sublinhar a possibilidade de uso do 
medicamento como atalho ou como paliativo para a problemática em questão. Trata-se da 
situação em que os resultados são positivos só a nível funcional: a criança torna-se mais 
tranquila, exibe um maior espaço de atenção e maior perseverança nas tarefas que lhe são 
atribuídas, tem melhores resultados na escola e geralmente torna-se de trato mais fácil (Stewart, 
1975) – essencialmente, já não incomoda. Todavia, não é mais feliz, a sua imaginação não 
floresceu nem despertou em si um interesse renovado pelo mundo que a envolve – no seu íntimo 
continuam as aflições e as razões que a faziam ir e vir, as crenças e convicções são as mesmas. A 
centração da família na doença e não no mal-estar existencial impede-a de reflectir sobre o seu 
próprio funcionamento e as matrizes de interacção dos seus membros, o que segundo Salgueiro 
(2001) proporcionaria um amadurecimento de todo o grupo e uma reestruturação no sentido do 
bem-estar. Permanece assim a insegurança básica da desconfiança da criança para com a família, 
ao mesmo tempo que os processos mentais não foram repostos em movimento: como refere 
Taylor (cit. por Salgueiro, 2001, p. 214), esta criança “não passou a aprender melhor nada de 
importante da vida”. A este propósito, Janet (cit. por Benoit, 1997) refere acerca do processo de 
desenvolvimento e crescimento em geral algo que podemos pensar como sendo um conflito 
perpetuamente activo e por resolver na criança irrequieta: “oscilando entre interrogações e 
incertezas, a criança vive dois estados principais: a perplexidade ansiosa da solidão e, no outro 
extremo, o sentimento de triunfo” (p. 73), sendo que na patologia a que nos dedicamos aqui, o 
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triunfo – reactivo à angústia da perspectiva de desamparo incitada pelo sentimento de estar por 
conta própria – é não só exacerbado como pouco duradouro, donde desadequado e fonte de 
sofrimento a posteriori, iniciando-se dentro em pouco um ciclo de instabilidade. Benoit (1997) 
entra em maior pormenor e considera que o crescimento humano é feito segundo dois vectores: 
por um lado, a busca do positivo e a recusa do negativo; por outro, a melhor resolução da 
dialéctica colocada por aquilo a que chama o double bind do amor/autoridade do adulto, que se 
exerce sobre a criança em tudo o que a rodeia: “quando são amadas e compreendidas por esses 
adultos, as crianças revelam a sua propensão natural para aprender novas relações” (p. 61), e é 
esta síntese que não acontece nas crianças hiperactivas, daí o seu vai-e-vem entre o medo e a 
avidez, não se dando o desenvolvimento de áreas cada vez mais diversificadas de autonomia, em 
simultâneo com a permanência da dependência familiar parental. 

De facto, actualmente o tratamento farmacológico está orientado essencialmente para o 
alívio a curto prazo dos sintomas nucleares, principalmente durante o período escolar. Isto 
significa que outras porções importantes do dia, como sejam as primeiras horas da manhã antes 
da escola e o anoitecer antes de ir para a cama, permanecem intocadas pelo regime de tratamento, 
o que pode afectar de modo negativo o funcionamento da criança e da família e levar ao fracasso 
da optimização da auto-estima e melhoria a longo prazo da saúde mental (Harpin, 2005). Num 
comentário acerca do caso de um jovem que após cinco anos de medicação deseja deixar de 
tomar metilfenidato por sentir que já não é necessário, Stanton e colegas (2002) vão mais longe e 
manifestam a sua ideia de que – particularmente nos Estados Unidos da América – os 
diagnósticos de hiperactividade e subsequente prescrição farmacológica estão relacionados com 
uma intenção de controlar e alterar as crianças de maneira a irem ao encontro do sistema 
educativo-cultural contemporâneo e não tanto com o tratamento de um problema médico real: 
prova disso é o facto de muitas crianças serem diagnosticadas como hiperactivas simplesmente 
pelo facto de terem mau aproveitamento escolar, começando então a tomar estimulantes com o 
único propósito de melhorar o desempenho. Daqui decorre o risco de tanto profissionais como 
investigadores perderem cada vez mais o contacto com os interesses dos indivíduos que 
pretendem servir e tratar mas também com a realidade que desejam descrever e explicar. 

De acordo com os autores, este tipo de postura pouco crítica contraria a curiosidade 
científica e o empowerment dos indivíduos diagnosticados, mesmo quando reconhece alguma 
importância à intervenção psicossocial. Assim, a hiperactividade é a mais simples explicação 
dada para o comportamento destas crianças, destruindo a curiosidade de todos os envolvidos 
sobre o que se passa e convencendo os pais de que o seu filho tem pouco controlo sobre a própria 
vida. 

A partir da sua experiência com crianças irrequietas, Stanton e colegas (2002) referem que 
se trata de indivíduos que se sentem muitíssimo incompreendidos: sentem que os adultos da sua 
vida nunca se ligaram a eles com profundidade, concentrando-se antes em corrigi-los ou dominá-
los e ao longo da infância aperceberam-se de que eram inconvenientes e que lhe foi administrado 
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um medicamento controverso para torná-los menos incómodos e frustrantes – estas são vivências 
extremamente dolorosas (por vezes não completamente conscientes) que interferem com a 
capacidade de confiar, estabelecer intimidade, sentir-se amado ou aceitar ajuda de outrem. Um 
outro factor apontado tem a ver com os mitos e propaganda sobre doenças mentais que permeiam 
a nossa cultura (lembramos que os autores se referem especialmente à cultura norte-americana) 
dando origem a uma mentalidade «a preto e branco»: se uma criança apresenta problemas é 
porque ou os seus pais são linearmente maus ou tem danos cerebrais. No entanto, sabemos que a 
ausência de acontecimentos traumáticos evidentes não confirma a causalidade genética e por 
outro lado o conceito de dificuldades de aprendizagem está intimamente ligado com as 
competências e capacidades que valorizamos cultural e socialmente. Isto não significa que não 
haja de facto uma problemática nas crianças diagnosticadas como hiperactivas, mas o que 
Stanton e colegas (2002) sugerem é que se abandone a generalização a partir de um campo 
restrito de sintomas e se indague a sua razão de ser. 

No que diz respeito ao metilfenidato em si, há também que ter em conta o fenómeno de 
aprendizagem dependente do estado, segundo o qual o material aprendido pelo indivíduo num 
estado influenciado por substâncias psicoactivas será melhor recordado nesse mesmo estado do 
que na sua ausência, ao mesmo tempo que a generalização das aprendizagens é dificultada pela 
ausência da substância. Isto aplica-se à disciplina, ao controlo de impulsos e a outras tarefas de 
desenvolvimento que a criança medicada possa ter adquirido ao longo da terapêutica 
farmacológica, sendo que o abandono desta sem apoio de qualquer espécie levará à auto-
realização da profecia segundo a qual qualquer sinal confirmará que sem metilfenidato os adultos 
não ficarão satisfeitos com a pessoa que a criança é nem com o seu modo de funcionamento. 
Aliás, também as terapêuticas comportamentais adoptadas podem ter efeitos perversos: a atenção 
individual excessiva, o treino constante e a abundância de instruções podem tornar estas crianças 
totalmente dependentes de ajuda externa, uma vez que não lhes é dada oportunidade de 
desenvolver espontaneamente as desejadas competências de concentração, memorização e 
raciocínio autónomo. Stein (cit. por Stanton et al., 2002) considera que, apesar de bem-
intencionadas, as intervenções sistemáticas dos pais e dos técnicos podem levar à produção 
daquilo a que chama um «inválido mental» – uma pessoa com sérias dependências cognitivas que 
a impedem de ser independente e resiliente. O metilfenidato parece ajudar a conter a conduta 
hiperactiva mas não ensina competências sociais ou académicas. 

Como tal, estes autores defendem que um caminho para a solução do problema da 
irrequietude motora poderá ser a abordagem de núcleos como a consistência das práticas 
parentais, a coesão entre os pais e o desenvolvimento de valores ou competências educativas 
partilhadas, pois a representação dos pais somente como vítimas fá-los adoptar esse mesmo 
papel. 

Tendo em linha de conta todos os pontos acima abordados, as características particulares 
que se encontram na família nuclear destas crianças – por exemplo, mães inseguras e intrusivas 
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com pouca adequação educativa, pais distantes/rejeitantes, multiplicidade de personagens e locais 
educativos, dando azo a ansiedades depressivas e persecutórias que se alternam incessantemente 
(Salgueiro, 1996) – e assumindo uma lógica de causalidade circular entre a criança e a família, 
propomo-nos estudar a natureza das alterações induzidas na dinâmica familiar pelo iniciar da 
toma de metilfenidato por parte da criança. Entende-se aqui por dinâmica familiar a rede de 
relações que se estabelecem entre o casal parental, entre cada pai e o(s) filhos(s) e entre a criança 
hiperactiva e os irmãos, se os houver. Adoptando uma perspectiva apoiada no modelo ecológico 
do desenvolvimento humano de Brofenbrenner, tomaremos também em conta a influência de e 
sobre factores externos ao núcleo familiar propriamente dito, ou seja, respeitantes ao 
mesossistema e ao exossistema (Robin, 1997). 

Falámos na rede relacional existente entre os diversos membros da família. Mas que tipo de 
relações são estas que fazem de uma família uma família? Ravazzola, Barilari e Mazieres (1997) 
definem a instituição familiar como um sistema social composto por actores sociais que levam a 
cabo funções necessárias para a sua organização, sendo que essa organização possui regras, 
estabelece fronteiras entre si e o exterior e tem agrupamentos internos, entre os quais também são 
erigidas fronteiras. São ainda descritos para as famílias códigos, valores, hierarquias, histórias e 
mitos, assim como diferenças de poder entre os membros. De um ponto de vista mais orgânico, 
os autores mencionam a família como um grupo social delimitado e identificável, cujas 
dinâmicas internas vão estar em relação com o contexto social mais amplo ao qual pertencem; 
trata-se de pessoas que se influenciam mutuamente com intensidade (dependem emocionalmente 
entre si, o que dá lugar às emoções que podemos procurar verbalizar sob os vocábulos 
«afinidades», «gostos», «apegos» e «rancores») e respondem a expectativas recíprocas. Em geral, 
compartilham alguns significados, entre os quais possuem peso especial os mitos históricos e os 
códigos e lógicas que configuram uma cultura particular. Ao debruçar-se justamente sobre os 
mitos e rituais de comunicação na família adoptando um posicionamento ecossistémico, Benoit 
(1997) afirma que cada família participa colectivamente em três categorias de intercâmbios 
humanos, a saber: 

• a percepção estrutural das regras que a unem (e, simultaneamente, do que a distingue 
das outras famílias), transmitidas sobretudo de modo implícito. 

• os valores familiares dominantes, com os sentimentos que os animam, inerentes às 
alianças e às distâncias e que determinam as escolhas recíprocas (e.g., a honestidade, os 
ganhos, o saber, o bem-estar, a eficácia); simultaneamente, todos os contravalores 
correspondentes («aquilo que não se faz na nossa família»). 

• os actos individuais, duais e colectivos realizados no concreto relacional intra e extra-
familiar (e.g., a escolha do nome próprio de um recém-nascido, a distribuição dos 
espaços pessoais, os encontros com a família alargada, as distracções privilegiadas). 
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Assim, o autor cita Fontaine nas duas funções fundamentais e simultâneas que caracterizam 
aquilo a que chama uma família sã: a estabilidade e a flexibilidade/mutação, designadas pelo 
autor com as expressões coesão sincrónica e evolução diacrónica, respectivamente. A primeira dá 
conta da manutenção de uma estrutura estável com relações coerentes, e manifesta-se em dado 
momento no espaço vivido pelo conjunto familiar. A segunda refere-se ao acompanhar dos 
efeitos do tempo, as mudanças e o crescimento que daí advém; traduz-se, portanto, pela 
adaptabilidade do agregado familiar. 

Já referimos que não é só na grande escala do tempo que as mudanças ocorrem ou se fazem 
sentir: no momento presente ou no futuro próximo há ajustes passíveis e a fazer nas fronteiras 
que delimitam o sistema familiar relativamente ao exterior e, no interior, entre os seus subgrupos 
– é aquilo a que Fontaine (cit. por Benoit, 1997) chama diferenciação/coordenação no plano 
sincrónico. Esta toma forma sob os chamados valores de vínculo – inerentes aos princípios 
estruturais da organização, da hierarquia, da gestão das regras e da formalização dos estatutos –, 
que são a procura de proximidade afectiva, a valorização da complementaridade relacional em 
relação às oposições simétricas, a busca do consenso e o acordo quanto ao papel de cada um. 
Como refere Benoit, “trata-se da flexibilidade interior paralela a uma boa organização” (1997, p. 
63). 

No plano diacrónico, ou seja, no percurso global da família ao longo do tempo, 
encontramos os fenómenos de mudança do tipo diferenciação/evolução, sendo que ao nível dos 
valores, os mais vividos são a diferenciação progressiva de si próprio, a confirmação de outrem, 
as escolhas pessoais, o conjunto do jogo e do humor, que de modo mais conceptual podem ser 
referidos como co-evolução, negociação, antecipação e criatividade. De novo citando o autor, 
“trata-se de um bom ambiente familiar, favorável ao crescimento e seus contactos exteriores” 
(Benoit, 1997, p. 63). 

Assim, as evoluções individuais e a evolução colectiva, intra e extra-familiar, geram crises 
no interior do tecido vivo que tem de se renovar incessantemente, e aqui reside o ponto de 
encontro com o tema a que nos propomos neste estudo: “As mudanças de um subsistema 
induzem sempre mudanças simultâneas nas outras partes do sistema geral. E as mudanças globais 
impõem adaptações particulares.” (Benoit, 1997, p. 64). Erikson vê o processo de crescimento e 
nomeadamente de construção da identidade, enquanto organização progressiva do sentimento de 
unidade individual, como co-evolutivo entre a família e a criança, dizendo: 

 

Uma família só conseguirá educar um filho na medida exacta em que se deixar educar por ele. O 
crescimento deste último é pontuado por uma série de provocações suas dirigidas a tudo quanto o 
rodeie com o fim de testar as suas novas potencialidades no que toca à interacção social. (cit. por 
Benoit, 1997, p. 70) 
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É exactamente este ponto de troca – e a sua natureza – que pretendemos investigar. 
Seguindo por um momento a linha de pensamento das intervenções em terapia familiar sugerida 
por Ravazzola e colegas (1997), temos que uma vez colocados obstáculos à repetição do padrão 
habitual de relacionamento, cada membro da família pode reflectir sobre si mesmo e recuperar 
capacidades que não apareciam no contexto anterior. Deste modo, questionamos se a introdução 
de uma variável nova no seio do núcleo familiar, como será o caso da toma de medicação pela 
criança hiperactiva e respectivos efeitos, será passível de dar azo a um contexto de ideias, 
interacções e formas organizativas diferentes dos adoptados até então pelo colectivo. E, a 
acontecer, que direcção tomarão estas inovações? Poderá dar-se a emergência de aspectos e 
recursos inesperados e até mesmo desconhecidos da estrutura familiar ou será criada uma 
instabilidade ainda maior pela destruição de um certo equilíbrio homeostático, ainda que 
disfuncional? Ou será que podem surgir condutas novas que interrompam essas sequências 
comunicacionais que incluem sintomas, e surgir outras? São estas as questões que o presente 
estudo se propõe investigar. 

 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

A amostra é constituída por quatro crianças de ambos os sexos (três rapazes e uma rapariga) 
entre os 6 e os 12 anos – utentes da Unidade de Desenvolvimento do serviço de Pediatria do 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa – e os respectivos pais (pai ou mãe – idealmente, ambos). 

Os sujeitos foram escolhidos com base na existência de diagnóstico de perturbação por 
hiperactividade e défice de atenção, a idade e a ausência de intervenção medicamentosa sobre a 
perturbação em estudo até à altura. 

De modo a agilizar a recolha da amostra foi acordado um protocolo de colaboração entre o 
investigador e alguns pediatras do serviço onde foi levado a cabo este estudo. O protocolo de 
colaboração assentou na articulação com a própria estrutura da consulta de Pediatria: assim, 
numa primeira etapa a selecção foi feita a partir das consultas de primeira vez encaminhadas para 
Pediatria com um relatório que fazia suspeitar de uma perturbação de hiperactividade, caso em 
que o pediatra nos avisava de antemão para estarmos presentes no dia da consulta. 

A confirmar-se a plausibilidade do diagnóstico de hiperactividade, a estrutura da consulta 
requer que seja preenchido pelos pais um exemplar da adaptação portuguesa do Questionário de 
Conners revisto, como modo de discernir se de facto se trata de uma hiperactividade. Nestes casos, o 
investigador voltava a estar presente na consulta seguinte, em que os pais traziam os questionários 
preenchidos e era possível ao pediatra fazer um diagnóstico definitivo, assim como decidir se era 
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necessário e adequado medicar a criança com metilfenidato. A partir daqui os pais e as crianças 
eram considerados elegíveis para integrar a amostra. 

O passo seguinte consistiu em solicitar a participação dos mesmos: no fim da consulta em que 
era estabelecido o diagnóstico e a terapêutica, o pediatra informava os pais do nosso interesse em 
falar com eles. O investigador explicava então aos pais a natureza e o objectivo do estudo, assim 
como que tipo de participação se solicitava da sua parte; caso os progenitores acedessem, era-lhes 
pedido que lessem e assinassem uma carta de consentimento informado (anexo A), da qual podiam 
guardar uma cópia. 

 

Instrumentos 

A utilização do Questionário de Conners para Pais2 (anexo B) é uma opção que se deve a 
motivos de duas ordens: por um lado, a sua aplicação faz parte do procedimento habitual na 
feitura do diagnóstico de hiperactividade na Unidade de Desenvolvimento; por outro lado, o seu 
uso permite ao investigador tomar conhecimento da situação específica de hiperactividade de 
cada criança, obtendo assim um termo de comparação para a situação de pós-teste. 

Este questionário compreende dimensões comportamentais, cognitivas, de desempenho de 
tarefa, sociais, afectivas e somáticas que dizem respeito à criança. É composta por 48 itens que 
devem ser respondidos pelos pais segundo uma escala tipo Likert que traduz uma frequência que 
vai do «nunca» ao «excessivamente». 

A entrevista semi-estruturada (anexo C) visa sentir com maior acuidade a vivência e o 
impacto da problemática de hiperactividade no seio da família nuclear. O contacto directo com os 
pais permite, pela própria natureza da comunicação humana, captar a riqueza do fluxo das 
relações entre estes e o(s) filho(s). Assim, aborda áreas como as características individuais dos 
pais (sentimento de competência, auto-estima enquanto mãe/pai), da criança hiperactiva (estilo 
relacional), a relação de cada progenitor com a criança e com os outros filhos (caso os haja), a 
relação entre os filhos, a relação do casal, as refeições, o sono, a escola e os amigos, as condições 
laborais dos progenitores, a rede de apoio social, as condições de habitação e o contexto urbano 
(distância casa-trabalho, serviços disponíveis). Uma vez que achamos adequada a tomada de uma 
perspectiva ecossistémica – porque a família existe em determinado meio e envolta em 
circunstâncias particulares que se influenciam reciprocamente –, são também contemplados no 
guião factores do mesossistema e do exosistema, tais como o contexto social, a situação 
profissional dos pais, a rede de suporte social, as condições de habitação e a vida escolar da 
criança em questão. As questões foram formuladas de modo aberto para dar aos progenitores 

                                                 
2 Versão revista elaborada pelo autor, C. Keith Conners, em 1997, e aferida para a população portuguesa pela Dr.ª 
Ana Rodrigues em 2003. 
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liberdade para se expressarem, sem sair, contudo, de cada domínio específico que procuramos 
analisar. 

A observação livre foi utilizada ao longo de todo o processo como medida complementar 
de recolha de dados sobre os pais, a criança e respectivas dinâmicas relacionais. Aqui procurou-
se usufruir do facto de o meio onde o estudo decorreu ser um local familiar tanto aos pais como 
às crianças, o que se considerou minorar a reactividade dos sujeitos e assim potenciar a 
naturalidade das interacções e a validade dos dados recolhidos. No contexto das consultas de 
Pediatria foi utilizada a observação não-participante e nas entrevistas aos pais e aplicação de 
provas às crianças recorreu-se à observação participante. Foi feito um registo escrito dos 
fenómenos considerados significativos pelo investigador. 

Seguem-se as provas psicológicas. 

O Teste Gestáltico Visomotor de Bender visa proporcionar um índice de maturação 
percepto-motora através do recurso a padrões com diferentes graus de complexidade e princípios de 
organização e posterior comparação da execução dos mesmos pelo sujeito com as leis de 
organização perceptual conhecidas. Como tal, estes padrões, com os seus contornos variados, os 
seus diversos graus de complexidade e de qualidade de linha, são usados para averiguar o estado de 
integração do organismo em diferentes níveis de maturação e em diversas perturbações orgânicas e 
funcionais. Na população infantil em particular, este teste tem sido relacionado com a maturação, as 
funções mentais, problemas de aprendizagem, perturbações do foro orgânico e ainda perturbações 
emocionais (Clawson, 1992). É especialmente este último aspecto que nos interessa no estudo aqui 
apresentado, uma vez que ele se debruça sobre as relações familiares e o funcionamento psíquico da 
criança com diagnóstico de hiperactividade, dinâmicas em que o tema afectivo é de grande relevo. 
Desde o início que a autora do teste, Lauretta Bender, chamou a atenção para o facto de a função 
Gestalt viso-motora se encontrar associada às capacidades de linguagem, à formação dos conceitos 
temporo-espaciais e à organização ou representação dos conteúdos mentais (cit. por Santucci & 
Galifret-Granjon, 1981), o que faz deste teste mais do que um instrumento de avaliação da 
organização perceptiva. 

Assim, a aplicação do Bender-Gestalt satisfaz dois objectivos no nosso protocolo 
experimental: despistar em primeira linha perturbações de origem neurológica que possam 
contaminar a conduta global da criança em estudo e num segundo momento investigar a presença de 
dificuldades afectivas, as quais se manifestarão sob a forma de sinais característicos e são 
susceptíveis de constituir a fonte do comportamento errático que distingue a hiperactividade; o 
próprio paralelismo entre a organização do espaço no campo limitado duma folha de papel e na vida 
real pode ser um dado útil. Assim, como função mental basilar, a avaliação da percepção e do modo 
como o sujeito a organiza é fundamental na compreensão do seu funcionamento psicológico, o que 
justifica a inclusão deste teste no protocolo experimental do presente estudo. A natureza simples e 
concreta da tarefa, assim como o carácter lúdico de que pode ser revestida (sendo apresentada à 
criança como um jogo que o examinador lhe propõe) fazem com que tenhamos escolhido o Bender-
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Gestalt como primeira prova psicológica a aplicar, de modo a facilitar simultaneamente a entrada na 
situação de avaliação e a relação com o investigador, promovendo a confiança e a diminuição da 
ansiedade. 

A esta prova segue-se o Desenho Livre. Mantendo o mote da execução gráfica mas 
introduzindo as componentes da iniciativa e criatividade da própria criança, o desenho livre permite 
iniciar com suavidade a sequência de provas em que é feito apelo explícito à subjectividade do 
sujeito (sequência desenho livre, desenho da figura humana, auto-retrato e desenho da família). 
Como refere Di Leo (1991), os desenhos podem expressar subtilezas do intelecto e da afectividade 
que estão para além do poder ou liberdade de expressão verbal, uma vez que a palavra pode 
interpretar uma imagem – seja ela externa ou interna – mas não consegue substituí-la 
satisfatoriamente. Assim, o desenho é uma expressão pessoal, tal como o seu significado. 

Sendo uma prova em que apenas é pedido à criança que faça um desenho à sua vontade, o 
desenho livre permite ao investigador observar o modo como a criança aborda o mundo, como 
exerce a sua acção sobre ele intuitivamente e quais os temas que mais intensamente povoam o seu 
psiquismo, traduzindo a estruturação interna da própria criança. Por ser uma tarefa que se aproxima 
da actividade espontânea e/ou escolar da generalidade das crianças, a prova é facilmente aceite e 
mais uma vez tem uma componente lúdica que aligeira a situação de teste. 

A terceira prova a ser aplicada é o Desenho da Figura Humana, na variante de Florence 
Goodenough. Este instrumento permite determinar o nível intelectual de um sujeito a partir do 
grau de perfeição, equilíbrio geral e riqueza dos detalhes que compõem a figura humana por ele 
desenhada após instrução nesse sentido (Corman, 1982). Na qualidade de instrumento de 
medição do QI não pode ser equiparado a uma escala de inteligência clássica como a WISC, por 
exemplo, mas constitui um teste de valor indicativo comprovado (Pasquasy, 1967). No nosso 
protocolo, tem a vantagem adicional de, após a instrução liberal do desenho livre, introduzir uma 
instrução um pouco mais restrita, padrão que se repetirá nas duas provas seguintes. O facto de o 
desenho da figura humana ser aplicado antes das provas de auto-retrato e desenho da família é 
uma decisão do investigador no sentido de minimizar a influência projectiva de cada prova sobre 
a subsequente: por exemplo, se o auto-retrato precedesse o teste de Goodenough, seria 
impossível deslindar se este último teria sido executado em função da memória – mesmo que não 
consciente – do anterior, pondo em risco a sua validade. O mesmo se aplica ao desenho da 
família, quer o sujeito se represente ou se omita no desenho que faz. 

Na continuação do estreitar do objectivo das provas de desenho encontramos o Auto-
retrato, cuja relevância reside no facto de se tratar da representação do sujeito por si mesmo, ou 
seja, permite ter acesso ao seu auto-conceito, à sua auto-estima e ao modo como se sente no 
mundo. Estas representações são importantes para o nosso estudo porque, como já referimos, a 
dimensão afectiva é nele um ponto fulcral para compreender o funcionamento da criança 
individualmente e do grupo familiar. 
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Segundo Boutonier (cit. por Abraham, 1997), o que o sujeito exprime no desenho é o sentir 
da sua existência face a si mesmo e aos outros, projecção a que só acedemos através do seu 
produto final. Aquilo que um indivíduo desenha é não aquilo que vê ou aquilo que sabe, mas sim 
aquilo que para ele é importante exprimir (positiva e negativamente), aquilo que lhe surge 
espontaneamente ao cabo de um processo de escolha simultaneamente consciente e inconsciente; 
esta noção converge com o conceito de modelo interno postulado por Luquet (cit. por Abraham, 
1997). Deste modo, o aspecto expressivo do auto-retrato encontra-se particularmente relacionado 
com a face, uma vez que esta é o centro das principais aberturas de comunicação com o mundo, 
uma região do corpo extremamente rica em terminações nervosas e em músculos susceptíveis de 
revestir os mais variados aspectos (Abraham, 1997). 

Encerrando o conjunto de provas de execução gráfica temos o Desenho da Família, 
aplicado segundo o método das preferências-identificações. Este método tem a vantagem de 
moderar a interpretação do psicólogo, uma vez que é solicitada a interpretação pessoal do sujeito 
(preferências e aversões relativamente às diversas personagens figuradas e eleição daquela com 
quem se identifica). O teste do desenho da família – com as suas valências de família real e 
família imaginária – permite à criança projectar as tendências recalcadas no inconsciente e assim 
dar a conhecer ao investigador os verdadeiros sentimentos da mesma pelos parentes mais 
significativos. Como tal, o modo como a criança se situa entre os seus é altamente influenciado 
pelo seu estado afectivo, pelos seus sentimentos, os seus desejos, receios, atracções e aversões, 
revelando a sua personalidade e os seus conflitos íntimos (Corman, 1982). Dedicando-se a 
presente investigação às alterações da dinâmica familiar, esta era uma prova indispensável no 
protocolo experimental. 

A última prova a ser aplicada foi o teste de Rorschach. O motivo da utilização do 
Rorschach apesar de serem aplicadas outras metodologias projectivas tem a ver com a 
profundidade do seu poder de análise: esta prova vem completar ou mesmo esclarecer os dados 
clínicos obscuros ou insuficientes que podem, então, adquirir um sentido determinante na 
compreensão do sujeito e possibilita um mais subtil e fiável entendimento do seu funcionamento 
psíquico. O Rorschach pode ser considerado um instrumento que permite desvendar a 
subjectividade, as modalidades dominantes de funcionamento mental, as relações que o sujeito 
estabelece consigo (os conflitos intra-psíquicos), as relações que estabelece com os outros (os 
conflitos inter-relacionais) e também o impacto que esses objectos têm em si. Este conhecimento 
da realidade psíquica do indivíduo assenta no pressuposto de que ela é traduzida pelas operações 
mentais usadas no decurso da aplicação, cujo carácter é necessariamente relacional e 
personalizado (Chabert, 1998). 
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Procedimento 

Uma vez que este estudo se divide em duas etapas, o procedimento implica igualmente uma 
fase de pré-teste e uma fase de pós-teste. 

A fase de pré-teste teve início imediatamente após a obtenção de consentimento informado: 
assim, foi recolhida uma cópia do Questionário de Conners para pais preenchido e aqueles foram 
entrevistados de acordo com o guião elaborado pela investigadora. Com o objectivo de deixar os 
pais o mais à-vontade possível e evitar a mortalidade experimental, a entrevista teve lugar numa 
sala da Unidade de Desenvolvimento e duração não superior a uma hora. As respostas foram 
anotadas pelo próprio investigador e sempre que possível sob a forma de discurso directo e 
identificadas por aspas; quando isso não foi exequível, devido à rapidez ou ao volume do fluxo 
verbal dos pais, procurou-se ser o mais fiel possível às expressões utilizadas e ao tipo de 
conteúdos expressados. Achou-se pertinente, nas situações em que apenas um dos pais estava 
disponível, recolher a sua perspectiva sobre o modo como o outro progenitor vivenciava a 
questão abordada; não esquecemos, contudo, que esses depoimentos têm a fiabilidade de uma 
fonte indirecta. Procurou-se promover um ambiente informal e empático com vista a diminuir a 
carga ansiogénica da situação. 

Foi considerado um período de espera de três meses como suficiente para que os efeitos da 
medicação se manifestassem, altura para a qual se acordou verbalmente com os pais a fase de 
pós-teste. Assim, no final da primeira entrevista o investigador recolheu os contactos dos pais 
para posteriormente fixar uma data de reencontro. No sentido de causar o menor transtorno 
possível, procurou-se que essa data fosse coincidente com a deslocação dos pais e da criança 
hiperactiva à consulta de Pediatria onde decorreu o estudo, desde que isso não comprometesse o 
compasso de espera estabelecido. 

A fase de pós-teste consistiu na repetição dos procedimentos da fase de pré-teste (entrevista 
aos pais3 e preenchimento do Questionário de Conners), para posterior comparação dos 
parâmetros avaliados, e ainda aplicação de um conjunto de provas psicológicas às crianças em 
questão (Teste Gestáltico Visomotor de Bender, Desenho Livre, Desenho da Figura Humana, 
Auto-retrato, Desenho da Família e Rorschach). Este segundo aspecto diferiu da primeira fase de 
experimentação devido à constatação de que a angariação de crianças com diagnóstico de 
hiperactividade que ainda não estivessem medicadas era difícil, pois este último factor era 
escasso na população disponível, pelo que se optou por fazer um estudo mais aprofundado de 
cada uma das quatro crianças já seleccionadas; todavia, a constatação desta dificuldade e das suas 
implicações metodológicas aconteceu já depois do término da fase de pré-teste com todas as 
crianças amostradas, donde a discrepância deste aspecto entre as fases de pré-teste e pós-teste. 
                                                 
3 No que concerne as entrevistas para pais, optámos por excluir nesta segunda fase as questões 3, 11, 12 e 13 (anexo 
C), pois não eram pertinentes neste contexto de repetição. Como tal, a última questão foi substituída pela pergunta 
«Nota diferenças no funcionamento da família desde que foi iniciada a medicação? E no seu filho/na sua filha? Se 
sim, quais?». 
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Como tal, as provas psicológicas do pós-teste foram aplicadas no mesmo dia dos restantes 
procedimentos e com consentimento prévio dos pais mediante contacto pessoal do investigador 
com os mesmos. Foram levadas a cabo num gabinete de consulta do Serviço de Pediatria em 
questão, procurando-se assim um ambiente familiar à criança para diminuir a carga de ansiedade 
inerente a este tipo de avaliação. 

Uma vez que o contacto das crianças seleccionadas com o investigador havia sido escasso 
ou mesmo inexistente (recordamos que apenas duas das quatro crianças estavam presentes 
aquando do pré-teste), optou-se por iniciar os procedimentos da segunda fase por um breve 
período de apresentação e conhecimento mútuo, seguido pela entrevista aos pais na presença da 
criança hiperactiva. Com isto pretendeu-se dar à criança oportunidade de «investigar» o 
investigador e o contexto na proximidade securizante da mãe, para que fosse mais fácil a 
transição para a situação de avaliação, em que ficariam os dois a sós. 

Assim, a entrevista foi levada a cabo dentro dos mesmos moldes referidos para o pré-teste, 
sendo de seguida pedido à mãe que se ausentasse para a sala de espera enquanto preenchia o 
Questionário de Conners e o investigador aplicava as provas à criança. O investigador 
disponibilizou-se para esclarecer quaisquer dúvidas acerca do questionário, devendo estas ser 
colocadas quando a mãe fosse chamada de volta ao gabinete. 

Uma vez a sós com a criança, procurou-se estabelecer relação com ela e conquistar 
confiança, de modo a fazê-la sentir-se segura naquela situação nova. Isto foi feito através de uma 
pequena conversa sobre os seus gostos e as suas actividades, sendo-lhe então explicado que lhe 
iam ser propostos alguns «jogos». Feita esta introdução, foram aplicadas as provas num ambiente 
lúdico e descontraído, respeitando os ritmos de cada criança. Expomos de seguida as instruções e 
preceitos utilizados para a aplicação de cada prova: 

• Teste Gestáltico Visomotor de Bender – «Vou-te pedir para copiares uns desenhos e vais 
esforçar-te para ficarem o mais parecidos possível com os que te vou mostrar [o experimentador 
mostra o primeiro cartão]. Este é o primeiro, são nove ao todo. Começa aqui [o experimentador 
aponta o ângulo superior esquerdo da folha de papel, colocada na vertical sobre a mesa]. Assim 
vais ter espaço para todos.». Não se permite ao sujeito mudar a posição do modelo nem lhe são 
facultadas borracha ou régua. 

• Desenho Livre – «Agora vou-te pedir para fazeres um desenho à tua vontade. Podes 
desenhar o que quiseres.». São facultados doze lápis de cor e um lápis de carvão, colocados 
livremente sobre a mesa. 

• Desenho da Figura Humana – «Nesta folha, vais desenhar uma pessoa. Faz o melhor 
desenho que puderes. Leva o tempo que precisares e trabalha o melhor possível.». Terminado o 
desenho, o experimentador pergunta: «Quem é? Que idade tem? O que faz? O que quer ser 
quando for grande? Como é a maneira de ser dele/dela?». É facultado um lápis de carvão. 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 31

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

• Auto-retrato – «Agora vou-te pedir para fazeres um desenho de ti mesmo/mesma. 
Desenha-te a ti.». Terminado o desenho, o experimentador pergunta: «Quem é? Que idade tem? 
O que faz? O que quer ser quando for grande? Como é a maneira de ser dele/dela?». São 
facultados doze lápis de cor e um lápis de carvão. 

• Desenho da Família – «Imagina uma família inventada por ti e desenha-a.». Terminado o 
desenho, o investigador indaga: «Agora vais-me contar como é esta família que desenhaste: » 

 

. «Onde é que eles estão? O que fazem lá?» 

. «Diz-me quem são todas as pessoas, a começar pela primeira que desenhaste [papel 
na família, sexo e idade].» 

. «Quem é o mais simpático de todos, nesta família? Porquê?» 

. «Quem é o menos simpático de todos? Porquê?» 

. «Quem é o mais feliz? Porquê?» 

. «Quem é o menos feliz? Porquê?» 

. «E tu, nesta família quem é o teu preferido? Porquê?» 

. «A fingir que tu fazias parte desta família: quem eras tu? Porquê?» 

. «O pai sugere que vão dar um passeio de carro, mas não há lugar para todos. Quem 
fica em casa?» 

 

Respondidas todas as questões, o examinador fornece outra folha de papel e dá nova 
instrução: «Agora desenha-me a tua família verdadeira». Terminado o desenho, são colocadas as 
mesmas questões descritas acima. 

Para a execução da prova são facultados doze lápis de cor e um lápis de carvão. 

• Rorschach – «Vou-te mostrar dez cartões e peço-te que me digas o que se pode imaginar 
a partir de cada um deles. O que é que isto parece?» 

 

A ordem escolhida para a aplicação das provas (Teste Gestáltico Visomotor de Bender, 
Desenho Livre, Desenho da Figura Humana, Auto-retrato, Desenho da Família e Rorschach) 
prende-se com as características particulares da situação experimental e com um esforço no 
sentido de evitar ao máximo o enviesamento da validade interna dos resultados. Por um lado, 
optou-se por começar pelas provas mais simples e estruturadas para facilitar a adesão da criança 
e o seu sentimento de segurança face às tarefas pedidas (caso contrário corria-se o risco de uma 
desorganização logo de início, eventualmente impossibilitando a aplicação das restantes provas); 
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assim, houve uma progressão no sentido das provas mais estruturadas para as mais projectivas, 
culminando no Rorschach. Por outro lado, mesmo dentro das provas mais estruturadas procurou-
se ordená-las de modo a que não houvesse contaminação dos conteúdos de cada uma pela 
anterior, donde, por exemplo, a aplicação do Auto-retrato depois do Desenho da Figura Humana 
e antes do Desenho da Família. 

Terminada a aplicação das provas psicológicas, essa informação foi comunicada à criança 
pelo investigador e este promoveu um pequeno momento de conversa e descontracção 
recolhendo as suas impressões sobre a experiência. De seguida a mãe foi de novo chamada ao 
gabinete, onde foi recolhido o Questionário de Conners preenchido e, após o esclarecimento de 
eventuais dúvidas, a fase de pós-teste foi dada por terminada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fase de pré-teste 

Na primeira fase de investigação só foi possível ter contacto pessoal com duas das quatro 
crianças compreendidas pela amostra (o Ricardo e a Andreia), devido ao facto de os pais das 
restantes não as terem trazido à consulta que nesse dia tinha lugar, uma vez que já haviam sido 
examinadas pelo pediatra; a consulta destinava-se à entrega dos Questionários de Conners 
preenchidos ao pediatra, assim como de exames médicos para avaliar a possibilidade de 
medicação com metilfenidato, o que veio a verificar-se. 

Passamos, assim, a apresentar os valores obtidos nos Questionários de Conners, bem como 
os resultados da entrevista aos pais de cada criança e a descrição dos dados recolhidos através de 
observação livre durante a consulta de Pediatria. Os questionários preenchidos e a informação 
obtida nas entrevistas propriamente ditas podem ser consultados nos anexos D, E, F e G. 

 

• Questionários de Conners 

 

O quadro seguinte (ver figura 1) sintetiza a classificação das crianças segundo o 
Questionário de Conners para Pais. Apesar de não ser esse o critério usado pela metodologia 
Conners para avaliar a presença e o grau de hiperactividade, optámos por incluir nesta tabela os 
resultados totais de cada criança resultantes da globalidade dos itens do questionário; com isto 
pretendemos dar uma noção da amplitude geral da sua conduta. 
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 PRÉ-TESTE 
(itens seleccionados) DESVIO-PADRÃO 

PRÉ-TESTE 
(pontuação total) 
[máximo: 144] 

Ricardo 23 >> 2 66 
Bernardo 17 > 2 68 
Andreia 18/19 * > 2 56/57 * 
Manuel 18 > 2 57 

 

 

Verifica-se deste modo que todas as crianças obtiveram resultados muito elevados no 
respeitante ao índice de hipercinésia medido pelo instrumento, correspondendo as suas pontuações a 
um acréscimo superior a dois desvios-padrão em relação à população normativa da sua idade e 
género. Isto significa que todas as crianças demonstram graus de hiperactividade muito 
significativos, especialmente se tivermos em conta que o limite teórico máximo considerado é de 
dois desvios-padrão acima da norma. 

 

Para uma melhor coerência e compreensão dos dados, de seguida apresentamos os 
resultados obtidos nesta fase da experimentação agrupados por criança. 

                                                 
* Esta imprecisão deveu-se a um lapso da mãe da Andreia no preenchimento do questionário, o qual não nos foi 
possível esclarecer devido ao facto de se tratar primeira fase experimental e, por conseguinte, o nosso acesso aos 
questionários só acontecer após a entrevista com os pais (que se seguia à consulta com a pediatra, responsável pela 
verificação do preenchimento dos questionários). No entanto, não consideramos esta diferença significativa. 

Figura 1. Pontuação no Questionário de Conners (fase de pré-teste) 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

A mãe do Ricardo é uma mãe muito próxima (“quero como que viver a vida dos meus 
filhos” (sic) ), absorvente, e dá conta de alguma culpabilização em relação à hiperactividade do 
filho. Considera que tanto ela com o marido passam muito pouco tempo com os filhos, o que 
também poderá contribuir para essa carga de culpabilidade. 

Considera-se uma pessoa sossegada. Ralha muito com o Ricardo para que ele faça as coisas 
e tenta fazer entender o problema ao filho de 19 anos, irmão mais velho de Ricardo. Apesar de 
ser capaz de indicar características positivas no filho mais novo, vive muito intensamente a sua 
disruptividade, o que a faz ter sentimentos ambivalentes para com ele e alimentar, uma vez mais, 
o seu sentimento de culpa. 

No trabalho, a mãe do Ricardo sente-se rejeitada pelas colegas e não se identifica com elas, 
acabando por não estar integrada no grupo de pares; tem, no entanto, grandes amigas nas 
trabalhadoras de outra aldeia. 

 

Pai 

Muito irrequieto em criança e muito activo na idade adulta, afasta-se psicologicamente do 
envolvimento nas questões dos filhos e delega a responsabilidade para a esposa. Quando 
intervém é como figura de autoridade, sendo respeitado, o que não acontece tanto com a mãe. 
Participa nas tarefas da casa, que divide com a esposa. No trabalho, por ser um funcionário 
predilecto do patrão, é sujeito a comentários depreciativos por parte dos colegas, não se 
relacionando com eles; o seu grupo de amigos está fora do trabalho. 

 

Irmãos 

O segundo dos três irmãos tem 19 anos de idade e é descrito como menos afectuoso, 
«matreiro» e muito organizado. Partilha o quarto com o Ricardo e mantém uma relação muito 
conflituosa com ele, chegando a debater-se fisicamente, saindo vencedor o mais velho. Vemos 
aqui um contraste entre a irrequietude do Ricardo e a tentativa de organização de um irmão que é 
adolescente e, como tal, procurará o seu espaço próprio em termos tanto físicos como 
identitários, o que é coarctado pela necessidade de dividir o quarto – espaço privilegiado de 
vivência – e fazê-lo com um elemento que organiza a vida de uma forma tão díspar da sua, 

«RICARDO» 
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interferindo com ela. Por outro lado, encontramos também um filho muito irrequieto – sobre o 
qual nos focamos – e outro que parece ter mais características «paradas». 

 

Outros possíveis irrequietos na família 

A mãe aponta o marido como hiperactivo e refere um primo de 3 anos do Ricardo como 
irrequieto e mau. 

 

O Ricardo 

Criança imprevisível, tem tendência a estragar os objectos e come durante todo o dia, sem 
critério aparente para a escolha dos alimentos; esta última característica pode ser um efeito da pré-
puberdade (de recordar que o menino tem 12 anos), mas dá também conta de uma marcada falta de 
organização interna, uma necessidade de preencher um vazio sentido e causador de ansiedade, para 
o qual esta passagem ao acto é uma tentativa de resolução. O seu carácter oral é também bastante 
regressivo. 

O sono do Ricardo é actualmente regular e sem interrupções (no ensino primário isso não 
acontecia) e na escola é desatento e falador. 

Houve um período na vida do Ricardo em que as relações de amizade se caracterizaram por 
discriminação e rejeição por parte das mães das outras crianças, assim como falta de 
reciprocidade para a abertura do Ricardo para com os outros meninos; aqui é interessante 
verificarmos que o Ricardo se destaca como uma criança sociável e não-retaliativa, ao contrário 
do que poderia esperar-se após a mágoa de uma primeira rejeição pelos pares. Este período mais 
negativo decresceu depois de o Ricardo começar a fazer medicação indicada pelo pediatra4: ele e 
os outro meninos começaram a conviver, a brincar mais juntos e a emprestar brinquedos 
mutuamente. Ainda assim, o Ricardo é abertamente tratado como diferente na sua comunidade, o 
que nos leva a colocar a seguinte hipótese: será ele uma criança com carências afectivas e/ou de 
integração entre os pares? Não deixa de ser curioso o mesmo fenómeno de não-integração da 
mãe no contexto laboral, também ela sendo diferente por vir de um meio urbano. 

 

Condições de vida em geral 

A família reside numa casa com condições de habitabilidade, o transporte para a escola é 
assegurado por serviços locais e encontra-se existência de alguns serviços úteis nas redondezas e 
acesso a outros da mesma espécie localizados na cidade. Os horários do dia-a-dia são 
semelhantes entre todos os membros do agregado familiar. 

                                                 
4 Esta medicação diferiu da estudada neste trabalho e veio a ser suspendida antes do início da toma de metilfenidato. 
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Expectativas 

Em resultado da toma de metilfenidato, a mãe do Ricardo deseja poder descansar, assim 
como o benefício geral da família, a melhoria do rendimento escolar do filho e a acalmia do seu 
comportamento em casa. Em suma, verifica-se uma busca de serenidade. 

 

• Observação livre 

 

O Ricardo é um menino de 12 anos, grande para a idade, mas equilibrado em termos de 
peso-altura. Frequenta o 5º ano de escolaridade pela terceira vez e apresenta dificuldades 
significativas a nível académico. 

De expressão viva, manteve-se sossegado tanto durante a consulta como na entrevista à 
mãe, que o acompanhou. Ocasionalmente fazia algum comentário ou intervenção em tom de 
brincadeira, mas não fora daquilo que é normal na sua idade, e manteve-se sempre sentado; de 
vez em quando a mãe mandava-o sossegar ou calar-se, possivelmente por sentir que ele 
começava a ficar mais excitado quando falava. Por coincidência, tivemos oportunidade de o 
observar também na sala de espera antes de ser chamado para a consulta, e também aí não se 
mostrou irrequieto ou particularmente ansioso ou impaciente; apenas pedia à mãe e à avó o jornal 
grátis que tinham trazido do metropolitano (o Ricardo vive longe de Lisboa, sendo natural do 
Alto Alentejo), mas que entretanto parecia ter desaparecido. 

Durante a consulta médica, chamou-nos a atenção o facto de ter reparado que o nome do 
medicamento que lhe acabara de ser receitado era o mesmo impresso num bloco de notas atrás do 
pediatra; isto impressionou-nos porque mostrou uma sagacidade e perspicácia que não 
esperávamos à partida de uma criança hiperactiva – a nossa expectativa era de que fosse um 
menino disperso, atento a tudo e a nada ao mesmo tempo. 

Seguiu-se a entrevista. Mostrando-se tímido, o Ricardo não quis desenhar para se entreter 
enquanto falávamos com a mãe; sentimos que estava um pouco envergonhado, pelo que 
deixámos as folhas brancas e os lápis de cor sobre a mesa e dissemos-lhe que os podia usar caso 
mudasse de ideias. Uma vez que continuava a não parecer motivado para tal, disponibilizámos-
lhe o jornal do metropolitano (do qual tínhamos um exemplar, por coincidência), que aceitou. 
Durante a entrevista, folheou-o, leu a tira de banda desenhada e pintou os desenhos do «descubra 
as diferenças» com uma esferográfica que lhe emprestámos após ele ter pedido uma. Permaneceu 
sempre sentado na cadeira ao lado da mãe, não tendo comportamentos disruptivos ou incómodos; 
quando lhe dirigíamos algum comentário ou questão, no intento de não o excluir  de uma 
conversa que o visava, respondia adequadamente e por vezes interagia com a mãe com uma 
irreverência cúmplice, não agressiva. 
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A mãe do Ricardo é uma senhora expansiva e amigável, mas notoriamente cansada. 
Disposta a participar e contribuir para a nossa investigação, por vezes refere-se a este filho e aos 
problemas que a sua hiperactividade lhe traz de um modo que sentimos como demasiado crú e 
possivelmente ofensivo para a criança, uma vez que ela está presente, e constrangedor para nós. 
É bastante aberta e honesta sobre a temática, mas ao mesmo tempo não deixa de transparecer o 
seu afecto por este e pelo seu outro filho; parece usar o humor como uma estratégia para lidar 
com os momentos mais difíceis, sendo uma pessoa globalmente bem-disposta. 

Ao aproximar-se a hora de almoço, o Ricardo perguntou várias vezes se ainda faltava muito 
para a entrevista terminar, o que ainda demorou algum tempo. 

Entre o Ricardo e mãe parece haver uma cumplicidade sincera, no sentido em que ela não 
esconde ao filho as dificuldades que ele lhe provoca, apesar de gostar muito dele, e ele não se coíbe 
de expressar  os seus desejos ou o seu desagrado com alguma situação. 

Finda a entrevista e já à saída, o Ricardo aceitou com alegria quando lhe perguntámos se 
queria ficar com o jornal que lhe tínhamos emprestado. 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

É o elemento do casal parental mais envolvido emocional e diariamente e mais a par das 
problemáticas do Bernardo. Considerando-se disciplinadora, esforça-se por trazer o filho para um 
patamar superior, não cruzando os braços face às suas dificuldades (importa relembrar que, para 
além da irrequietude motora, o Bernardo sofre de microcefalia, síndrome polimalformativo e um 
défice cognitivo ligeiro); quer que ele seja o melhor que pode ser e ao que tudo indica fez o luto 
completo da criança imaginária concebida durante a gravidez e está em contacto com o filho real. 

Com o seu discurso contrasta um humor marcadamente disfórico, de desânimo e cansaço, 
assim como uma expressão facial muito triste. Sente-se desamparada quanto a este filho, apesar 
de ter ajuda dos pais e apoio emocional de um irmão. Sofre de depressão crónica (após depressão 
pós-parto à nascença do Bernardo), para a qual é medicada. No seguimento desse contexto, a sua 
vivência profissional é difícil por falta de disponibilidade mental. Tem uma relação de calma e 
compreensão para com o filho. 

 

Pai 

O pai do Bernardo tem dificuldade em aceitar as problemáticas do filho e lidar com elas, 
sendo uma figura mais ausente do que a mãe, emocionalmente distante e frio. Um importante 
motivo para a não-presença do pai do Bernardo em casa é a sua carga laboral, pois trabalha dois 
turnos diários num cargo em que tem elevada responsabilidade sobre outras pessoas, funções 
muito exigentes, stressantes e desgastantes; será este investimento no trabalho, no estar fora de 
casa, também uma maneira de procurar afastamento, postulamos? 

Na relação com o filho, o pai tem uma postura mais permissiva do que a mãe, diferença que 
leva a conflitos entre o casal. 

 

Irmãos 

O Bernardo tem um irmão de 15 anos, fruto de uma relação anterior da mãe. Este 
desempenha um papel primordialmente de apoio para a mãe e de figura paterna para o Bernardo, 
adoptando uma aura muito adulta e pouco caracterizada pela sua condição de filho e de 
adolescente. É uma pessoa calma, afectuosa e paciente de quem o Bernardo gosta muito. 

«BERNARDO» 
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Como referimos, o irmão do Bernardo assume funções emocionais adultas que 
desempenham importante suporte nos ramos da família nuclear; terá isto como consequência o 
existir de pouco espaço para que o irmão do Bernardo viva um papel mais adequado à sua idade, 
que é o de filho e de adolescente, aquele que precisa ainda e também de ser cuidado e poder 
ultrapassar os limites, ao invés de ser somente contentor? Apesar da boa relação que têm, serão 
as dificuldades colocadas pelo Bernardo demasiado volumosas para que o seu irmão sinta que há 
espaço e capacidade de resolução no seio da família para que ele próprio possa ser 
ocasionalmente criador de conflitos? Será que encontra um escape para isso entre o grupo de 
amigos? 

 

Outros possíveis irrequietos na família 

Não são apontados familiares quer do lado da mãe quer do lado do pai. 

 

O Bernardo 

Segundo a mãe, é mais inteligente do que lhe apontam, apenas não demonstra até que ponto 
se apercebeu ou compreendeu as coisas. 

Socialmente, inicialmente é tímido ou indiferente, mas após algum convívio torna-se 
expansivo; a mãe refere que tem vindo a tornar-se mais apelativo e dominador [de relembrar que 
analisamos aqui a primeira das duas entrevistas]. Tem amigos entre os filhos dos amigos dos 
pais, com quem brinca e se dá bem. É agressivo e desestruturado com os objectos. 

Nas refeições, em casa, ao contrário da escola, é dependente, moroso e saturante; a mãe 
opta por não entrar na birra do Bernardo e se ele não quiser comer, não come. 

Quanto ao sono, dorme sozinho mas preferia dormir com os pais; dorme bem e 
continuadamente durante a noite, mas faz birra para se levantar. 

Na escola é distraído e desconcentrado. 

 

Condições de vida em geral 

A família habita uma casa adequada e confortável numa zona de ambiente muito calmo; 
possuem um animal de estimação (hamster). O transporte para o trabalho e para a escola não 
coloca problemas e estão providos de serviços úteis na proximidade. 

 

Expectativas 

Algo vagas e muito elevadas, são verbalizadas sob a forma de maior tranquilidade para a 
mãe. 
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• Observação livre 

 

O Bernardo foi o segundo caso com que tivemos contacto e um dos meninos que não 
conhecemos pessoalmente logo de início, pelo que aqui a observação livre se refere à sua mãe. É 
acompanhado em consulta de Pediatria desde o nascimento, pois sofre de várias problemáticas, a 
saber: microcefalia, síndrome polimalformativo, défice cognitivo ligeiro (avaliado em Março de 
2004) e agora a recém-diagnosticada perturbação de hiperactividade. É um menino de 8 anos que 
frequenta o 1º ano do ensino básico. 

À consulta veio a mãe, uma mulher de 38 anos e aspecto envelhecido, apresentando humor 
claramente depressivo e dando a entender uma grande necessidade de apoio, que sente faltar por 
parte do marido, como se pode verificar no teor na entrevista feita; no seu discurso, sublinha o 
sofrimento que sente e a dificuldade que a vida lhe traz. Parece-nos uma pessoa desgastada e com 
um grande desejo de falar, desabafar, e ser ouvida, adoptando uma atitude de alguma passividade 
e submissão apesar dos nossos esforços para criar um ambiente informal e confortável na 
entrevista. A par disto, transparece o grande afecto que tem pelo Bernardo e o investimento que 
faz no sentido da melhoria das condições de vida do filho. 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

Confiante e satisfeita com o seu desempenho parental, sente saudade, aborrecimento e 
cansaço pela ausência do marido. Tem uma boa relação com a Andreia, procurando discipliná-la 
quando não se porta bem. 

Trabalha em casa como ama, de segunda a sexta-feira das 06h00 às 21h00, e descreve o 
clima profissional como muito bom, gozando de duas semanas de férias no Verão. 

No que respeita ao apoio familiar, tem visitas ocasionais de parentes que se preocupam e 
dão conselhos. 

 

Pai 

A Andreia sofreu uma separação do pai aos 2 anos de idade, uma vez que este emigrou para 
procurar trabalho; assim, ele está ausente quase todo o ano, contactando com a família por via de 
telefonemas e através de encomendas que manda pelo correio. Tem um mês de férias no Verão, 
altura em que vem a casa. A Andreia está zangada com o pai devido à sua ausência prolongada e 
rejeita-o quando o vê ou sequer ele telefona. 

É descrito pela esposa como alguém que não consegue estar parado e facilmente enervável, 
sendo apontado como hiperactivo.  

 

Irmãos 

O mais velho da fratria tem 23 anos. Tem um papel cuidador da Andreia, é afectuoso, 
preocupado e uma pessoa recta. É caracterizado de modo adulto. Trabalha e estuda e no emprego 
é tido como responsável e de confiança, obtendo por isso algumas benesses. 

Segue-se um irmão de 22 anos, também preocupado mas mais virado para si próprio. 
Também é trabalhador-estudante, para ajudar no rendimento familiar. 

A única irmã da Andreia tem 19 anos: muito sossegada e empenhada nos estudos, frequenta 
o ensino superior, o que deixa a mãe orgulhosa. 

Finalmente, há um irmão de 16 anos. Em contraste com os restantes, é descrito como “o 
preguiçoso da família” (sic), frequentando o 8º no de escolaridade; por esse motivo, é o filho que 
traz mais preocupações à mãe. É carinhoso mas também mais intempestivo que os irmãos 

«ANDREIA» 
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(importará aqui ter em conta que este jovem atravessa a adolescência), dando lugar a discussões 
coma mãe ou com a irmã mais velha. A mãe da Andreia considera que este filho sente a falta do 
pai. 

Todos os irmãos mimam a Andreia, que é o centro das atenções, a um ponto que a mãe 
acha excessivo, pois a filha não deve ter sempre o que deseja. Ainda assim, no geral, a mãe da 
Andreia manifesta uma visão predominantemente positiva da sua família. 

Feita a descrição dos irmãos da Andreia, é de notar um padrão global de personalidades 
mais calmas e organizadas, contrastando com a dispersão da menina em questão. 

 

Outros possíveis irrequietos na família 

São apontados o pai da Andreia e também um primo da mãe de 37 anos de idade, 
caracterizado por gesticular muito e ser irrequieto. 

 

A Andreia 

É uma criança que não se caracteriza por fazer muito «espalhafato», mas é inconstante, 
estando sempre em movimento, o que dá conta de agitação e desorganização interior; fica agitada 
perante situações novas, nomeadamente as que envolvam outras pessoas (desde pequena que o 
ruído a incomoda, característica que partilha com a irmã «sossegada»). Fora da família não é uma 
menina afectuosa, mas é educada, excepto com desconhecidos, a quem pode virar as costas. A 
mãe considera que a Andreia se esquece de que, quando acompanhada por um familiar, é seguro 
e permitido falar a um estranho. As particularidades que vimos a descrever em relação a esta 
menina sugerem que se trata de uma criança, no mínimo, retraída; é verdade que a Andreia 
possui um défice cognitivo ligeiro – poderá isso influenciar de modo significativo o 
desenvolvimento das suas competências sociais? Ou estarão em jogo angústias persecutórias 
mais ligadas à dinâmica psíquica da hiperactividade? 

No meio familiar, a mãe considera que a Andreia está bem inserida e é uma criança normal 
e feliz. 

No que diz respeito à escola, não gosta de trabalhar mas ainda assim gosta mais de letras do 
que de números; no entanto, gosta de estar na escola, onde amua quando frustrada mas não 
deixando de ser obediente. Tem algumas dificuldades de aprendizagem especialmente da 
Matemática e dá-lhe prazer trabalhar no computador. Socialmente, dá-se bem com as outras 
crianças, mas só tem como amigos dois primos: um rapaz de 6 e uma menina de 8 anos. De novo 
parece vir ao de cima a retracção da Andreia e o facto de se cingir ao meio familiar. 

Brinca sossegada mas de modo ávido e desorganizado, sem, no entanto, destruir os 
brinquedos. Quer sempre os brinquedos dos outros meninos (nem sempre reagindo da mesma 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 43

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

maneira: ou aceita a frustração ou chora) e a mãe aponta que recentemente começa a dizer-lhes 
que não quanto a emprestar-lhe os seus. 

Às refeições é instável, levantando-se da mesa e nem sempre estando interessada em comer, 
focando-se noutra coisa qualquer. 

A hora de dormir é problemática, pois a Andreia nunca vai voluntariamente para a cama. 
Adormece na cama da mãe, onde esta e a irmã lhe fazem companhia, só depois sendo levada para 
a sua própria cama. Este comportamento denota alguma imaturidade. Dorme bem toda a noite. 

 

Condições gerais de vida 

O filho mais novo (de 16 anos) é o que gera mais problemas no núcleo familiar. A família 
habita uma casa recente e ampla há onze anos, num local bem fornecido de serviços úteis (para 
além daqueles que a família escolheu subscrever em regime privado). Os vários membros 
coordenam as suas rotinas com autonomia. 

 

Expectativas 

A mãe da Andreia denota resistência à ideia da hiperactividade da filha e da toma de 
medicação, concentrando as expectativas na melhoria do desempenho escolar, nomeadamente 
numa vertente muito pragmática: para que a filha não entre atrasada (com 8 anos) no ensino 
básico. 

 

• Observação livre 

 

Esta foi a segunda das duas crianças com quem tivemos oportunidade de contactar na 
primeira fase de investigação. A Andreia tem 6 anos de idade: não está inscrita no ensino básico 
e nunca frequentou o jardim de infância porque, até agora, na escola da sua área de residência 
não havia vagas suficientes; em Abril de 2005 entrou para a creche. Entretanto, a situação foi 
remediada com aulas de apoio educativo duas vezes por semana numa sala de jardim de infância. 
No entanto, a professora não considera que a Andreia esteja neste momento equipada com as 
competências emocionais e intelectuais necessárias para o ingresso no 1º ano de escolaridade, 
opinião que o pediatra partilha e que deixa a mãe angustiada, pois reter a Andreia um ano para 
compensar as aprendizagens em falta da pré-escola significaria iniciá-la no ensino básico aos 8 
anos de idade; de facto, a mãe não se demonstra muito motivada nesse sentido e à altura da 
primeira entrevista ainda não havia sido tomada uma decisão definitiva por ela. O diagnóstico de 
hiperactividade da Andreia também causa desconforto à mãe, que não vê a filha como uma 
criança hiperactiva. 
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Esta menina é acompanhada desde cedo pela Pediatria devido a uma rubéola congénita 
contraída durante a gestação, uma vez que a mãe não houvera sido vacinada contra a doença no 
seu país de origem; como consequência, a Andreia possui um défice cognitivo ligeiro, avaliado 
em Fevereiro de 2005, data recente relativamente à realização deste estudo. Tem aspecto 
saudável e investido, com roupas femininas adequadas à idade, uma fita no cabelo e duas 
trancinhas. É trazida à consulta pela mãe, que refere que ela se entusiasma com a ideia de ir ao 
pediatra. De facto, a Andreia manifesta à-vontade com a situação de consultório, movimentando-
se pela sala, e é obediente às indicações da mãe e do médico. 

Aquando da situação de entrevista com a mãe, perguntámos à Andreia se queria fazer um 
desenho; raramente estabelecendo contacto ocular connosco e não nos dando grande importância, 
respondeu que não. Também não quis ver o jornal, permanecendo sentada numa das muitas 
cadeiras disponíveis na sala (tratava-se de um auditório) durante pouco tempo consecutivo. A 
Andreia mostrou-se muito movimentada, vagueando pela sala sem destino; por vezes afastava-se 
mais da mãe, outras ficava pelas redondezas. À medida que o tempo foi passando, tornou-se mais 
e mais impaciente, mesmo intolerante, dizendo repetidamente à mãe para acabar e se vir embora 
e queixando-se de fome (aproximava-se a hora de almoço). 

A mãe da Andreia é uma mulher de 45 anos que aparenta ser mais jovem. O contacto é 
agradável, cordial e sempre calmo, nomeadamente a lidar com a filha: a sensação que isto 
provoca em nós é a de que a mãe da Andreia não entra no ciclo de agitação da filha, tentando 
assim desviá-la dele e oferecer-lhe soluções ou, pelo menos, alternativas (por exemplo, ao dizer-
lhe que ainda não tinha acabado de falar connosco, pelo que ainda não podiam ir embora) – 
parece-nos muito contentora, sem ser «frouxa». 
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• Entrevista para pais (mãe e pai) 

 

Mãe 

É o membro do casal que passa mais tempo com os filhos, denotando culpabilidade e 
insegurança quanto ao facto de dar ou não o seu melhor, apesar de ser uma mãe extremosa. 
Sente-se, ainda assim, realizada na maternidade, centrando a sua vida na dos filhos. 

Considera-se sobreprotectora para com o Manuel desde tenra idade, altura em que se 
apercebeu de que se passava algo de errado com o filho. Assim, acha que fomentou pouco a sua 
autonomização. Descreve o filho de modo quase idealizado, não se permitindo apontar-lhe 
características menos positivas por culpabilidade. 

Sendo professora, trabalha na escola onde lecciona e em casa, o que faz com que se sinta 
sobrecarregada e, por consequência, nervosa em alturas particulares do ano lectivo (e.g., período 
de testes, em que tanto os seus alunos como os próprios filhos precisam da sua ajuda). Considera 
o ambiente de trabalho óptimo, gozando férias durante o mês de Agosto, o que vê como muito 
positivo porque nessa altura sente que tem tempo. 

A relação com o marido é descrita como sendo boa e cooperativa. 

 

Pai 

Passa pouco tempo em casa e muito tempo no trabalho, questão que reconhece 
espontaneamente mas racionaliza através dos benefícios materiais que isso traz à vida dos filhos. 
As suas funções profissionais são de grande responsabilidade e carga horária muito elevada. 
Como tal, intervém pontualmente na vida familiar, quando necessário. Aparenta querer 
compensar alguma culpabilidade daí inerente através da idealização do papel paterno. 

Parece também sentir-se avaliado pelo entrevistador, adoptando uma postura defensiva mas 
não agressiva. Considera ter uma boa relação com o Manuel, o qual nutre muito afecto pelo pai. 

Tem férias distribuídas por curtos períodos ao longo do ano e considera o seu ambiente de 
trabalho óptimo mas competitivo. 

 

Irmãos 

O Manuel tem uma irmã de 11 anos que se caracteriza por ser o seu simétrico: é mais 
introvertida, calma e selectiva nos seus gostos. Da ajuda e atenção ao irmão (sendo por vezes 
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ajudada por ele nos assuntos que não domina, como a electrónica) e não tem qualquer tipo de 
reacção à agressividade que ele por vezes exerce sobre ela. 

Esta postura da irmã do Manuel sugere que ela se coloca num papel semelhante ao materno 
face a ele, como cuidadora e contentora. A sua não-retaliação para com as agressões do irmão 
são, aos 11 anos de idade, um fenómeno invulgar que vale a pena ter em conta. Sentirá ela que na 
sua casa só uma criança pode ser conflituosa? Parecemos estar em face de um exemplo do 
paradigma de crianças irrequietas que têm como irmãos crianças paradas. 

 

Outros possíveis irrequietos na família 

Não são apontados: tanto o pai como a mãe consideram que são pessoas calmas, de ambos 
os lados da família. 

 

O Manuel 

Trata-se de um criança muito aberta e afectuosa, inteligente, irrequieta e cansativa. No 
entanto, nem sempre foi assim: aos 3 anos de idade o Manuel isolava-se do mundo e das pessoas, 
fazendo tudo com os seus próprios recursos. Lembramos que foi diagnosticado a este menino um 
autismo altamente funcionante. 

Gosta de aparelhos tecnológicos e de ver como funcionam por dentro, desmontando-os para 
esse efeito. Rói lápis e livros, numerando as páginas destes mesmo que já estejam numeradas de 
origem. Há cerca de um, dois anos, rasgava e cortava os livros com a tesoura. Como se pode 
verificar, a relação do Manuel com os objectos é marcada pela destrutividade e por um carácter 
lúdico que, a existir, é algo bizarro, o que pode ser atribuído ao seu autismo e não à hiperactividade 
em si. 

No que respeita as refeições, na escola come bem mas em cada tem rituais, é difícil e 
disruptivo; se a família vai comer fora, o Manuel dirige-se à cozinha do restaurante para meter 
conversa com o pessoal, o que constrange os pais e dá conta de impulsividade e falta de 
interiorização de limites. O seu comportamento em casa aponta no sentido de uma infantilização 
de si mesmo que procura a dependência. 

Nunca quer ir dormir e levanta-se para brincar ás escondidas durante a noite, revelando uma 
deficiente socialização e organização interna dos ritmos do dia-a-dia. Uma vez adormecido, 
dorme bem. Entre o ano e meio e os 4/5 anos de idade dormia apenas três horas por noite, pois 
fingia que adormecia, levantando-se pouco depois – o Manuel é uma criança teimosa, 
determinada. 
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Na escola é irrequieto e sequioso de atenção constante, tornando-se disruptivo e agressivo 
se não a recebe. Adaptou-se bem à sala TEACCH, onde recebe apoio educativo devido ao 
autismo. 

Quanto à socialização, o Manuel aproxima-se dos outros com mais facilidade do que eles 
de si; sempre que está a conseguir criar relações de amizade muda de escola, o que já sucedeu 
três vezes, fazendo assim mais amigos entre os adultos do que entre as crianças. Isto significa que 
há uma falta de interacção/integração socio-afectiva entre os pares, com quebra sistemática dos 
laços e perdas sucessivas, o que terá concerteza consequências negativas a nível emocional, 
nomeadamente da auto-estima. 

 

Condições de vida em geral 

Os pais do Manuel lamentam a falta de tempo, de algum apoio escolar e de ajuda de 
familiares na educação dos filhos, uma vez que vivem longe das respectivas terras de origem. 

Habitam uma casa nova, muito espaçosa e agradável, numa zona que apenas não dispõe de 
hospital. O transporte diário para a escola e para o trabalho é feito com facilidade. 

 

Expectativas 

As da mãe são vagas e muito elevadas, ao passo que o pai é algo ambivalente – preferia 
evitar a medicação, mas vai confiar na opinião do pediatra. 

 

• Observação livre 

 

O Manuel tem 7 anos de idade e frequenta o 1º ano do ensino básico. A par da 
hiperactividade, sofre de autismo (altamente funcionante), possui em défice cognitivo ligeiro 
(avaliado em Janeiro de 2005) e tem acompanhamento pedagógico especializado na escola 
(método TEACCH). 

Ambos os pais do menino vieram à consulta de pediatria. Aparentam pertencer à classe 
média-alta. 

O pai surge como o cabeça de casal: é algo dominador, tendo intervenções mais assertivas 
do que a esposa para com o pediatra e parecendo por vezes procurar pôr o médico em causa, ao 
mesmo tempo que quer informar-se sobre a terapêutica medicamentosa que o seu filho vai 
iniciar. As suas perguntas procuram objectividade e clareza. Na entrevista, sentimos que 
procurava ser eficiente e ter uma boa prestação na resposta às nossas questões, ao mesmo tempo 
que parecia sentir que a sua competência enquanto pai estava a ser avaliada – este último aspecto 
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é compreensível dadas as circunstâncias (o facto de ser um primeiro contacto e a nossa presença 
ser inesperada), mesmo com o nosso esforço para formular as perguntas do modo menos 
inquisitório possível e criar uma atmosfera agradável. 

A mãe, em contraste com o marido, usa roupas de cores garridas, ouve mais o pediatra 
assimilando as suas indicações e só depois falando, verbalizando preocupações mais ligadas ao 
bem-estar do filho e às suas próprias vivências emocionais, que expressa com bastante abertura. 
Nos primeiros momentos da entrevista ficou extremamente nervosa, gaguejando marcadamente e 
tendo dificuldade em organizar as ideias; pareceu-nos sentir que era avaliada e/ou que a nossa 
apreciação teria algum efeito no curso da terapêutica do filho, pelo que tirámos alguns momentos 
para a acalmar verbalmente, explicando que não se tratava de um teste, apenas uma recolha de 
informação e deixá-la mais à vontade, o que resultou. 

Nesta dinâmica do casal, a única que tivemos oportunidade de observar, o marido pareceu-
nos funcionar um pouco como «pai» da esposa, uma figura de função disciplinadora e 
organizadora que se sobrepõe a ela, corrigindo-a; o pai e a mãe do Manuel são, certamente, o 
pólo mais racional e o pólo mais emocional do casal, respectivamente. Durante a entrevista, 
quando as questões não visavam explorar a perspectiva de cada pai separadamente, deixámos que 
fosse o casal a decidir quem falava primeiro ou a responder em conjunto, intercalando 
informação um com o outro. 
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Expostos os dados da primeira fase de teste, apresentamos de seguida as informações 
recolhidas na segunda e última etapa de investigação. 

 

Fase de pós-teste 

Nesta fase da investigação, para além do segundo contacto com os pais foi também possível 
contactar pessoalmente com todas as crianças compreendidas pela amostra, mediante a 
oportunidade de aplicação de provas psicológicas. 

Expomos de seguida os dados obtidos a partir da segunda aplicação do Questionário de 
Conners, da entrevista para pais, da observação livre e das provas psicológicas aplicadas a cada 
criança. Os dados brutos podem ser consultados nos anexos H, I, J e K. 

 

 

• Questionários de Conners 

 

A tabela abaixo (ver figura 2) resume as pontuações obtidas pela amostra após três meses 
de toma de metilfenidato. 

 

 

 PÓS-TESTE 
(itens seleccionados) DESVIO-PADRÃO 

PÓS-TESTE 
(pontuação total) 
[máximo: 144] 

Ricardo 25 >> 2 66 
Bernardo 17 > 2 70 
Andreia 11 1 46 
Manuel 12 1 (limite inferior) 41 

 

 

Constatamos que todas as crianças manifestam hiperactividade, se bem que em graus 
diferentes: como pode verificar-se pelo quadro, esse espectro varia entre o limite inferior do 
patamar em que se considera a existência de hiperactividade e chega a ultrapassar o limite teórico 
máximo de dois desvios-padrão (tendo sempre em conta os critérios de género e idade da criança 
observada). 

 

Figura 2. Pontuação no Questionário de Conners (fase de pós-teste) 
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De modo a fazer uma avaliação da alteração ocorrida ou não após o período de toma de 
medicação, interessa também comparar os resultados obtidos com o Questionário de Conners 
aplicado no pré-teste. 

Os quadros seguintes (ver figuras 3 e 4) recordam as pontuações da primeira fase 
experimental e compara-as tanto em termos absolutos (alteração da pontuação nos itens 
seleccionados) como em termos do seu significado quanto ao grau de hiperactividade 
manifestado (alteração do desvio-padrão).  

 

 

 
PRÉ-TESTE 

(itens 
seleccionados) 

PÓS-TESTE 
(itens 

seleccionados) 

ALTERAÇÃO  
DA 

PONTUAÇÃO 

DESVIO-PADRÃO 
PÓS-TESTE 

ALTERAÇÃO 
DESVIO-PADRÃO 

Ricardo 23 25 ↑ >> 2 = 
Bernardo 17 17 = > 2 = 
Andreia 18/19 * 11 ↓↓ 1 ↓↓ 
Manuel 18 12 ↓↓ 1 (limite inferior) ↓↓ 

 

 

 

 TOTAL 
PRÉ-TESTE 

TOTAL 
PÓS-TESTE 

ALTERAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Ricardo 66 66 = 
Bernardo 68 70 ↑ 
Andreia 56/57 * 46 ↓↓ 
Manuel 57 41 ↓↓ 

 

 

 

Através da figura 3 verificamos que em dois casos (Andreia e Manuel) há uma diminuição 
significativa da pontuação obtida, a qual é acompanhada por igual decréscimo no desvio-padrão, 
o que significa que, segundo os parâmetros medidos por este instrumento, houve uma redução da 
hiperactividade nestes sujeitos. Por outro lado, na metade restante da amostra os resultados vão 
no sentido da não-alteração: os desvios-padrão do Ricardo e do Bernardo mantêm-se 
significativamente acima da norma, sendo que no primeiro caso houve até um ligeiro aumento da 
pontuação bruta, ao passo que o Bernardo manteve o mesmo valor que registara antes da toma de 
metilfenidato. 
                                                 
* Esta imprecisão deveu-se a um lapso da mãe da Andreia no preenchimento do questionário, o qual não nos foi 
possível esclarecer devido ao facto de se tratar da primeira fase experimental e, por conseguinte, o nosso acesso aos 
questionários só acontecer após a entrevista com os pais (que se seguia à consulta com a pediatra, responsável pela 
verificação do preenchimento dos questionários). No entanto, não consideramos esta diferença significativa. 

Figura 3. Valores Questionário de Conners (itens seleccionados): pré-teste versus pós-teste 

Figura 4. Valores Questionário de Conners (pontuação total): pré-teste versus pós-teste 
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Torna-se assim difícil dizer se o metilfenidato, por si só, foi um agente de mudança positivo 
para a hiperactividade destas crianças e as problemáticas dela decorrentes, uma vez que se 
verifica igual número de casos em que não houve alteração do comportamento hiperactivo e 
casos em que ele diminuiu acentuadamente. O mesmo se passa se considerarmos a pontuação 
total de cada criança no questionário (ver figura 4): a Andreia e o Manuel apresentam uma 
grande baixa na generalidade dos itens e não só naqueles considerados como fulcrais para a 
avaliação da hiperactividade, enquanto o Ricardo não altera o seu estado e o Bernardo apresenta 
uma muito ligeira subida no cômputo geral. 

 

Assim, resolvemos introduzir um outro critério de análise comparativa entre os resultados 
do pré-teste e do pós-teste. Criando a entidade «satisfação parental» pretendemos aferir a 
paridade entre as alterações indicadas numericamente pelos questionários de Conners 
preenchidos pelos pais e a sua vivência quotidiana e emocional em relação ao filho hiperactivo 
(dados classificados segundo a informação recolhida na segunda entrevista para pais). Esta 
segunda dimensão tem um carácter mais subjectivo do que a medição quantitativa decorrente do 
Questionário de Conners, pelo que procuraremos sistematizá-la o mais clara e adequadamente 
possível. Como tal, consideraremos uma escala nominal composta por quatro categorias, a saber: 

 

• Satisfação parental muito positiva – situações em que o progenitor considera ter 
havido uma evolução extremamente marcada e favorável nas problemáticas afectadas pela 
questão da hiperactividade no seu filho (disciplina, comportamento social, ambiente familiar, 
rendimento escolar, maturidade, etc.). 

• Satisfação parental positiva – situações em que o progenitor considera ter havido 
uma evolução geralmente favorável nas problemáticas afectadas pela questão da hiperactividade 
no seu filho (um ou vários aspectos de entre os supracitados). 

• Satisfação parental negativa – situações em que o progenitor considera ter havido 
uma evolução geralmente desfavorável nas problemáticas afectadas pela questão da 
hiperactividade no seu filho ou manutenção dessas mesmas problemáticas. 

• Satisfação parental muito negativa – situações em que o progenitor considera ter 
havido uma evolução extremamente desfavorável nas problemáticas afectadas pela questão da 
hiperactividade no seu filho. 

 

Deste modo, a tabela que se segue (ver figura 5) retoma os resultados da fase de pós-teste, o 
seu significado estatístico relativamente à primeira fase e coloca-os frente a frente com aquilo 
que podemos dizer ser um indicador das percepções parentais numa perspectiva mais em termos 
de vivências e emoções – a satisfação parental com o estado actual da criança. 
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 DESVIO-PADRÃO 
PÓS-TESTE 

ALTERAÇÃO 
DESVIO-PADRÃO 

SATISFAÇÃO 
PARENTAL 

Ricardo >> 2 = Negativa 
Bernardo > 2 = Muito Positiva 
Andreia 1 ↓↓ Negativa 
Manuel 1 (limite inferior) ↓↓ Muito Positiva 

 

 

 

De novo aqui somos confrontados com a divisão da amostra em duas partes: os pais que 
manifestaram satisfação negativa e aqueles que manifestaram satisfação muito positiva. Contudo, 
a sua distribuição não é idêntica à da alteração do desvio-padrão em cada criança: tanto nos casos 
em que este se manteve como naqueles em que se alterou (da primeira para a segunda fase, ou 
seja, com a toma de metilfenidato) há mães satisfeitas e insatisfeitas com os resultados da 
medicação. Terá então de haver outras variáveis em jogo. 

 

À semelhança do que foi feito na exposição dos dados recolhidos na fase de pré-teste, de 
seguida apresentamos os resultados obtidos agrupados por criança. 

Figura 5. Valores Questionário de Conners (pós-teste) versus satisfação parental 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

A mãe do Ricardo considera que os seus sentimentos em relação ao seu desempenho parental 
não se alteraram desde a última vez em que a inquirimos e que, portanto, se sente bem enquanto 
mãe. Contudo, ao focarmos a relação com o Ricardo, revela frustração, desgaste e dificuldade em 
lidar com os problemas levantados pelo comportamento do filho. 

O ambiente de trabalho é desagradável e mesmo hostil entre as colegas, mantendo-se a 
ausência de socialização referida na primeira entrevista. Assim, no trabalho a mãe do Ricardo é 
excluída e exclui-se do grupo de pares. 

 

Pai 

A descrição feita pela esposa é algo contraditória: se por um lado é um pai muito protector 
e satisfeito com o modo como desempenha o seu papel, por outro é ciumento em relação aos 
filhos e autoritário para com eles quando pretende estabelecer certos limites, nomeadamente no 
campo da proibição. 

Na relação com o Ricardo, é frequentemente evitante devido à disrupção que sente que a 
irrequietude do filho provoca, mas há ocasiões em que é empático com o seu desejo de 
acompanhar o pai para todo o lado e acede a essa vontade, se bem que precisa de o controlar 
constantemente ou insistir para que faça determinada tarefa. 

Em termos laborais, o seu desempenho é altamente valorizado, estabelecendo no entanto 
muito pouco contacto interpessoal com os colegas. 

 

Irmãos 

O irmão mais velho da fratria, de 21 anos, volta a ser descrito de modo marcadamente positivo 
e afectuoso, como meigo, compreensivo e tendo uma boa relação com o Ricardo. 

O irmão do meio, com 19 anos de idade, revela mais alguma tendência para a 
agressividade, tendo-se tornado autoritário e por vezes verbalmente ofensivo. Importa ter em 
conta que estamos a falar de um adolescente, pelo que os comportamentos de oposição e rebeldia 
para com os pais são, em alguma medida, sintomáticos desta fase de desenvolvimento e podem 
ser considerados normais. No entanto, já tínhamos visto aquando da primeira entrevista que a 
relação entre este filho e o Ricardo não era de todo pacífica, e os dados recolhidos agora trazem 

«RICARDO» 
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novidades: a rivalidade deste irmão para com o filho mais novo vem desde o nascimento do 
Ricardo (aos 7 anos do irmão), com verbalização aberta de sentimentos negativos e rejeição pelo 
então recém-nascido. Este antagonismo tem-se mantido e cremos poder afirmar que a 
agressividade deste jovem é também reactiva à entrada e presença do Ricardo na vida dos pais, 
roubando-lhe atenção, e à disruptividade que ele introduz na sua própria vida, pelo facto de terem 
de partilhar um quarto e pela própria conduta hiperactiva do irmão mais novo, tão diferente do 
seu modo de organizar a vida e a sua individualidade. 

 

O Ricardo 

Após o início da medicação tornou-se ligeiramente mais calmo e arrumado, à excepção da 
roupa, que continua a mudar sistematicamente várias vezes ao dia, num ritmo quase frenético. 
Será que o Ricardo continua a não sentir-se confortável na sua pele, procurando um invólucro 
contentor das suas angústias depressivas, invólucro esse que ao mesmo tempo depressa se torna 
ansiogénico devido à proximidade sentida como excessiva? É a constância da inconstância 
característica das crianças irrequietas, o afastamento e aproximação alternados, cada um deles 
com as suas angústias particulares: a solidão, o desamparo e o temor da diluição no outro. 

Nestes moldes mantém-se o comportamento alimentar, ou seja, o Ricardo continua a ingerir 
quantidades significativas de alimento a todas as horas do dia – mesmo imediatamente a seguir às 
refeições – que escolhe de modo aleatório. Este comportamento remete-nos para um contexto de 
ansiedade e desorganização interna (fraca interiorização dos limites, nomeadamente em termos 
de tempo e do ritmo associado à cadência das refeições do dia-a-dia, também ocasiões de 
socialização familiar; consequentemente, incapacidade de significação e contenção de estados 
internos, os quais se tenta resolver por um tipo de passagem ao acto que parece também remeter 
para uma necessidade de saciação afectiva, de preenchimento de um vazio interno de modo 
primitivo, através da incorporação de um objecto que é bom pelo prazer sensorial que 
proporciona mas que é também seguro porque não pode reciprocar a relação, não apresentando 
assim risco de se «apoderar» do sujeito e concretizar as angústias persecutórias que fantasia). 

Em contraste, os ritmos de sono são organizados e vão de encontro às instruções da mãe 
sobre a hora de deitar, com um adormecimento rápido e sem interrupções. 

Na escola houve algumas melhorias: transitou de ano sem nenhuma negativa (sendo que 
usufrui de critérios de avaliação especiais), mas permanece um aluno disperso e tem vindo a 
fazer gazeta. Em termos de socialização, o Ricardo continua a ser uma criança discriminada pelos 
adultos devido à sua hiperactividade e cuja relação com os pares não é igualitária: ao que tudo 
indica, é um menino amigável e generoso, mas os colegas não retribuem esse comportamento e 
parecem até associar-se a ele apenas por interesse, como seja ter acesso aos seus brinquedos. É 
possível que a certo nível este tipo de relação seja bem aceite pelo Ricardo, uma vez que lhe 
colmata as vivências depressivas de solidão mas não se torna invasivo exactamente pelo facto de 
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ser rejeitado na casa dos colegas, não sendo assim obrigado a entrar num mundo que não 
controla, no domínio dos outros; no entanto, não deixa de ser um tipo de relacionamento 
superficial e de lógica depressiva, em que o que se dá é muito superior ao que se recebe 
afectivamente. 

Neste campo lúdico, o Ricardo deixou de ser destrutivo com os brinquedos, pois agora o 
seu interesse está essencialmente virado para consolas de vídeo-jogos, cuja inviabilização o 
deixaria concerteza sem instrumentos para brincar – assim, inferimos que o jogo é um elemento 
valorizado por esta criança, o que indica alguma riqueza e expressão ao nível do fantasmático. 

 

Condições de vida em geral 

Mantêm-se as mesmas da última vez em que foram entrevistados: casa com condições, 
transportes assegurados, acesso a serviços úteis e horários coincidentes entre os membros da 
família. 

 

Alterações do funcionamento familiar 

Segundo o testemunho da mãe, a dinâmica de relacionamento familiar não sofreu 
modificações e no que diz respeito concretamente ao Ricardo, surgiu um comportamento inédito de 
reactividade e agressividade verbal em situações de frustração. 

 

• Observação livre 

 

Ao contrário da nossa proposta inicial de nos deslocarmos ao seu local de residência, no 
Alentejo, a mãe do Ricardo disponibilizou-se para vir a Lisboa propositadamente para que a 
entrevistássemos e aplicássemos ao seu filho as provas que pretendíamos. 

Chegaram com uma hora de antecedência em relação ao combinado, o que foi positivo pois 
permitiu que começássemos e terminássemos a avaliação mais cedo. 

Tal como no primeiro contacto, a mãe do Ricardo envolveu-se bastante na nossa 
investigação, tendo sempre uma atitude muito colaborativa. É uma senhora bastante apelativa, 
revelando episódios da sua vida em pormenor aquando da entrevista (por exemplo, quando 
tocamos os temas do trabalho, dos pediatras que acompanham o filho e da escola). Esta sua 
conduta fez-nos sentir por vezes que se criava um ambiente de intimidade não adequado ao 
contexto, pois parecia procurar em nós uma amizade com quem falar das situações do dia-a-dia 
que a incomodam. 
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O Ricardo revelou-se um menino simpático, comunicativo, extrovertido e descontraído. Foi 
obediente às instruções que lhe íamos dando, sem ser rígido, e apenas na última prova aplicada (o 
Rorschach, após uma pausa para almoço) foi necessário fazer-lhe uma pequena advertência para 
que se focasse no que estávamos a fazer; há, no entanto, que ter em conta que ele já conhecia esta 
prova, pois realizou-a aos seus 11 anos, altura em que foi observado por uma psicóloga que veio 
a encaminhá-lo para a consulta de Desenvolvimento no Hospital de Santa Maria. Durante o fim 
da manhã, mostrou alguma fadiga e aborrecimento com a sucessão de provas de desenho. 

Após o almoço e finalizadas todas as provas, com a aproximação cada vez maior da hora de se 
ir embora, o Ricardo tornou-se mais agitado, intervindo durante a nossa conversa com a mãe, saiu da 
cadeira e andou pelo consultório, experimentando a balança e chamando a atenção da mãe para lhe 
mostrar o que estava a fazer. 

 

• Avaliação psicológica (síntese interpretativa) 

 

Passaremos agora à elaboração de um esquema global sobre o funcionamento psicológico 
do Ricardo e a dinâmica da sua família após três meses de medicação com metilfenidato. Para 
esse efeito, faremos uma revisão de todos os dados obtidos mediante os diversos instrumentos 
utilizados – isto é, a segunda entrevista feita à mãe e as provas aplicadas ao Ricardo – e 
interpretando o conjunto com o objectivo de chegar a uma conclusão que unifique e dê sentido 
aos diversos âmbitos investigados. 

Assim, o Ricardo destaca-se pelas dificuldades de relacionamento interpessoal, cujos 
indícios permeiam todas as provas que executou. Essas dificuldades traduzem-se essencialmente 
numa percepção do mundo como ameaçador e num auto-conceito bastante negativo, cujo 
corolário é uma marcada insegurança e diminuição da capacidade de resposta adequada às 
exigências externas. 

O confluir destas características faz com que ele seja uma criança emocionalmente retraída, 
mantendo as relações ao nível superficial (como estratégia de defesa), mas ao mesmo tempo 
intensamente carente, idealizando a fantasia de uma relação absolutamente gratificante 
personificada predominantemente pela figura da mãe (e.g., auto-retrato, desenho da família) em 
que a satisfação da necessidade é atingida pela posse, pela incorporação do bom objecto e não 
ainda da sua introjecção, o que constitui uma modalidade arcaica de funcionamento (e.g., 
desenho livre). Esta postura faz com que o Ricardo adopte uma posição muito regressiva de 
dependência e por vezes até anáclise (e.g., Bender-Gestalt, Rorschach), com centração excessiva 
em si mesmo e tendência para a polarização dos afectos: é no Rorschach que isto se torna mais 
evidente, com a alternância entre descargas muito fortes de agressividade e representações 
igualmente intensas de vazio interno. Não será por acaso que estas aparecem sempre associadas 
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ao simbólico materno, revelando um sentimento de negligência afectiva por parte de uma mãe 
que não dá todo o amor que podia dar, retendo-o para si (e.g., desenho da família imaginária). 

Como já explicámos, este cenário despoleta sentimentos de profunda raiva e tristeza que o 
Ricardo parece não ser capaz de modular. Ele é invadido pelas suas emoções, as quais o 
desorganizam, o que nos ajuda a perceber os repetidos indícios de canais de expressão emocional 
inadequados no teste Bender-Gestalt e vai ao encontro da dinâmica hiperactiva – agir em vez de 
pensar. Ora, daqui induz-se a existência de uma insuficiente capacidade de representação e 
contenção dos estados internos, o que dificulta grandemente o seu manejo pelo Ricardo, fazendo-
o recorrer a posições regressivas através das quais busca contenção externa e assim 
sucessivamente... 

Há portanto uma imaturidade emocional que tem consequências negativas a nível do 
desempenho intelectual, como é o caso dos resultados obtidos na avaliação do QI através do 
Desenho da Figura Humana de Goodenough, fenómeno que concerteza reforçará o auto-conceito 
negativo já existente no Ricardo. Também nesta prova se manifesta indirectamente a retracção 
afectiva mencionada acima, nomeadamente na composição do rosto e do olhar da figura. 

Uma vez que falamos do Desenho da Figura Humana, importa debruçarmo-nos com mais 
atenção sobre as questões identitárias apuradas nesta avaliação. Bem como nesta prova, 
predomina em várias outras aquilo que parece indiciar uma identificação sexual feminina dada de 
modo mais directo, ao mesmo tempo que a nível simbólico vão surgindo elementos fálicos (e.g., 
figura do pai no desenho da família, Rorschach). Este comportamento deixa o observador incerto 
quanto à determinação de uma identidade sexual definitiva e de facto ela não está ainda presente. 
No Rorschach, a possibilidade de uma identificação secundária masculina surge unicamente nos 
bastidores, ao passo que as identificações manifestas são femininas, mas há noutras provas 
esforços de identificação sexual masculina (e.g., auto-retrato, desenho da família imaginária). O 
que a análise dessas provas nos permite concluir extravasa o âmbito da identificação sexual e 
fala-nos do modo como o Ricardo vivencia a relação com o pai, elemento mais distante do que a 
mãe no casal parental, como sabemos pelas entrevistas: especialmente no desenho da família 
imaginária, a grande valorização da personagem paterna e a idealização da sua relação com o 
filho dão conta de uma tentativa de aproximação e identificação ao pai que na realidade são 
frustradas pelo seu padrão comportamental de afastamento e evitamento de todas as questões 
ligadas ao Ricardo. Assim se compreende a insipiência da identificação sexual do Ricardo, uma 
vez que o modelo que procura – e a partir do qual ela normalmente se constrói – se afasta 
activamente dele. Este comportamento rejeitante do pai reforça as crenças negativas do Ricardo 
sobre o mundo e sobre si mesmo, a quem caracteriza como conflituoso, incómodo e indesejável 
no Desenho da Família. 

Mas mais importante do que a questão da identidade sexual é a questão da identificação 
primária, que apesar de se esperar estar bem consolidada nesta idade não surge como tal no 
Ricardo. Isto é principalmente visível no Rorschach, onde não só nem sempre ele consegue 
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identificar-se como uma pessoa mas ainda surgem com alguma frequência imagens de dano 
corporal que remetem para a angústia de fragmentação e, mais essencialmente, um sentimento de 
self incoerente. Por outras palavras, o Ricardo não adquiriu ainda um sentimento intrínseco e 
indubitável de existir e ser uma pessoa, noção básica para a constituição da identidade. Não 
havendo esta noção, fica dificultada a identificação secundária mencionada atrás e 
compreendemos várias das apreciações que temos feito até aqui: a inexistência de um envelope 
psíquico básico sólido explica a tendência regressiva do Ricardo, assim como a sua insegurança, 
a sua avidez afectiva, o seu sentimento de vazio interno, a polarização dos afectos e a dificuldade 
em simbolizar e contê-los. É também esta fragilidade que o leva a retrair-se como medida de 
defesa relativamente a golpes externos de que não consiga defender-se psiquicamente. Em suma, 
é para ele difícil estabelecer os limites da sua própria identidade – logo, do seu papel na relação 
com o outro –, donde se compreende a insistência em elementos externos que o façam por si, 
securizando-o (e.g., auto-retrato, desenho livre, desenho da família imaginária). 

Apesar de todas estas angústias, o Ricardo apresenta uma relativa ancoragem à realidade: as 
suas provas nunca perdem completamente a legibilidade e ele esteve sempre ciente da 
necessidade de se fazer entender ao investigador, o que significa que ele não evita em absoluto a 
relação; de facto, já vimos que esta criança deseja a intersubjectividade, mas não consegue 
realizá-la de modo funcional. Deste modo, ele investe num relacionamento superficial (e.g., 
Bender-Gestalt, Rorschach) e vai oscilando entre a grande contenção e a grande descarga – 
testemunho disso é o esforço que faz no sentido de evitar a projecção ao longo das provas, 
acabando por ter no Rorschach momentos quase de evacuação projectiva que se ligam à dolorosa 
frustração das fantasias inatingíveis através das quais procura fugir à realidade disfórica. 

Resta referirmo-nos aos dados recolhidos junto da mãe do Ricardo na segunda entrevista, 
após três meses de medicação. 

Antes de mais, o modo como ela descreve este filho vai ao encontro das conclusões que 
temos vindo a tirar. Apesar de na escola ter havido progressos a nível dos resultados, o 
comportamento do Ricardo continua errático e denota sinais de desinteresse, ao mesmo tempo 
que em casa não houve alterações significativas: ele mantém comportamentos característicos 
como sejam mudar de roupa várias vezes ao dia sem motivo aparente e comer muito a todas as 
horas. Estes padrões de conduta remetem-nos para vivências de ansiedade e desorganização 
interna que o Ricardo não consegue subjugar devido a uma débil interiorização dos limites, ou 
seja, à dificuldade de contenção de estados internos que vimos a referir. Assim, as mudanças de 
roupa parecem-nos remeter para o nível simbólico da procura de estabelecimento da própria 
identidade a partir do invólucro externo (uma contenção que não é conseguida devido à falência 
do envelope psíquico), cuja fragilidade é muito ansiogénica e por isso tem de ser sucessivamente 
reafirmada – já havíamos testemunhado este tipo de abordagem em diversas provas executadas 
pelo Ricardo. A ingestão de alimento vem confirmar o carácter regredido de que o 
funcionamento desta criança se reveste quando se trata de questões afectivas, sendo que este tipo 
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de comportamento remete para o preenchimento da falha afectiva interna através de um 
mecanismo de incorporação do objecto saciador; o reverso da medalha é que, ao não ser atingido 
o patamar mais evoluído da introjecção do bom objecto, a satisfação conseguida é apenas 
temporária, pelo que há que recomeçar o processo. Em suma, estamos perante dois depoimentos 
que reforçam a tese que vínhamos a elaborar sobre a dinâmica psíquica do Ricardo. 

Em segundo lugar e não menos importante temos os dados referentes ao funcionamento da 
família nuclear, sendo que também aqui não são indicadas modificações quer em termos de inter-
relações entre os membros quer em termos de auto-avaliação. A mãe do Ricardo sente que é uma 
boa mãe mas não sabe o que fazer para melhorar a qualidade de vida do filho e da família e o pai 
do Ricardo continua a preferir manter-se afastado dos assuntos relacionados com o filho, 
inclusivé momentos de lazer em conjunto. A relação entre os irmãos permanece pautada por 
grande rivalidade e sabemos agora que o irmão mais velho do Ricardo o rejeitou desde a 
nascença, facto que contribuirá para o sentimento que o Ricardo tem de que o mundo é agressivo 
e ele é indesejável. 

Nesta segunda entrevista evidenciou-se um traço comum entre os pais do Ricardo no que 
concerne a socialização: tanto a mãe como o pai têm parte activa no facto de não terem criado 
amizades no local de trabalho, chegando mesmo a sentir que o ambiente é hostil. Ambos os pais 
se excluem do grupo de pares, um pouco à semelhança do que acontece entre o Ricardo e os seus 
colegas de escola: por um lado eles rejeitam uma aproximação mais significativa e por outro o 
Ricardo alimenta a superficialidade dessas relações, o que nos leva a indagar a possibilidade de 
os pais do Ricardo lhe transmitirem inadvertidamente estratégias de socialização pouco 
adaptativas e especialmente pouco gratificantes, uma vez que é dificultado o aprender da relação 
no sentido da reciprocidade. 

Deste modo, os dados qualitativos parecem indicar não ter havido modificações na conduta 
hiperactiva do Ricardo nem no funcionamento da sua família nuclear após três meses de 
medicação com metilfenidato, pelo que terá de haver variáveis de outra ordem em jogo. 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

Manifesta-se satisfeita como seu desempenho parental, papel que gosta de exercer, mesmo 
tendo em conta a carga de responsabilidade que implica. Esforça-se para estimular e desenvolver a 
autonomia do Bernardo, tarefa que se tem revelado difícil por encontrar resistência por parte do 
filho, o que lhe provoca alguma frustração. 

 

Pai 

Apresenta dificuldades em lidar com algumas problemáticas relacionadas com o filho, mas é 
caracterizado pela esposa como satisfeito no seu papel de pai. Assim, tende a agir por extremos de 
excesso de zelo ou laxismo, o que denota desorientação na interacção com o Bernardo por falta de 
adaptação à(s) sua(s) problemática(s). Colocamos aqui a hipótese de a persistência de um padrão 
relacional inconstante com o Bernardo ter a ver com a ferida narcísica não-integrada que o 
nascimento de um filho com perturbações crónicas pode provocar num pai, o que significa que o pai 
do Bernardo se encontra ainda numa fase de negação das problemáticas do filho que concebeu, não 
abdicando assim da criança imaginária que desejou. São estas vivências dolorosas que o levam a 
evitar o confronto com a realidade, afastando-se fisicamente, e a oscilar entre a rejeição (uma forma 
de agressividade) e a permissividade, esta última possivelmente ligada a sentimentos de culpa. 
Como tal, o seu horário de trabalho muito alargado e desgastante mantém-se. 

 

Irmãos 

Francisco, o irmão de 15 anos do Bernardo, tem uma relação muito boa com ele, marcada 
pela compreensão. Pontualmente existem as quezílias normais entre irmãos. 

Com os pais mantém também um relacionamento afectuoso, apesar de ultimamente se 
manifestar de modo mais impulsivo, com os afectos à flor da pele, sobrepondo-se de certa 
maneira à parte racional e à ponderação. Poderá isto significar que, com a melhoria dos sintomas 
do Bernardo e do ambiente familiar (que desenvolveremos à frente), o Francisco sente espaço 
livre para manifestar a sua adolescência e os fenómenos a ela associados, como sejam os 
conflitos internos, a experimentação e definição dos limites, a oposição aos pais? Cremos que 
esta é uma hipótese plausível. 

«BERNARDO» 
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O Bernardo 

A mãe é da opinião de que este filho nem sempre põe em prática todas as suas capacidades 
por não querer crescer, nomeadamente no sentido do processo de separação-individuação. Assim, 
é no geral uma criança que se esforça por dar pleno uso às suas potencialidades, mas em casa (ao 
contrário do que acontece na escola) mantém-se voluntariamente dependente da mãe, fixando-se 
em comportamentos imaturos para a sua idade e chamando muito a atenção (por vias negativas). 

A sua relação com outras pessoas é de abertura, brincando e parecendo estar bem integrado 
no grupo social das crianças da sua idade e interagindo até com amigos do irmão, de 15 anos. 
Com os objectos, tem tendência para roer lápis e borrachas e ser imaturo e desestruturado com a 
roupa, só a usando para a sua função quando a mãe se zanga. 

À hora da refeição volta a apresentar comportamentos distintos em casa e na escola: 
enquanto que na escola se porta bem e come tudo, em casa é difícil, picuinhas e desastrado. 

Relativamente ao sono, por vezes é resistente à ideia de ir dormir ou só vai para a sua cama 
depois de adormecer na cama dos pais, com eles, o que denota mais uma vez a insistência nos 
referidos comportamentos de dependência e imaturidade. Só quando está muito cansado é que 
não faz estas exigências, bastando que a mãe lhe leia uma história ou reze ao pé dele para que 
adormeça. Dorme bem durante a noite, acompanhado de um ursinho branco de que gosta muito; 
este último aspecto pode demonstrar como de facto a separação psicológica da mãe ainda não foi 
conseguida pelo Bernardo, pois este ursinho branco poderá ser um objecto transitivo que ainda 
não é dispensável, em oposição a uma representação interna sólida e securizante do objecto 
materno. 

Quanto à escola, houve melhoria significativa das aprendizagens e a socialização com os 
colegas é boa. 

 

Condições de vida em geral 

Não houve modificações desde a entrevista anterior: habitam a mesma casa, a rotina 
quotidiana mantém-se e estão providos de serviços úteis na proximidade. 

 

Alterações do funcionamento familiar 

O ambiente familiar está significativamente mais sereno e agradável, nomeadamente no que 
diz respeito à relação do casal parental, que já não é pautada por discussões frequentes e acesas 
em torno do Bernardo mas sim por maior compreensão e tolerância. 

Também o Bernardo mudou muito: tornou-se mais sossegado, menos agressivo e faz as 
refeições até ao fim. 
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• Observação livre 

 

Por esta segunda fase ter coincidido com o período de férias escolares e laborais, a mãe do 
Bernardo trouxe também o filho mais velho («Francisco»), pois estavam excepcionalmente em 
Lisboa nesse dia e depois do encontro connosco tinham outros afazeres em conjunto. Assim, o 
Francisco esteve presente durante a entrevista à mãe – apesar de lhe termos dado liberdade para 
se ausentar, se assim o desejasse –, assim como o próprio Bernardo. 

Neste segundo encontro, a mãe do Bernardo estava notoriamente diferente da última vez: o 
seu humor parecia positivo, muito mais leve, esperançado e confiante, e a sua aparência física 
também ia nesse sentido. 

À medida que a entrevista decorre, o Francisco ri-se do relato que a mãe faz das tropelias 
do irmão, mas é carinhoso, disponível e parece conhecê-lo bem. 

Ainda durante a entrevista à mãe, o Bernardo esteve no geral sossegado: olhava da 
secretária pela janela, pôs-se de joelhos na cadeira a olhar para um quadro na parede atrás de si 
(altura em que o irmão o acompanhou, falando com ele carinhosamente). Numa ocasião, parecia 
querer deslizar para debaixo da mesa, mas obedeceu à ordem da mãe para se levantar e sentar. 

Durante a maioria das provas foi uma criança muito silenciosa, quase sem falar e raramente 
estabelecendo contacto ocular; esteve também sossegado. No Rorschach foi mais aberto, 
possivelmente por estarmos sentados ao seu lado e o contacto estar facilitado. 

 

• Avaliação psicológica (síntese interpretativa) 

 

Passamos agora à integração da totalidade dos dados recolhidos através da segunda 
entrevista à mãe e do conjunto de provas aplicadas à criança, procurando ao longo do processo 
dar-lhes significado. 

Assim, o Bernardo destaca-se como uma criança para quem, antes de mais nada, é 
extremamente difícil expressar os estados internos. Como tal, ele surge em todas as provas como 
fazendo uma abordagem predominantemente racional dos conteúdos em jogo (e.g., Bender), 
revelando-se uma criança muito inibida que se esforça para não deixar transparecer a sua 
subjectividade. A repetitividade das suas provas de desenho livre, desenho da figura humana, 
auto-retrato e desenho da família leva-nos sistematicamente a concluir uma falta de criatividade e 
um apego ao concreto que nos fazem questionar qual o nível de contacto que o Bernardo terá 
com as suas vivências internas afectivas, uma vez que os conteúdos por ele veiculados são 
satisfatoriamente adequados mas pouco investidos. O mesmo fenómeno se passa na prova 
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projectiva por excelência do nosso protocolo, o Rorschach: para além de uma série de 
indicadores directamente observáveis que revelam pouco envolvimento na prova – como sejam o 
reduzido tempo de execução, o baixo número de respostas e a limitada exploração das manchas –
, factores mais complexos como o tipo de ressonância interna confirmam o Bernardo como 
alguém cujos recursos internos estão fortemente bloqueados. 

Em síntese, estes dados expressam dificuldades ao nível do relacionamento interpessoal, 
mas subtilmente surgem também outros indicadores. Se até aqui não tínhamos a certeza do 
desligamento do Bernardo em relação aos seus afectos, o Rorschach vai ajudar-nos a perceber 
porque é que uma criança que se afasta da relação com o outro consegue ainda assim manter 
referenciais comuns com ele (lembramos que as provas do Bernardo não são propriamente 
bizarras, são antes impessoais). Assim, a elevada reactividade à cor manifestada pelo Bernardo 
dá-nos a saber que ele é sensível a temáticas de cunho emocional, sendo capaz de reconhecê-las e 
senti-las; o que ele não faz é recorrer a elas – de facto, evita-as – e é a razão de ser desse 
funcionamento que nos propomos destrinçar. 

O raciocínio que acabamos de expor ganha força se recordarmos indícios de provas 
anteriores: o teste Bender é permeado por sinais característicos de perturbação emocional, no 
desenho livre há um momento de desorganização emocional resolvido através de descarga pela 
acção (imediatamente antes de desenhar a única personagem humana do desenho, o Bernardo 
movimenta o papel sobre a mesa e faz contagens que lembram a procura de controlo obsessiva) e 
a análise de conteúdo revela presença significativa de afectividade no funcionamento do 
Bernardo, ao mesmo tempo que no desenho da família a escolha da personagem preferida é 
justificada através do afecto. Percebemos deste modo que se trata aqui de uma criança afectuosa 
mas fechada. 

O motivo dessa retracção é o facto de o apelo às vivências internas deixar o Bernardo num 
estado de grande ansiedade que o leva a desorganizar-se por não ser capaz de conter devidamente 
a carga emocional em questão. O carácter invasivo que daí decorre leva a um sentimento de 
perda de controlo que o Bernardo procura evitar, o que explica a sua abordagem racional das 
provas e a melhoria do aproveitamento escolar referida pela mãe na segunda entrevista, pois o 
deslocar da tónica para o pólo intelectual facilita a concentração e a assimilação de conteúdos, 
processo reforçado pelo metilfenidato ao actuar ao nível dos circuitos neuronais da atenção. 
Encontramos na prova de desenho livre um bom exemplo disto mesmo, sendo que o Bernardo foi 
capaz de se concentrar espontaneamente numa mesma tarefa com princípio, meio e fim durante 
um longo período de tempo (cerca de 30 minutos) – um comportamento que em pouco condiz 
com o característico de uma criança hiperactiva e com o que o Bernardo exibia antes do início da 
medicação. 

Mas é principalmente a nível da relação com o outro que este tipo de funcionamento tem 
consequências. Para além da retracção já mencionada, esta criança revela grande necessidade de 
segurança, de se sentir amada e protegida, assim como uma noção de self pouco consistente: ela 
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não está ausente mas flutua com facilidade, donde o facto de no auto-retrato o Bernardo não ser 
capaz de contextualizar a sua própria personagem, o carácter anódino e estereotipado das 
personagens dos desenhos em geral e por vezes a sua posição periclitante. O próprio envelope 
corporal está interiorizado com algumas falhas, o que ajuda a compreender erros de organização 
espacial – particularmente no teste Bender –, imperfeições na coordenação das partes da figura 
humana e laivos de angústia de fragmentação. 

A entrada em jogo da questão da identidade ajuda-nos a perceber o afastamento do 
Bernardo face ao outro, pois a proximidade pode despoletar vivências de perda da 
individualidade que já de si estava comprometida. Uma relação afectivamente relevante pode 
rapidamente tornar-se fusional e confusa para o Bernardo, especialmente quando a sua sede de 
ser amado e cuidado – colocando-se numa posição muito regressiva – propicia que se torne 
dependente do outro. Não terá sido por acaso que tanto na primeira como na segunda entrevista a 
mãe mencionou a insistência deste filho em «ser bebé». 

Deste modo, o Bernardo manifesta duas tendências polarizadas: o afastamento da 
intersubjectividade com isolamento dos afectos e o extremo desejo de contacto e gratificação 
emocional. O primeiro é usado como profilaxia da desorganização interna mas tem como 
consequência vivências disfóricas devido à solidão e aos sentimentos de desamparo; o segundo 
pode ser emocionalmente satisfatório, preenchendo uma importante lacuna, mas corre o risco de 
tornar-se incomportavelmente ansiogénico devido à fragilidade dos limites da identidade pessoal 
do Bernardo. Assim, com o contributo da medicação este menino encontra-se  num 
funcionamento em que predomina o pólo mais racional e dirigido ao intelecto, mas não deixou de 
viver nele o pólo complementar que por vezes se denuncia de modo mais visível, nas suas 
pequenas desorganizações. 

Esta porosidade do envelope identitário do Bernardo reflecte-se também a nível mais 
abstracto, isto é, a nível da sua capacidade de contenção e representação dos estados emocionais, 
para subsequente transformação. A capacidade simbólica é aqui extremamente importante, pois é 
ela que permite ao sujeito transitar da acção exclusivamente externa, corpórea, para a acção 
interna, pelo pensamento, que permite ao indivíduo auto-regular-se; prova disso é o facto de, aos 
oito anos de idade, o Bernardo ainda precisar de um objecto transitivo (um peluche) para o 
securizar quando está sozinho, o que demonstra que o objecto materno ainda não foi interiorizado 
como representação, é necessário um intermediário externo. 

No Rorschach o Bernardo dá prova de algumas tentativas no sentido de conseguir ligar o 
seu mundo interior com o mundo exterior – o que pressupõe a existência de uma linguagem que 
faça a ponte entre as duas –, mas elas são ainda incipientes. Concluímos então que a problemática 
fulcral do Bernardo reside numa capacidade simbólica insuficientemente constituída, não 
contentora e portanto ansiogénica, levando-o a oscilar entre posturas extremadas de aproximação 
e afastamento das relações humanas, estendendo-se ao modo como se relaciona com o mundo em 
geral, num padrão em que a estabilidade nunca é conseguida. É esta perturbação emocional que 
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influencia negativamente a globalidade do psiquismo do Bernardo, inibindo-o e dando a falsa 
impressão de que as suas capacidades são intrinsecamente inferiores ao que realmente são. 

A nível familiar, o início de toma de medicação por parte do Bernardo teve consequências 
positivas, ainda que achemos que o núcleo duro da sua hiperactividade continua a existir: a mudança 
mais evidente prende-se com o estado de humor da mãe, presentemente muito mais alegre, optimista 
e serena do que há três meses; ela revela-se muito satisfeita com os efeitos do metilfenidato. O pai 
mantém-se distante e inconstante – no fundo, desorientado – na relação com o Bernardo, mas a 
relação de casal teve melhorias significativas ao tornar-se mais pacífica e amistosa, uma vez que as 
questões ligadas a este filho eram fonte frequente de conflito. Por fim mas não menos importante 
está um elemento que consideramos ser um relevante indicador da alteração da dinâmica familiar: 
Francisco, o irmão mais velho do Bernardo, tornou-se nos últimos meses um adolescente 
reivindicativo e por vezes impulsivo, ao invés da postura contentora e serena que o caracterizara até 
então; na nossa óptica, isto vem confirmar a modificação positiva do funcionamento desta família a 
partir da introdução do metilfenidato, com a melhoria do Bernardo a aliviar o irmão de 15 anos da 
função implícita de de certo modo substituir o pai ausente e apoiar a mãe, proporcionando à família 
maior disponibilidade emocional e ao Francisco espaço para manifestar as expressões características 
da segunda etapa do processo de separação-individuação características da adolescência. Em suma, 
ele sente que o núcleo familiar está mais forte e é agora capaz de conter a disrupção eventualmente 
provocada pela sua conflituosidade e testagem dos limites, podendo, também ele, não ser ainda um 
adulto. 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

Satisfeita com o seu desempenho parental, mostra-se preocupada com a filha, em quem 
nota algumas alterações que não lhe agradam. 

 

Pai 

Antes de mais, relembramos que o pai da Andreia se encontra fora do país a trabalhar desde 
que ela tinha 2 anos, estando apenas em casa com a família no mês de férias que aufere 
anualmente. 

Actualmente a Andreia demonstra grande vontade de se relacionar com o pai, mesmo à 
distância, e parece mais apaziguada relativamente à sua ausência, esperando com entusiasmo o 
seu regresso (de cuja periodicidade tem noção). Enceta ela própria pontes de ligação com o pai, 
pedindo-lhe que lhe traga coisas do estrangeiro e demonstrando estar ciente do facto de ele enviar 
regularmente encomendas de bens ou dinheiro para a família, o que nos leva a pensar que houve 
uma evolução no sentido de a Andreia ter conseguido aceitar as vivências internas depressivas e 
possivelmente abandónicas que a ausência precoce do pai provocou, passando para uma posição 
mais evoluída de desenvolvimento psíquico em que é capaz de compreender e conciliar as partes 
boas e más da representação paterna, ao invés de as polarizar (negativamente): já não existe 
apenas o afastamento vivido e consequente impossibilidade de afecto [próximo], há também uma 
maior segurança veiculada pelo sentimento de que a ausência do pai não é desejada por ele e que 
ele se esforça no sentido de manter contacto com a família – nomeadamente com a filha mais 
nova – e de lhe expressar a sua saudade e o seu amor. Parece haver uma maior constância do 
objecto. 

 

Irmãos 

A relação com os irmãos (todos mais velhos) mantém-se dentro dos mesmos moldes que 
anteriormente: eles são filhos predominantemente calmos e responsáveis, preocupando-se com a 
irmã e cuidando dela; eventualmente existem episódios de menor capacidade de tolerância para 
com a Andreia, mas a relação entre ela e a restante fratria é bastante boa. 

 

«ANDREIA» 
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A Andreia 

Em termos comportamentais individuais, a Andreia tem-se mostrado mais parada, muito 
pensativa e mais triste; esta constelação leva-nos a pensar na possibilidade de finalmente esta 
criança ter sido capaz de elaborar uma vivência interior depressiva sem ter de fugir dela pela 
acção por sentir que não é capaz de a suportar. Por outras palavras, o que queremos dizer é que se 
nos coloca a hipótese de a Andreia poder estar a viver um momento depressivo, o que é positivo 
no sentido da evolução para uma acção com o pensamento e não forçosamente pelo movimento – 
uma acção interna e não exclusivamente externa; de facto ela poderá estar mais triste do que 
anteriormente a mãe a conhecia, mas isto significará que ela reconhece os factores que lhe 
provocam mágoa (a partida do pai e respectivo luto) e é agora emocionalmente capaz de os 
aceitar e, principalmente, conter, dando-lhes significado e de certo modo obtendo mais controlo 
sobre as suas vivências emocionais. Neste sentido vai a sua aproximação ao pai, deixando para 
trás a zanga e a oscilação entre as angústias depressivas de abandono e desprotecção e as 
angústias persecutórias de ser assoberbada pela proximidade/intimidade com a figura cujo afecto 
deseja. 

Socialmente, a Andreia é retraída e tem mais facilidade em lidar com crianças do que com 
adultos; assim, limita-se a ser educada. Em casa tem-se revelado mais ciosa da sua privacidade e 
da sua posse sobre os objectos, os quais estima e gosta de brincar mas não arruma. Na escola, a 
relação com os outros meninos é boa, brincando com eles e falando deles em casa; a sua 
sensibilidade ao ruído e à presença de um número significativo de outras pessoas também 
diminuiu. 

Em termos de aprendizagem, a professora de apoio achou-a mais calma e concentrada 
durante o primeiro mês de toma da medicação, mas actualmente não nota melhorias. Quanto a 
este aspecto devemos relembrar que a Andreia sofre de um défice cognitivo ligeiro, circunstância 
que também não foi ajudada pelo facto de só nos últimos três meses da sua vida ter frequentado o 
ensino pré-escolar, apesar de ter havido uma tentativa de minorar essa falha com uma professora 
de apoio. Falamos nisto para dizer que talvez a problemática mais atingida pela hiperactividade 
desta menina não seja a aprendizagem mas a esfera emocional, o que poderá explicar o facto de 
não haver grandes alterações em termos escolares (ao passo que, como já vimos, se coloca a 
hipótese de ter havido uma evolução em termos de organização psicoafectiva). 

Com o ingresso no pré-escolar, a maior parte das refeições passou a ser feita na escola, e 
em casa tornou-se bastante mais selectiva em relação aos seus gostos e vontades alimentares. Isto 
pode significar um passo no sentido da separação-individuação e de uma tomada de consciência 
da sua individualidade enquanto pessoa (como indica o uso mais frequente do «não», como 
refere a mãe); mais uma vez, esta hipótese está em sintonia com a vivência real e interna de 
sentimentos depressivos e com o demarcar da fronteira da sua privacidade (aquilo a que a mãe se 
refere como um maior egoísmo). 
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Finalmente, continua a pôr resistência à hora de ir para a cama, mas acaba por fazê-lo e nos 
casos mais difíceis a mãe deita-se com ela e lê-lhe uma história ou brincam um pouco juntas, até 
que a Andreia adormece. A partir daí, o sono é contínuo e regular. Não é claro pelas declarações 
da mãe se a Andreia ainda insiste em adormecer na cama da mãe e não na sua, mas a nossa 
interpretação leva-nos a crer que não. 

 

Condições gerais de vida 

Mantêm-se desde a última vez. Habitam a mesma casa, numa zona onde não faltam 
serviços úteis, e as rotinas diárias dos vários membros do agregado familiar não sofreram 
alterações. A situação profissional tanto da mãe como do pai da Andreia são as mesmas, sendo 
que à altura da entrevista havia a possibilidade de em breve o pai vir a casa durante um mês, de 
férias. 

 

Alterações do funcionamento familiar 

A mãe da Andreia parece desiludida, pois não nota diferenças na dinâmica familiar nem na 
filha desde que começou a medicação – apenas refere que o esquecimento de uma toma do 
comprimido fez com que a filha se mostrasse muito mais agitada do que antes de começar a fazer 
medicação. A este respeito, importa-nos sublinhar que a mãe da Andreia se destacou de entre os 
restantes pais pela relutância tanto em relação ao diagnóstico de hiperactividade como à 
medicação da filha, o que pode ter resultado num efeito do tipo auto-realização de profecias: ao 
crer que a situação em jogo não era realista e que as medidas adoptadas não eram, portanto, 
adequadas, a mãe da Andreia pode ter enviesado os seus processos cognitivos no sentido de não 
notar alterações ou melhorias ou ter, de modo não-consciente, propiciado um ambiente que 
dificultava a transformação de comportamentos pretendida. Porém, esta é apenas uma hipótese e 
não dispomos de dados suficientes para a confirmar ou refutar. 

 

• Observação livre 

 

Antes de mais, a marcação do segundo encontro com a mãe da Andreia foi complicada, 
pois por um lado houve dificuldade em acertar uma data conveniente e por outro, pelo menos 
dois encontros foram cancelados em cima da hora, por vezes sem aviso da própria. Isto levou-nos 
a suspeitar de alguma resistência não verbalizada pela mãe da Andreia, mas finalmente foi 
possível voltar a entrevistá-la e estar com a filha. 

No entanto, o contexto foi pontuado por alguma desorganização, pois nesse dia a Andreia 
tinha uma consulta que não de Pediatria na Unidade de Desenvolvimento, o que condicionou os 
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tempos do nosso encontro devido à ansiedade e pressa da mãe durante a entrevista, que temia 
perder a consulta, e ao facto de a passagem de provas ter sido interrompida pela necessidade de 
levar a filha à dita consulta, trazendo-a depois; felizmente, isto aconteceu pouco após o início do 
período em que ficámos a sós com a Andreia, pelo que o resto da sessão correu sem percalços. 
Importa contudo referir que, ao sair do gabinete para deixar a filha connosco, a mãe assegura-a 
de que está lá fora e de que não tem de se preocupar, dizendo-nos que a Andreia vai ficar já 
ansiosa, o que não se verificou. 

Enquanto lhe aplicámos as provas, a Andreia revelou-se uma menina tímida, estando 
praticamente sempre em silêncio, mesmo apesar dos nossos pedidos para que nos avisasse 
quando tivesse terminado uma prova; à medida que o tempo ia passando e íamos repetindo esta 
instrução, usando algum humor para cativar a Andreia, o modo como nos avisava de que tinha 
terminado parecia estereotipado, pois era igual em forma e conteúdo ao exemplo verbal que lhe 
tínhamos dado. 

Quando verbaliza alguma coisa, a fala da Andreia é lentificada e «à bebé». Assim, portou-
se bem, ficou sossegada e foi obediente, mas interagiu muito pouco connosco. 

 

• Avaliação psicológica (síntese interpretativa) 

 

A partir da análise dos dados da observação, da segunda aplicação da entrevista para pais, 
do Questionário de Conners e das várias provas agora aplicadas à Andreia, apresentamos de 
seguida uma síntese dos factores que se destacaram sobre o seu funcionamento psíquico, o seu 
comportamento e sobre a dinâmica da família, nomeadamente no que diz respeito à 
hiperactividade. 

Começando pelos dados recolhidos através das provas psicológicas, podemos dizer que ao 
longo de todas elas se salienta um núcleo de dificuldades relacionais expresso sob a forma de 
medo e afastamento do outro, que é não só comportamental mas também emocional; a Andreia 
efectua uma retirada narcísica que lhe permite proteger-se de lidar com os aspectos frustrantes ou 
assustadores da realidade, cuja vivência é extremamente intensa devido à falta de capacidade de 
contenção dos estados afectivos por parte da menina. Este afastamento traduz-se tanto em termos 
de organização da cognição (e.g., método de reprodução bizarro da figura 8 do teste de Bender 
devido à percepção do item não como um todo mas como um conjunto de parcelas 
independentes) como em termos projectivos (e.g., desvitalização das personagens no desenho 
livre, no auto-retrato e no desenho da família, investimento mínimo no cenário do desenho livre e 
ausência de qualquer cunho pessoal no Rorschach). Temos assim uma criança de funcionamento 
inibido e empobrecida no que concerne a espontaneidade, conjectura confirmada pelos dados de 
observação recolhidos durante o contacto directo com a menina. 
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Todavia, esta retirada da relação não é totalmente eficaz na sua função de apaziguamento, 
pois gera fortes sentimentos de solidão, desamparo e carência afectiva, os quais são patentes no 
carácter isolado e «flutuante» das personagens desenhadas pela Andreia e nas suas declarações 
sobre as mesmas, quer directa quer indirectamente (e.g., a menina que brincava sozinha no 
desenho da família real, a menina que não consegue ter os pés no chão no desenho livre, a mãe 
repetidamente gratificante no desenho da família imaginária). Surge então um movimento 
massivo de dependência do outro, que depressa também se tornará incomportável por levar a 
fantasmas de anulação de si no envolvimento com o outro. Cria-se assim um movimento 
constante de afastamento e aproximação à relação, exacerbado em ambas as modalidades e 
portanto ineficaz em qualquer uma delas, levando ao evitamento alternado de insatisfações 
complementares: as angústias persecutórias associadas à relação e as angústias depressivas 
associadas à não-relação.  

Ora, uma vez que é na relação que se constrói a identidade do sujeito e que o padrão 
relacional da Andreia é marcadamente instável, dá-se que a sua noção de self sai lesada e aparece 
como pouco nítida, indiferenciada, quase inexistente. O modo como ela lida com isto é o recurso 
a elementos externos de identificação, mais facilmente acessíveis e em termos de 
desenvolvimento psíquico menos evoluídos do que os seus correspondentes internos, os quais 
requerem capacidade de insight, logo capacidade simbólica de que a Andreia não dispõe; como 
exemplo temos a natureza esquemática e estereotipada de todas as suas representações da figura 
humana e a sinalização sistemática da sua própria personagem através de peças de vestuário que 
mimetizam aquelas que enverga no momento da prova, como se o seu sentimento de identidade 
estivesse restringido ao momento vivido no imediato e não fosse uma noção essencial que a 
acompanha ao longo do tempo, apesar das alterações que ela possa sofrer ao longo da vida. 

O baixo grau de autonomia que daqui resulta faz com que a Andreia procure conforto numa 
posição mais infantilizada e passiva, sendo patentes vários índices de regressão nos seus 
desenhos e mesmo no seu comportamento, como a fala à bebé. Todavia, é importante referir que 
surgem movimentos progressivos, os quais, não sendo perfeitamente coesos, indicam uma 
evolução, isto é, a Andreia já consegue conceptualizar a hipótese de assumir as capacidades 
psico-afectivas características de uma criança da sua idade e assim lidar mais de perto com a 
realidade e suas dificuldades, não sentindo que elas são mais do que consegue suportar. Por 
outras palavras, ela deixa de recorrer à fuga proporcionada pela retracção narcísica e pela 
regressão e vai-se sentindo capaz de lidar com o presente e o futuro. 

A esta evolução corresponde um movimento de elaboração dos estados internos que até 
aqui não existia. Como vimos, a Andreia funciona num registo bastante retraído; ora, atentando 
na segunda entrevista que fizemos à mãe, verificamos que esta a nota mais triste e pensativa 
desde que iniciou a medicação, apesar de isto não lhe agradar. Sucede ainda que, sem motivo 
aparente, a relação da menina com o pai melhorou – à recusa e à zanga de outrora contrapõe-se 
agora a iniciativa espontânea de contacto por parte da Andreia. Cremos que estes dois factos não 
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estão separados: o humor mais disfórico da Andreia é consequência do abrandamento provocado 
pela acção neuroquímica do metilfenidato (testemunhada pela baixa significativa dos valores no 
Questionário de Conners), abrandamento esse que a impede de constantemente ocupar a mente 
com objectos externos «voláteis» e propicia o direccionar do pensamento para dentro. Ao estar 
mentalmente mais disponível para dar atenção aos seus estados internos, a Andreia pode não só 
pela primeira vez reconhecê-los e envolver-se verdadeiramente com eles mas também elaborá-los 
e contê-los, fazendo com que os seus pensamentos e emoções deixem de ser invasivos e 
incontrolavelmente angustiantes. Ela pode agora aperceber-se da tristeza e zanga que a partida do 
pai lhe causou, assim como da sede de afecto e da solidão que sente: estamos então face a um 
processo depressivo, em que se dá sentido às emoções e se reconhece a realidade frustrante, ao 
invés de procurar negar massivamente a sua existência. Como sabemos, este é um importante 
marco de desenvolvimento psíquico, pois dá conta da passagem de mecanismos mais primários 
de preservação do self (em que a realidade é conceptualizada como absolutamente má ou 
absolutamente boa, com perigo de aniquilação do Eu pelo objecto ou vice-versa – posição 
esquizo-paranóide) para uma visão integrada dos aspectos gratificantes e frustrantes de um 
mesmo objecto, permitindo a manutenção da relação com ele (posição depressiva). 

Contudo, há mais um dado importante a contemplar: apesar de a Andreia ser das crianças 
cuja hiperactividade mais baixou na nossa amostra, a sua mãe mostra-se negativamente satisfeita 
com os resultados obtidos. Importa aqui recordar alguns dos conteúdos verbalizados pela menina 
ao longo das provas de cariz mais projectivo, nomeadamente o desenho da família imaginária, 
em que dá conta de um delinear de fronteiras mais claro entre si e a mãe (e.g., ao sublinhar que 
cada uma dorme na sua cama, ao contrário do que costumava acontecer). A insatisfação da mãe 
da Andreia pode estar relacionada com o facto de a filha começar a construir alguma 
autonomização, afastando-se do carácter fusional que o relacionamento das duas por vezes 
tomava: tal como referimos, a noção de identidade pessoal é problemática para a Andreia, e os 
novos comportamentos de oposição e de busca de privacidade relatados pela mãe podem ser um 
sinal de que ela começa a tomar consciência de si e da sua individualidade, havendo agora não só 
um processo de separação exacerbada, no vazio, mas o investimento numa finalidade que é a 
individuação e decorrente ganho de autonomia. 

Mencionámos desde a primeira entrevista que a mãe da Andreia era reticente à ideia da 
hiperactividade da filha e à medicação, e voltamos a mencioná-lo para reforçar o que dissemos 
no parágrafo acima: uma vez que o que incomodava a mãe da Andreia era a inconstância da filha 
e não tanto um comportamento irrequieto, a separação física e psicológica em que a Andreia tem 
investido pode estar a causar na mãe resistência à perda da exclusividade do interesse e afecto da 
filha, que começa a deixar de ser completamente dependente. O início de uma escolaridade 
formal, o tempo que passa a ser passado fora de casa, o alargamento da rede de socialização e o 
reatar da relação com o pai constituem factores que, juntamente com o efeito do metilfenidato, 
aliciam o interesse da Andreia pelo mundo exterior (como aliás fica patente no seu desenho livre) 
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e a gratificam, sendo, portanto, securizantes. O seu afastamento de um universo restringido às 
relações familiares próximas parece despoletar na mãe uma angústia de separação que a leva a 
sentir que gostava mais da filha como era antes. Assim, cremos que nesta dinâmica familiar o pai 
será um elemento especialmente importante ao facilitar a triangulação e consequente separação-
individuação da Andreia em relação à mãe, alargamento do horizonte relacional e elaboração de 
limites e afectos negativos. 
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• Entrevista para pais (mãe) 

 

Mãe 

Preocupada, insegura e pessimista, a mãe do Manuel revela-se muito ansiosa quanto ao 
futuro mais longínquo do filho e denota culpabilidade sobre a possibilidade de inadvertidamente 
negligenciar a filha. Deste modo, centra a sua vida na vida do filho – o que lhe causa desgaste 
emocional – e tende a entrar numa espiral de crescente ansiedade que tem dificuldade em conter. 
Devido a um episódio recente, mostrou-se extremamente sensível à discriminação negativa que 
os outros podem exercer sobre o Manuel e ao modo como percepcionam a sua diferença, 
inclusivamente a família alargada (relembramos que o Manuel sofre de autismo); isto fez com 
que se tornasse ainda mais protectora e sugere-nos uma questão: apesar do seu pessimismo, será 
que a mãe do Manuel ainda não fez o luto da criança imaginária que concebeu e opõe ainda 
alguma resistência à aceitação das limitações do filho, num movimento de denegação? A 
admissão do filho tal como ele é implica uma importante ferida narcísica que esta mãe pode 
querer evitar, especialmente se tivermos em conta que ela é muito auto-crítica. Ou será que a sua 
forte reacção emocional é apenas testemunho da angústia despoletada numa mãe empenhada e 
esforçada pelo desânimo incutido pelo meio envolvente? 

Quanto ao casal, a relação com o marido é descrita como sendo óptima. 

 

Pai 

A relação do Manuel com o pai é boa, apesar de continuar a haver significativamente 
menos contacto do que com a mãe. O pai esforça-se por expandir o leque de experiências de vida 
do Manuel para além daquilo que são os seus interesses imediatos, introduzindo uma forte 
componente de situações que permitem a interacção entre pai e filho, a criação ou reforço de 
laços afectivos e a socialização. 

 

Irmãos 

A irmã do Manuel, agora com 12 anos, é um grande apoio para a mãe e quase idealizada 
por ela, uma vez que tem um importante papel de auxílio no que toca a lidar com as 
problemáticas relacionadas com o Manuel. 

«MANUEL» 
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A relação entre os irmãos é predominantemente pacífica e afectuosa, com a irmã a 
funcionar como elemento de calma e contenção quando o Manuel se exalta. Há entre os dois uma 
preocupação afectuosa mútua. 

 

O Manuel 

Tendo diminuído significativamente a tendência para recorrer a estereotipias, o Manuel é 
agora capaz de manter uma conversa com princípio, meio e fim. 

O seu relacionamento com os outros meninos não é como o de outra criança qualquer, mas 
é actualmente pautado por maior motivação e, aparentemente, satisfação; no entanto, o seu 
núcleo de amigos pertence não à turma regular mas à sala TEACCH e ao grupo de tempos livres, 
sendo que agora se mostra mais retraído e são os outros que se aproximam de si com mais 
facilidade. Com adultos continua a dar-se bem. 

Tornou-se também cioso dos seus objectos e da sua propriedade sobre eles, não os 
estragando, ao contrário do que foi relatado na primeira entrevista. A insistência dos pais fez com 
que deixasse de numerar as páginas dos livros (mesmo que já numeradas de origem) com tanta 
frequência como antes. Assim, denotam-se melhorias a nível comportamental. 

À mesa, o Manuel porta-se melhor na escola do que em casa (onde adopta uma postura 
infantilizada), mas mesmo assim já consegue estar sossegado, desde que não tenha fontes de 
distracção por perto. 

A hora de dormir é difícil, porque, embora não oponha resistência a ir-se deitar, o Manuel 
permanece acordado e vai buscar coisas para se entreter. Durante as férias de Verão ganhou o 
hábito de querer dormir no quarto da irmã pois tinha medo do seu quarto – esta situação deveu-se 
a uma fobia do Manuel em relação a moscas (frequentemente produto de alucinações) 
despoletada por uma dosagem demasiado elevada de metilfenidato, entretanto corrigida. À 
excepção deste percalço, o Manuel deixou também de ir ter à cama dos pais a meio da noite. 

Em termos académicos houve grandes progressos tanto em termos de autonomia como de 
aproveitamento. 

 

Condições de vida em geral 

A única diferença registada é que, à altura da entrevista, a mãe do Manuel ainda não sabia 
qual o horário em que ia leccionar, uma vez que é professora. De resto, tanto as condições de 
habitação como de trabalho e rotinas quotidianas se mantiveram. 
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Alterações do funcionamento familiar 

Em função das alterações positivas mostradas pelo Manuel, o ambiente familiar tornou-se 
mais tranquilo, espontâneo, livre e confiante. 

 

• Observação livre 

 

Ao contrário do que acontecera na primeira vez, neste segundo encontro não foi possível ao 
pai do Manuel comparecer, pelo que entrevistámos apenas a mãe. No entanto, quem esteve 
também presente foi a irmã do Manuel, pois encontrávamo-nos em período de férias escolares e a 
mãe não tinha com quem a deixar; assim, tanto o Manuel como a sua irmã estiveram presentes 
durante a entrevista à mãe. Esta voltou a revelar-se muito ansiosa, gaguejando sempre, e algo 
preocupada em transmitir boa impressão à entrevistadora. Segundo observámos da irmã do 
Manuel, é uma criança muito calma e paciente, não interferindo nem se queixando durante a 
entrevista. 

Ainda não conhecíamos este menino e o primeiro contacto que tivemos foi na sala de 
espera: segurava um livro de histórias pertencente ao hospital e que estava relutante em devolver 
e, tímido mas educado, acedeu a cumprimentar-nos com um beijinho na face, depois de nos 
apresentarmos e tentarmos estabelecer relação falando com ele sobre o livro que tinha nas mãos. 
Confiando na mãe, não ofereceu resistência a ir connosco para o gabinete ou a ficarmos a sós 
aquando da aplicação das provas. A este respeito é importante referir que, segundo a mãe nos 
indicou, para preparar o Manuel para o que ia fazer disse-lhe que ia jogar uns jogos connosco, ao 
que ele reagiu com uma intenção e preocupação intensa de ser o vencedor. 

De facto, ao longo da aplicação das provas o Manuel pergunta constantemente quantas 
folhas tem de fazer (refere-se aos vários desenhos que lhe pedimos), quer contar quantas folhas 
em branco temos sobre a secretária e verbaliza que tem de fazer muitas para ganhar o jogo. Foi 
algo difícil lidar com esta atitude do Manuel, pois produziu interferência no fluir de cada prova e 
as nossas tentativas de contenção explicando-lhe que não tem de usar todas as folhas que há na 
mesa e que não é um jogo do tipo ganhar ou perder não pareciam acalmar a sua ansiedade e 
obstinação (tendo nós, mais tarde, face à ineficácia dessa abordagem, de lhe dizer que ele já tinha 
ganho, contando com ele as folhas que tinha desenhado e gratificando-o por isso, o que pareceu 
acalmá-lo). A sua preocupação em «fazer muitas folhas» é acompanhada pela pergunta sobre se a 
sua mãe está contente. 

O Manuel não quer desenhar mais. É um rapazinho franzino, dócil mas de expressão facial 
sempre triste, com o sobrolho franzido, provocando-nos frequentemente a sensação de que está 
em sofrimento ou simplesmente não compreende o que lhe pedimos e também não pede auxílio. 
O Manuel não sorri. Esta experiência foi algo angustiante para nós, o que tivemos de controlar de 
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modo a não gerar uma espiral de ansiedade – procurámos sempre um papel contentor e calmante, 
o que se revelou difícil. 

Devido à sua recusa em desenhar mais, optámos por sentá-lo ao nosso colo (com o seu 
assentimento) para fazer a família imaginária, o que lhe parece ter dado mais algum alento, pois 
executou a tarefa. Ao nosso colo, sentou-se direito mas não rígido. 

Por se tratar de uma criança autista, neste caso não foi aplicado o Rorschach. Terminada a 
aplicação possível das provas planeadas, procurámos ter um momento lúdico e de simples 
interacção em que o Manuel sentisse que não lhe estavam a exigir mais nada. Assim, 
conversámos um pouco com ele e escrevemos o seu nome no verso de uma das folhas, para a 
identificar, querendo ele também fazê-lo por si próprio, tendo nós reforçado o seu êxito. De 
seguida, fomos chamar a mãe e a irmã à sala de espera. 

A mãe, preocupada com o bom comportamento do Manuel enquanto esteve connosco, 
referiu que o desenho é de facto uma actividade de que ele não gosta, sendo que no boletim de 
avaliação escolar era pedido que trabalhasse esse aspecto. Enquanto conversávamos, tivemos 
oportunidade de observar um dos episódios fóbicos do Manuel devido à presença de uma mosca 
no gabinete; tornou-se grandemente agitado e assustado, não respondendo à contenção materna. 

 

• Avaliação psicológica (síntese interpretativa) 

 

Após a análise dos dados recolhidos mediante a segunda entrevista à mãe e as provas 
aplicadas, verificamos que o termo que mais vezes usámos para descrever o Manuel ou 
classificar os seus resultados nas provas é «inibido». Esta inibição que relatamos aparece sempre 
associada a factores de ordem emocional que dificultam a expressão de vivências afectivas e a 
relação com o outro, marcada pela distância e pelo isolamento. Em consonância com estas 
observações a nível geral temos o facto de o relacionamento do Manuel com as outras crianças se 
pautar agora por maior afastamento do que antes do início da medicação, apesar de elas o 
procurarem. 

Todavia, houve também alterações positivas: os resultados do Questionário de Conners 
indicam uma significativa diminuição do índice de hiperactividade e são acompanhados por 
grande satisfação parental. Como tal, a nível comportamental houve melhorias como aumento da 
autonomia, da capacidade de concentração, dos resultados escolares e surgem indícios do que 
poderá vir a ser um movimento de separação-individuação. 

Temos então que a nível comportamental a evolução foi positiva e que as dificuldades se 
concentram no que diz respeito à socialização. Sendo esta uma área do funcionamento humano 
particularmente ligada aos afectos e às vivências subjectivas em geral, vale a pena debruçarmo-
nos sobre aquilo que averiguámos a esse respeito. Assim, destacam-se como factores recorrentes 
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uma imaginação e espontaneidade pobres, que quando analisadas remetem para sérias 
dificuldades a nível da abstracção e da simbolização, o que nos permite compreender melhor a 
dinâmica do distanciamento social do Manuel. 

Como instrumento mental, o pensamento é essencialmente uma capacidade de natureza 
representativa, transformando os estados internos em elementos «maleáveis» aos quais é possível 
dar significado e assim organizar a subjectividade do indivíduo (em que está incluída a sua 
percepção do mundo e dos outros). Como corolário temos que o pensamento permite a contenção 
de estados emocionais, caso contrário estes circulariam em completa liberdade, tornando-se 
invasivos e disruptivos para o indivíduo – nomeadamente as vivências negativas, pela carga de 
ansiedade que transportam. Em suma, pode dizer-se que o pensamento é um instrumento de 
controlo do próprio indivíduo. 

Ora, estando todo este processo dependente da capacidade de representação, a ausência 
desta deixará o indivíduo à mercê das suas reacções imediatas na relação com o outro, que nem 
sempre é gratificante. Neste quadro, a frustração é sentida com muita intensidade e a 
incapacidade de a elaborar internamente pode levar ao afastamento afectivo do indivíduo 
relativamente ao outro como modo de evitar uma situação que é para ele muito danosa – a 
relação. 

É isto que parece passar-se com o Manuel, donde a sua fuga emocional e outrora física à 
intersubjectividade ou ao investimento prolongado num objecto não-humano, como a escola. Se 
por um lado o metilfenidato fez do Manuel uma criança mais calma, mais concentrada e menos 
disruptiva – trazendo com isso uma baixa do grau de ansiedade na família, alguma gratificação e 
um sentimento de maior liberdade –, os entraves à capacidade de representação simbólica e 
respectiva elaboração de vivências internas persistem, donde o isolamento social verificado tanto 
na prática como por exemplo nos desenhos do Manuel. 

Esta dificuldade de simbolização afecta também a abordagem intelectual do Manuel aos 
estímulos, pois verificam-se desorganização do pensamento e falta de planeamento das tarefas – 
principalmente no teste de Bender e no Desenho da Figura Humana. Estes indicadores podem 
traduzir-se comportamentalmente sob a forma da impulsividade e inconstância características da 
conduta hiperactiva do Manuel antes do início da medicação e surgem actualmente nas provas 
como excessiva tensão interna, fortes pulsões, tendência para a passagem ao acto e grande 
expansividade. À primeira vista estes dados não fariam sentido, uma vez que nos referimos acima 
à inibição que caracteriza o Manuel, mas sabemos agora que é a sua incapacidade de conter essas 
vivências internas através do pensamento que o leva a retirar-se da relação, fazendo com que nele 
convivam duas modalidades opostas: uma de exteriorização massiva e outra de grande retracção. 

A par disto constatamos também a existência de um fundo de insegurança e dependência, 
com pedidos de apoio ao examinador, manifestação de necessidade de agradar e um sentimento 
latente de que o seu desempenho não é suficientemente bom. A carga ansiogénica que daí resulta 
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faz com que apareçam ao longo das provas indicadores de regressão – tanto a nível cognitivo 
como emocional: teste de Bender e Desenho da Família – que testemunham o desejo de 
contenção externa, uma vez que a interna está impedida. Ora, sabemos pela observação e pelos 
dados de entrevista que a mãe do Manuel é uma pessoa extremamente ansiosa, especialmente no 
que toca ao seu desempenho parental, chegando a desorganizar-se emocionalmente, pelo que a 
sua capacidade de contenção, significação e transformação dos estados negativos do filho será 
provavelmente deficitária, gerando-se um ciclo de ansiedades recíprocas. O metilfenidato 
melhorou significativamente o comportamento do Manuel, o que trouxe claros benefícios à 
atmosfera familiar, mas a sua estrutura psíquica mantém a mesma configuração, na qual a 
impossibilidade de elaboração das vivências afectivas tem um papel fundamental. A fuga do 
Manuel à desorganização que as relações humanas lhe trazem e a simultânea necessidade de 
apoio emocional externo constituem a matriz sobre a qual se desenvolveu a sua conduta 
hiperactiva, mas consideramos que para que haja uma verdadeira reformulação psico-afectiva é 
necessário que haja um mediador – primeiramente externo e gradualmente interiorizado – das 
suas tendências opostas, um outro significativo que consiga securizá-lo da fiabilidade das 
relações humanas, para que estas deixem de ser (inconscientemente) conceptualizadas numa 
lógica binária como sufocantemente absorventes ou completamente frustrantes. Essa figura 
poderia ser o pai do Manuel, mas devido ao seu estilo de vida dominado pelo trabalho este é 
pouco presente na vida do Manuel – apesar de investir qualitativamente na relação –, o que deixa 
à irmã de 12 anos o papel de apoio do irmão e da mãe numa altura em que ela própria ainda 
necessita de auxílio no seu processo de crescimento e construção identitária. 

A identidade pessoal é, de resto, outro dos aspectos que se destacam negativamente nas 
provas do Manuel, cuja noção de self é muito incipiente: não está formada uma noção de 
identidade própria, diferenciada da dos outros (e.g., Desenho da Família), o que certamente 
reforça a insegurança e dependência referidas acima; lembramos que já na primeira entrevista a 
mãe dizia sentir que não houvera fomentado a autonomia do Manuel. Todavia, o ganho de 
autonomia na escola, o surgimento de atitudes «territoriais» e o abandono de comportamentos 
regressivos como querer dormir com os pais parecem constituir indícios de um movimento de 
separação, o que é positivo mas só será funcional quando se dirigir no sentido da individuação e 
não apenas de uma separação sem rumo. Tal como mencionámos no parágrafo anterior, também 
aqui a organização afectiva é um factor basilar para que este processo possa iniciar-se com 
qualidade. 

Deste modo, verificamos que por um lado a medicação com metilfenidato teve no geral um 
efeito benéfico sobre a dinâmica familiar – nomeadamente no que toca a diminuição da carga de 
ansiedade quotidiana – mas as problemáticas internas que despoletaram a hiperactividade do 
Manuel continuam presentes e seria necessária uma alteração mais profunda da dinâmica familiar 
para que num segundo momento essas possam ser superadas. 
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DISCUSSÃO GERAL 

 

Antes de qualquer outra conclusão, esta investigação revelou que não é possível estabelecer 
uma relação directa entre o início da toma de metilfenidato por parte de uma criança hiperactiva e a 
maneira como a dinâmica relacional da sua família nuclear se vai alterar, ou sequer se vai ocorrer 
alguma alteração. 

Isto deve-se a várias ordens de factores: por um lado, a medicação nem sempre tem um 
efeito redutor dos índices de hipercinésia (e.g., caso do Ricardo); por outro, há casos em que a 
irrequietude motora de facto baixa mas a evolução comportamental da criança é percepcionada 
negativamente pelo progenitor (e.g., caso da Andreia); em terceiro lugar encontramos os casos 
em que o índice de hiperactividade se mantém mas há uma percepção parental de melhoria das 
relações familiares (e.g., caso do Bernardo) e finalmente temos as situações em que a diminuição 
dos comportamentos hiperactivos é acompanhada por melhoria do ambiente familiar (e.g., caso 
do Manuel). Em suma, o que se verifica é que quer a manutenção quer a melhoria da perturbação 
na criança irrequieta após a introdução do metilfenidato não têm uma relação linear com o modo 
como as interacções familiares se (re)organizam. 

Esta variedade de fenómenos face ao mesmo estímulo indica que estão em jogo outras 
variáveis que não apenas os efeitos da medicação, variáveis essas de natureza intrapsíquica e 
relacional. Para compreendermos a sua natureza é útil recorrermos à caracterização da amostra antes 
e depois do início da terapêutica farmacológica. 

Na fase de pré-teste todas as mães mostraram viver intensamente e com angústia a 
problemática do filho, mencionando sentir-se vazias de soluções, desamparadas e cansadas e nível 
físico e psíquico, o que vai ao encontro dos dados encontrados na literatura. O diagnóstico do 
pediatra e a necessidade de medicação por ele indicada foram bem aceites e até bem-vindos por 
parte de todos os progenitores, à excepção do pai do Manuel (o único pai com que tivemos contacto, 
o qual mostrou ambivalência relativamente à toma de fármacos) e da mãe da Andreia, que se 
destacou desde o momento da consulta de Pediatria pela sua reticência em relação à classificação da 
filha como uma criança hiperactiva. Assim, o estado emocional das mães e o ambiente vivido na 
altura pelo sistema familiar nuclear traduziram-se nas expectativas colocadas na medicação. Por 
vezes vagas e elevadas, centravam-se em primeiro lugar no desejo de tranquilidade e descanso da 
própria mãe, seguidos por melhoramento no funcionamento familiar (menor conflitualidade e 
disrupção) e no aproveitamento escolar da criança. Deste modo, pode dizer-se que a motivação dos 
pais para a adesão ao metilfenidato era na generalidade positiva. 

Analisando com maior profundidade a relação mãe-filho, verificamos que em ambos os 
momentos avaliativos – pré-teste e pós-teste – a mãe surge como o elemento parental mais a par 
das vivências, dificuldades e evoluções da criança hiperactiva, havendo portanto uma forte 
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envolvência emocional. Encontram-se assim dois tipos de registo: um de culpabilidade e grande 
simbiose (patente na mãe do Ricardo e, acima de todas as outras, na mãe do Manuel), ansioso e 
desgastado, com fortes sentimentos ambivalentes em relação ao filho e em luta com os afectos 
negativos (os quais na mãe do Manuel são fonte de grande culpabilidade para com a filha); o 
outro pauta-se por uma postura mais disciplinadora e, até certo ponto, de maior tranquilidade no 
sentido de não reforçar as diferenças do filho hiperactivo em relação às outras crianças (mães do 
Bernardo e da Andreia). Mas se olharmos pelo prisma das alterações na dinâmica familiar 
percepcionadas pelas mães, as mudanças positivas são apontadas não exclusivamente pelas mães 
do grupo mais contentor e «realista», ao contrário do que seria de esperar; na verdade, há uma 
mãe de cada subgrupo que verbaliza evolução na vivência familiar, independentemente de ter 
havido ou não diminuição da irrequietude medida em escala numérica. 

Como interpretar estes resultados aparentemente contraditórios? Consideramos que tal pode 
ser efeito do forte desejo e motivação destas mães (Bernardo e Manuel) no sentido da melhoria 
da qualidade de vida dos seus filhos e da sua família: é curioso verificar que se trata das mães das 
duas crianças que apresentam outras perturbações de desenvolvimento graves, o que as tornará 
mais sensíveis a alterações positivas – amplificando a importância que lhes é atribuída – ou pode 
até despoletar um efeito de auto-realização de profecias. Deste modo, a satisfação parental 
positiva e melhoria do ambiente e das relações familiares no caso em que não houve diminuição 
do índice de hipercinésia seria explicada por um efeito do tipo placebo que teria origem não na 
criança que toma o medicamento mas sim na mãe, por ser a pessoa que o administra e tem 
consciência do seu potencial benéfico. 

Conclui-se assim que os factores intrapsíquicos desempenham um papel importante no 
modo como a medicação é representada pelos pais, o tipo de noção que é consequentemente 
transmitida aos filhos, as expectativas dos pais quanto aos resultados, a sua sensibilidade 
cognitiva para captar e valorizar alterações positivas e a sua motivação para potenciar o efeito da 
medicação através do reforço de comportamentos adequados e da criação de novas estratégias de 
interacção; mais, o novo modo de funcionar dos filhos é também fonte de prazer e bem-estar para 
os pais, o que os coloca num estado de humor mais positivo (o exemplo mais nítido é o da mãe 
do Bernardo) e susceptível de reforçar padrões de comportamento e interacção desejados, isto é, 
de dar continuidade às mudanças para as quais a medicação abriu espaço. Numa palavra, vemos 
que as atitudes e comportamentos dos pais e dos filhos face à introdução do metilfenidato se 
influenciam mutuamente e aquele por si só não é condição suficiente para que haja mudança. 

Importa referir quais foram concretamente as alterações observadas pelos pais nos filhos 
hiperactivos após a medicação. Assim, no que concerne as crianças propriamente ditas, houve 
alguns traços comuns que se pôde extrair nesta segunda fase. O mais imediato foi a acalmia 
comportamental, ao qual se seguiu a melhoria (mais ou menos vincada e mais ou menos 
duradoura) dos resultados escolares, particularmente acentuada nos casos do Bernardo e do 
Manuel. Finalmente, um fenómeno que apenas foi relatado em duas das quatro crianças (a 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 81

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

Andreia e o Manuel) mas que achamos importante relevar é o surgir de comportamentos que 
transmitem o seu sentido de propriedade sobre os seus objectos (maioritariamente brinquedos), 
cujo corolário é a noção de privacidade e de direito pessoal. Se tivermos em conta que todas as 
crianças da nossa amostra revelaram nas provas aplicadas um estádio de desenvolvimento do self 
muito regressivo, pouco diferenciado, este tipo de comportamento – que surge verbalizado pelas 
mães como egoísta ou censurável – conduz-nos à ideia de que pode estar em movimento um 
processo de individuação, do qual se deduz a formação de um envelope psíquico mais sólido e 
definido do que anteriormente, dando origem a um sentimento de identidade pessoal e ajudando a 
ordenar ou dar congruência às vivências internas, tarefa em que todas as crianças mostraram ter 
grandes dificuldades devido à sua muito débil capacidade simbólica. Aliás, como se verificou na 
revisão de literatura efectuada, essa lacuna constitui um factor de charneira na perturbação por 
hiperactividade. Como tal, cremos que este é sem dúvida um importantíssimo passo evolutivo no 
sentido de um processo de separação-individuação sadio, por oposição à alternância entre uma 
dependência completa do outro e uma separação no vazio que é apenas reactiva, não levando à 
individuação. 

Não deixa de ser curioso o facto de as crianças em que isto se verificou se encontrarem 
ambas na faixa dos 7-8 anos de idade, o que nos permite questionar se esta evolução está 
relacionada com o início da medicação ou é apenas um reflexo do desenvolvimento natural da 
criança (mesmo que este esteja atrasado). Resta ainda afirmar que esta maior aproximação (ou 
evitamento da separação) dos objectos físicos pode ser sinal de uma maior capacidade de 
suportar a proximidade dos objectos valorizados, o que nos leva na direcção da diminuição das 
angústias persecutórias, tendo como resultado uma maior constância/estabilidade. Assim, 
verificamos que nestas duas crianças – ambas pertencentes ao grupo cuja pontuação no índice de 
hipercinésia baixou – o metilfenidato pode ter contribuído para um «abrandamento» que 
proporcionou o começo da tomada de consciência de si enquanto pessoa e o contacto com as 
experiências internas (o insight), ou seja, a acção pelo pensamento e não exclusivamente pelo 
movimento, ao contrário do que caracteriza a hiperactividade. Reforçamos, contudo, que este 
processo está ainda numa fase embrionária. 

Ainda relativamente a essas alterações, verificamos que nem sempre a transição para um 
processo de separação-individuação de qualidade é visto com bons olhos pelas mães, como 
ilustra o caso da Andreia: as alterações sofridas por esta menina após a toma de metilfenidato 
apontam no sentido da elaboração de uma depressão há muito evitada, o que constitui um 
movimento psiquicamente evolutivo, ao mesmo tempo que outras alterações circunstanciais 
promoveram a separação da mãe e o aumento significativo da socialização; todavia, a mãe da 
Andreia revela-se profundamente insatisfeita com a nova condição da filha, possivelmente pelo 
desfazer da relação simbiótica que mantinha com ela. Mais uma vez constatamos como a 
representação parental dos efeitos do metilfenidato sobre a díade vai modular a existência ou não 
de melhorias nas relações familiares. Como tal, o trabalhar da relação mãe-filho e/ou pai-filho 
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surge como um importante elemento a considerar na terapêutica deste tipo de perturbação, uma 
vez que aquilo que clinicamente podem ser consideradas melhorias da criança pode despoletar 
vivências negativas no resto da família e pôr a nú padrões de relacionamento disfuncionais pré-
existentes que, face à mudança de contexto, deixam de ser «eficazes» tornando-se fonte de 
sofrimento. 

Todavia, houve aspectos da estruturação psíquica destas crianças que estudos anteriores 
têm relacionado com a perturbação de hiperactividade e que, segundo os dados recolhidos na 
nossa investigação, permaneceram mesmo depois da terapêutica medicamentosa. Os mais 
prevalentes, presentes em todas as crianças5, foram as dificuldades de relacionamento 
interpessoal, a tendência para a retirada narcísica, a carência afectiva, a tendência para uma 
postura dependente e regressiva na relação com o outro, a polarização dos afectos como 
massivamente positivos ou negativos, as dificuldades ao nível do pensamento simbólico, uma 
relação de extrema proximidade com a mãe e grande afastamento com o pai e um sentimento de 
self muito débil. Felizmente, há nestas crianças ainda uma ancoragem à realidade de qualidade 
suficiente, mas não podemos deixar de mencionar a similaridade entre estas características psico-
afectivas e aquilo que numa personalidade completamente formada constitui um quadro 
borderline; aliás, é na proximidade dessa área de funcionamento que alguns autores localizam a 
estruturação psicológica da hiperactividade. Em conclusão, pode dizer-se que mesmo nos casos 
de «sucesso» o metilfenidato não resolveu todas as problemáticas inerentes à irrequietude 
motora, aspecto que sugerimos poder ser colmatado mediante intervenção psicoterapêutica 
concomitante. 

Outro nível interessante da dinâmica familiar são as relações de fratria. Recordamos que em 
todas as famílias investigadas no presente estudo há irmãos e a criança hiperactiva é a mais nova 
de todos. Entre eles há uma predominância de relações afectuosas, pacíficas e contentoras – em 
contraste com a criança hiperactiva encontramos filhos calmos, organizados, responsáveis e 
chegando mesmo a adoptar uma postura adulta apesar da sua idade. Nesta última categoria, os 
casos que ressaltam são os do irmão do Bernardo, de 15 anos, e da irmã do Manuel, de 11 anos; 
de facto, estes parecem exercer, respectivamente, uma função paterna e materna para com o 
irmão irrequieto (no caso do irmão do Bernardo, estendendo-se à função de apoio que 
desempenha para com a mãe), sendo compreensivos com ele, contendo-o e ajudando-o. 
Tenhamos agora em conta a idade adolescente do irmão do Bernardo e a tenra idade da irmã do 
Manuel (a qual não tem reacção quando este a agride fisicamente, por exemplo) e ainda o facto 
de ambos estes irrequietos sofrerem de outras perturbações (microcefalia, síndroma 
polimalformativo e défice cognitivo ligeiro no Bernardo, autismo e défice cognitivo ligeiro no 
Manuel); será que não há espaço emocional para estes outros filhos nas suas famílias? Sentirão 

                                                 
5 A lista completa pode ser consultada no anexo L. 
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eles a necessidade de anular as manifestações eventualmente conflituosas características das suas 
idades para não acrescer disruptividade à família, adoptando assim um papel adulto? 

A excepção ao que acabamos de dizer é composta pelos irmãos de 19 e 16 anos do Ricardo 
e da Andreia, respectivamente; de notar que estes são os dois únicos casos em que o casal tem 
mais de dois filhos, sendo a criança citada a que precede imediatamente o hiperactivo na fratria. 
O irmão de 19 anos do Ricardo é um jovem muito organizado e cioso das suas coisas, havendo 
uma relação muito conflituosa entre os dois, em contraste com o que acontece com o 
primogénito, de 22 anos, que já não faz parte do agregado familiar. Importa no entanto ter em 
conta que o irmão de 19 anos se encontra em plena adolescência e só o facto de partilhar o quarto 
com alguém é propício a gerar conflitos de espaço pessoal, intimidade e de construção da 
identidade. 

No caso da Andreia, a excepção à regra geral e à regra da família aparece também com o 
irmão que a precede imediatamente na fratria: aqui a conflitualidade surge não tanto com a 
Andreia mas com a mãe e a irmã mais velha, destacando-se este rapaz também por ser mais 
rebelde que os irmãos e estar bastante atrasado em termos escolares; aliás, é este o filho com que 
a mãe tem mais preocupações, e não com a Andreia, sentindo que ele sente a falta do pai. 
Também aqui é de equacionar a adolescência na maior agressividade deste filho. Poderá, tanto no 
caso do irmão do Ricardo como da Andreia, esta conjugação entre o facto de estar entre os 
irmãos adultos e um irmão que é criança e recebe cuidados especiais fazer com que estes irmãos 
«do meio» se sintam negligenciados ou roubados da atenção dos pais? Gerar um motivo de 
atenção negativa pode ser um modo de tentar remediar isso, para o irmão da Andreia. Para o 
irmão do Ricardo, sabemos ter sido difícil, aos 7 anos de idade, deixar de ser o filho mais novo, o 
centro preferencial de atenção, para ceder esse lugar a uma criança que ainda acarreta atenção 
especial e lhe rouba espaço físico; de facto, ele rejeitou o irmão desde o nascimento e parece 
ainda não ter feito o luto do seu estatuto de filho mais novo do casal. 

O que estes fenómenos nos sugerem é que talvez nas famílias mais numerosas os irmãos se 
sintam mais libertos para expressar comportamentos antagonísticos pois sentem que há 
alternativas a quem recorrer para resolver problemas dentro da família, que são os restantes 
irmãos (no caso do Ricardo, o irmão de 22 anos e no caso da Andreia os irmãos de 19, 22 e 23 
anos). 

Após os três meses de medicação, a única alteração nas relações de fratria registou-se no 
irmão do Bernardo, que se tornou atipicamente reivindicativo e agressivo, como é natural num 
adolescente. Podemos perguntar então por que motivo é que a irmã do Manuel – a outra família 
só com dois filhos – não deixou também de ser uma criança tão «parada», uma vez que em 
ambos os casos as mães relataram grandes progressos nos filhos hiperactivos? A nosso ver, isto 
relaciona-se com a estrutura de personalidade e, consequentemente, o estilo parental de cada uma 
das mães: ao passo que a mãe do Bernardo pertence ao grupo referido acima como mais 
tranquilo, assertivo e contentor, a mãe do Manuel manteve uma atitude extremamente ansiosa 
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mesmo face às melhorias do filho, o que em termos de ambiente familiar transmitiu ao irmão do 
Bernardo um aumento do sentimento de segurança e resiliência familiar, ao passo que para a irmã 
do Manuel continuou o ambiente de preocupação, sentindo que naquela família não é possível 
conter mais disrupção, pelo que se demite de impulsos mais agressivos ou conflituosos que possa 
ter e esforça-se por não criar problemas que constituiriam fontes adicionais de stress. Assim, tal 
como referimos a propósito da matriz relacional entre os pais e o filho hiperactivo, também a 
nível da relação com os restantes filhos é importante haver um trabalho terapêutico no sentido de 
lhes proporcionar um desenvolvimento como indivíduos completos e de direito próprio, não 
anulando fases e vivências fulcrais da sua existência. 

Depois da mãe e dos irmãos, o pai surge como figura mais secundária no relato da vida 
familiar. 

Verificou-se que em todas estas famílias o pai é predominantemente uma figura ausente que 
deliberadamente se afasta do envolvimento nas problemáticas suscitadas pela hiperactividade do 
filho; todos os pais trabalham longas horas (sendo que o pai da Andreia constitui um caso 
especial, trabalhando no estrangeiro e tendo, portanto, uma ausência física absoluta e prolongada 
no tempo, o que também afecta negativamente a mãe) e investem grandemente no seu trabalho 
(tanto o pai do Ricardo como os do Bernardo e do Manuel desempenham funções de grande 
responsabilidade e/ou prestígio no respectivo meio laboral), o que nos leva a questionar se esta 
dedicação ao trabalho não é também uma forma de permanecer longe das contrariedades 
pragmáticas e emocionais que há em casa, devido à dificuldade em lidar com elas por falta de 
estratégias psicológicas eficientes e receio de, por isso mesmo, piorar a situação – por exemplo, o 
pai do Bernardo (a criança que apresenta maior número e gravidade de perturbações) é descrito 
como excessivamente permissivo. Não será ainda de descartar o evitamento das vivências 
internas de ansiedade e angústia provocadas pelo contacto com essas mesmas realidades ou 
virtualidades. No reverso da medalha, este mesmo investimento num trabalho que é desgastante 
diminui ainda mais a disponibilidade física e mental e a capacidade para fazer face às frustrações 
domésticas de modo criativo e mais eficaz, isto é, para mobilizar estratégias de coping. Deste 
círculo vicioso advém maior frustração, que reforça a atitude de afastamento dos pais. As mães, 
por outro lado, permanecem apesar do desgaste, o que cremos ser influenciado pela culpabilidade 
já mencionada e pelo papel social tradicionalmente atribuído à mãe. 

No caso do Bernardo, sabemos que a diferença de atitudes educativas para com o filho 
levava abertamente a conflitos entre o casal parental, tendo um efeito negativo sobre a relação 
conjugal, tal como tem sido constatado em estudos anteriores. Assim, o elemento masculino tem 
nestas famílias um papel unifacetado de figura de autoridade, sendo chamado a agir quando todos 
os outros recursos foram esgotados; no entanto, cremos que o carácter esporádico destas 
intervenções traz pouca solidez ao papel já reduzido do pai neste contexto, pela que a sua 
aceitação pelas crianças será fraca, ou, na melhor das hipóteses, forçada – o que queremos dizer é 
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que não se estabelece uma relação entre pai e filho. Temos então que a responsabilidade pelas 
crianças é delegada para as mães, sendo o pai por vezes uma pessoa afectivamente fria. 

Após a introdução do metilfenidato verifica-se uma alteração: apesar de o relacionamento 
dos pais com o filho hiperactivo não ser fácil nem particularmente harmonioso, nesta segunda 
fase eles já não surgem unicamente como figura de autoridade e disciplinação em último recurso 
e fazem tentativas de envolvimento que, mesmo pecando por excesso, são por nós consideradas 
um ponto positivo. Isto acontece nos casos do Ricardo, do Bernardo e do Manuel, sendo que o 
caso da Andreia é especial pelo facto de o seu pai estar emigrado por razões económicas – aí é a 
Andreia que procura aproximar-se do pai, ao invés da rejeição massiva que lhe fazia. 

 

 

A abrangente recolha de informação levada a cabo para este estudo permitiu não só 
explorar o problema principal colocado mas também ficar a conhecer melhor traços 
característicos destas famílias. Destacamos de seguida aqueles que se mostraram transversais. 

Quanto às crianças elas próprias, o fenómeno que se destaca em primeira linha é a reduzida 
rede de amigos e a dificuldade em criar amizades: os motivos vão desde a rejeição pelos pares 
(ou pela comunidade adulta) à centração excessiva no meio familiar ou a sucessivos cortes com o 
meio escolar. Apesar de nem todas as crianças serem retraídas e tomarem a iniciativa de se 
aproximar de outras da sua idade, isso nem sempre é bem-vindo devido ao seu cariz intrusivo, o 
que conduz a uma pobre interacção e integração socio-afectiva com os pares, assim como o fraco 
desenvolvimento de competências sociais, levando a sentimentos de solidão e baixa auto-estima. 

Em actividades lúdicas, a relação com os objectos é tendencialmente desestruturada e 
agressiva, denunciando um mundo fantasmático dominado por ansiedades não-resolvidas, pouco 
nítidas ou específicas, e com as quais se lida através da agressividade ou da fuga; a brincadeira, 
torna-se, assim, uma actividade menos prazeirosa do que poderia ser, o que vai ao encontro da 
reduzida organização interna referida anteriormente. 

Em termos escolares é geral a desatenção, com dois casos distintos de fraca tolerância à 
frustração: por um lado, a Andreia não é desobediente mas amua quando contrariada, ao passo 
que o Manuel, ao não obter atenção constante, reage agressivamente. 

No que envolve a alimentação, surgem vários comportamentos: em casa, a instabilidade é 
constante, quer seja por perda de interesse na refeição e exploração de outro tema, quer seja por a 
criança não usar uma organização temporal das alturas em que se deve comer, quer seja por 
adoptar – ao contrário do que acontece na escola – uma atitude difícil e dependente. Nota-se 
assim um padrão de desorganização interna e, nalguns casos, de regressão na presença dos pais. 
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A hora de ir dormir é conflituosa em três dos quatro casos – Ricardo, o mais velho, é a 
excepção –, com situações de resistência, dependência materna ou disruptividade depois de 
deitar. Todavia, o sono é de qualidade, uma vez adormecidas as crianças. 

Quanto à possibilidade de existência de outros indivíduos hiperactivos na família, em dois 
casos é mencionado o pai como alguém que constantemente procura uma actividade, num caso 
há dificuldades de concentração do irmão mais velho da criança em jogo, noutro um sobrinho da 
criança em questão, noutro um primo do lado da mãe e noutro ambos os ramos da família são 
descritos como calmos e passivos. Há assim uma variedade de resultados e antes de mais nota-se 
a inexistência de menção de elementos femininos, nomeadamente as próprias mães. Isto pode 
dever-se tanto ao facto de a irrequietude motora, a existir, ser bastante mais prevalente no sexo 
masculino, ou, por outro lado, ao facto de as mães serem respondentes em todas as entrevistas, 
podendo não ter distanciamento para se avaliarem ou descreverem de forma mais objectiva. 

Nos dois casos em que é referido o pai podemos pensar que se trata de pessoas ansiosas e 
com dificuldades ao nível da contenção ou representação dos pensamentos e das emoções, não 
conseguindo por esse motivo lidar com eles eficazmente a nível interno, pelo que encontram na 
acção, na busca de actividades, uma certa descarga de tensão que proporciona de algum modo 
uma resolução ou então uma fuga à ansiedade e às vivências por ela despoletadas; já comentámos 
acima, aliás, que parece haver uma tendência geral entre os pais destas crianças para se afastarem 
física e emocionalmente dos conflitos diários através de um grande «mergulhar» no trabalho, o 
qual é fonte de actividade quase permanente. 

No extremo oposto encontramos o caso em que não foram apontados mais casos de 
hiperactividade. Trata-se dos pais do Manuel: não nos podemos pronunciar em relação ao resto 
da família pois não tivemos contacto com ela, mas a mãe desta criança, como se pode verificar 
no registo da observação e durante a sua entrevista, é uma mulher extremamente ansiosa, de tal 
modo que chega a afectá-la fisicamente; queremos com isto dizer que a visão que os pais têm de 
si mesmos nem sempre se coaduna a cem por cento com a realidade, o que significa que não têm 
a completa noção do seu modo de funcionamento, nomeadamente na relação com os filhos. 

Em todas as famílias, o apoio na educação dos filhos não existe ou é visto como não-
existente fora da família nuclear, o que confirma os dados da literatura segundo os quais há uma 
grande carga de responsabilidade que recai sobre estas famílias e não é partilhada, tornando-se 
fonte de stress. 

Finalmente, no que concerne o contexto de vida, todas estas famílias habitam casas com 
condições para as acomodarem e fazerem o seu quotidiano, tendo acesso a serviços úteis de 
primeira necessidade e de lazer. Estas circunstâncias não sofreram alterações durante o período 
que medeou as duas avaliações efectuadas na presente investigação, pelo que é possível afirmar 
que não houve influência de variáveis-parasita desse tipo sobre os resultados obtidos. 
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A maior parte das características que acabamos de enunciar têm sido encontradas também 
noutros estudos, como se pode verificar através da revisão de literatura, o que não surpreende 
uma vez que constituem as manifestações típicas da perturbação de hiperactividade. Gostaríamos 
agora de reenviar o leitor a essa mesma revisão de literatura no sentido de determinar o estádio 
evolutivo destas famílias à luz da teoria de Kendall, a qual se debruça, recordamos, sobre o modo 
como uma família em que há uma criança hiperactiva se reconstrói e reinveste de modo a integrar 
a perturbação. 

Ora, analisando as vivências verbalizadas pelos pais, três dos quatro casos aqui estudados 
parecem situar-se no nível mais inicial, a procura de compreensão da perturbação. Aqui, tanto a 
mãe do Manuel como a do Ricardo estão na fase de desgaste, caracterizada pela exaustão, 
preocupação constante e culpabilização que não lhes permitem ainda abrir mão do ideal de 
normalização do seu filho e transferir para ele pelo menos uma parte da responsabilidade pelo 
seu futuro. Como tal, o foco está ainda na criança e não na ressalva da serenidade familiar e 
pessoal, o que é particularmente significativo no caso do Ricardo, pois aos 12 anos ele já seria 
passível de alguma responsabilização. Assim, encontramos mães extremamente protectoras que 
crêem ser as únicas pessoas capazes de amar os respectivos filhos e aperceber-se do seu 
potencial, o que não deixa de constituir um mecanismo de resistência ao confronto com a 
realidade. 

A mãe da Andreia localiza-se num patamar ainda mais regredido, tendo dificuldade em 
sequer aceitar o diagnóstico feito pelo pediatra e acreditando que se trata simplesmente de uma 
questão de trabalhar com afinco para ajudar a filha. 

Por fim, a mãe do Bernardo surge como aquela que está num patamar mais avançado de 
reestruturação interna e relacional do que são as consequências da hiperactividade do filho. É a 
que está mais próxima da aceitação emocional da perturbação do filho que caracteriza a fase 
denominada abandono do «final feliz» por Kendall, deixando de resistir à necessidade de fazer 
adaptações nas suas expectativas para o filho, esforçando-se pela sua responsabilização e 
individuação e investindo na reparação do seu próprio self. A justificação para esta maior 
adaptabilidade pode estar ligada ao facto de se tratar da mãe da criança que apresenta maior 
número de perturbações paralelas à hiperactividade (desde a nascença), o que significa que teve 
forçosamente de haver um trabalho prévio de luto da criança idealizada – do qual a depressão de 
que esta mãe vinha sofrendo pode ser um sinal. 

 

Resta reportarmo-nos ao alcance e às limitações deste estudo nos parâmetros em que foi 
realizado. 

A nível de investigação, cremos que contribuiu com dados relevantes acerca de uma 
temática ainda pouco explorada no campo da intervenção sobre a hiperactividade, trazendo a 
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lume questões que podem ser desenvolvidas no futuro, como sejam a influência das percepções 
parentais sobre a eficácia da medicação, as diferenças entre pais de filhos hiperactivos com e sem 
perturbações de desenvolvimento significativas e a estruturação de personalidade dos irmãos de 
crianças hiperactivas em famílias numerosas e não-numerosas. O esclarecimento de todas estas 
variáveis trará concerteza novos dados que permitirão re-analisar os achados do nosso estudo, 
compreendê-los melhor e, quem sabe, reformulá-los. 

Em termos metodológicos, teria sido interessante a aplicação de escalas de auto-conceito e 
auto-estima tanto às crianças como aos pais, de modo a descortinar com maior profundidade o 
impacto da perturbação sobre os mesmos, que concerteza influenciará as suas práticas parentais. 

Em eventuais replicações desta investigação, a aplicação de provas psicológicas não só na 
fase de pós-teste mas também na de pré-teste contribuiria para a robustez das conclusões 
inferidas – todavia, o intervalo de três meses poderá revelar-se demasiado curto para uma 
repetição válida das mesmas (nomeadamente no caso de provas como o Rorschach, por exemplo, 
cujo interregno mínimo recomendado é de seis meses). Assim, seria de valor a introdução de um 
período de espera superior ao utilizado neste estudo, não só no interesse de uma maior 
solidificação das alterações proporcionadas pelo metilfenidato mas também até no da realização 
de um estudo longitudinal, no sentido de investigar as alterações ocorridas ou não a longo-curso. 
Aqui seria interessante procurar uma maior representatividade dos progenitores masculinos e 
ainda comparar o desenvolvimento da dinâmica familiar em famílias com e sem 
acompanhamento psicoterapêutico. Por fim, a recolha de uma amostra mais vasta será sempre um 
factor positivo para a possibilidade de generalização das conclusões. 
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Carta de Consentimento Informado 
 
 
 
Acedo a participar num estudo sobre a alteração na dinâmica familiar das crianças hiperactivas 

medicadas. O seu objectivo é obter informação sobre o modo como as relações entre os membros da família 
nuclear (pais e filhos) podem modificar-se em consequência do início da toma de medicação específica por 
parte da criança hiperactiva. 

Aceito participar neste estudo durante duas sessões a ter lugar na Unidade de Desenvolvimento do 
serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria. A participação neste estudo implica uma entrevista com a 
investigadora e o preenchimento de um questionário em cada sessão. 

Toda a informação recolhida neste estudo tem o único propósito de ser utilizada para a elaboração 
de uma monografia de licenciatura em Psicologia, área de Clínica, por parte da investigadora e será 
mantida confidencial. Tanto a identidade dos pais como dos filhos será mantida anónima. 

Compreendo que a participação neste estudo é voluntária. Mesmo que de início decida participar, 
posso mais tarde mudar de ideias e optar por cessar a minha participação a qualquer momento. 

A minha assinatura abaixo indica que li, compreendi e concordei com a informação contida nesta 
declaração de consentimento. Quaisquer dúvidas que tivesse foram-me satisfatoriamente esclarecidas. Se 
assim o desejar, ser-me-á disponibilizada uma cópia desta declaração de consentimento. 

 
 

 
Participante(s):  _________________________________________ Data: ___________ 
Participante(s):  _________________________________________ Data: ___________ 
Investigadora:  __________________________________________ Data: ___________ 
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Guião de entrevista para pais 
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Guião de entrevista para pais 
 
 
Data: ……………………… 
 
Nome da criança: ……………………………………………………………………........ 
Idade: …….           Data de nascimento: ………………… 
 
Nome da mãe: …………………………………………………………………………..... 
Idade: …….           Profissão: ……………………………………………. 
 
Nome do pai: …………………………………………………………………………...... 
Idade: …….           Profissão: ……………………………………………. 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
k 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 Mãe: 
 
 Pai: 
 
 
3. Há mais hiperactivos na família? [por exº, adultos] 
 Mãe: 
 
 Pai: 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
 
 Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 

Mãe: 
 
Pai: 

 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
 
 Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
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 Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, 
canetas, etc.] 
 
 
 Como são as refeições? 
 
 
 Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele/dela? 
 
 
 Como é na escola? 
 Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 Mãe: 
 
 Pai: 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
 
11. Qual a distância casa-trabalho/escola? Como é feito o transporte? Que efeitos tem na vida 
quotidiana? 
 
 
12. Que serviços úteis há na proximidade? [centro de saúde, hospital, farmácia, jardim, 
supermercado, etc.] 
 
 
13. Que expectativas têm dos efeitos da medicação? 

Mãe: 
 
Pai: 
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ANEXO  
 

Elementos de pré-teste: Ricardo 
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1ª entrevista para pais: mãe do Ricardo 
 
 
Data: 14 Março 2005 
 
Nome da criança: «Ricardo» 
Idade: 12 (frequenta o 5º ano de escolaridade pela terceira vez) 
Data de nascimento: 8/09/1992 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 39           Profissão: Trabalhadora rural 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 42           Profissão: Tractorista 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
“É normal: todos têm um bom e um ruim e temos de saber gerir o bom e o mau de cada um. Um dia 
discutimos, outro estamos bem.” A mãe, ao chegar a casa, vai fazer as compras e o marido entretanto faz o 
jantar. Depois a mãe põe a roupa a lavar. 
Agregado familiar: mãe, pai, Ricardo e um irmão de 19 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
Mãe: “Sou aquilo a que as pessoas chamam mãe-galinha. Quero como que viver a vida dos meus filhos; 
quero ser não só uma mãe mas também uma amiga e falo com eles sobre isso, sabem que podem contar 
comigo se tiverem um problema. Mas também sou exigente, gosto de ser recompensada por aquilo que dou. 
São crianças que não têm dado muito trabalho (não se metem nas drogas, não andam aí na noite); este [o 
Ricardo] é o que tem dado mais trabalho. Este foi o que deu mais problemas, às vezes penso onde é que terei 
falhado para ele sair assim, às vezes culpo-me a mim própria. Mas não foi rejeitado, não foi para o contentor! 
(brinca)” 
 
 
3. Há mais hiperactivos na família? [por exº, adultos] 
 
Mãe: “Acho que o pai também é um pouco assim.” Já a sogra dizia que em criança era muito irrequieto e 
ainda hoje é muito activo, não pode estar quieto. A mãe do Ricardo gosta mais do seu sossego. “O sobrinho 
do Ricardo (que tem 3 anos de idade) é muito mexido e é mau, ao passo que o Ricardo não é mau.” 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Um filho de 21 anos – Casado, trabalha, vive noutra casa. É descrito como meigo (“anda sempre agarrado 
à gente aos beijos”) e muito compreensivo. 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 100

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

Um filho de 19 anos – É descrito como não sendo tão afectivo como o irmão mais velho e “faz sempre a 
sua pela calada”; trabalha numa fábrica de embalagens de madeira. 
 
 
Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
Filho de 21 anos – Desde que saiu de casa, vai lá aos fins de semana e “não faz caso dele [do Ricardo]”, 
mas sempre se deu melhor com ele do que o irmão. 
Filho de 19 anos – “É uma guerra civil”: são muito diferentes [este e o Ricardo], pois este filho é muito 
organizado e não gosta que mexam nas suas coisas. Andam sempre à briga, sendo que ganha o mais 
velho, porque é maior. 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
Mãe: Sendo um dos filhos muito mexido e o outro muito parado, tem de saber lidar com as diferenças: 
ralha com o irrequieto e tanta fazer entender o problema do mais novo ao mais velho. Durante a semana, o 
Ricardo não dá trabalho nenhum porque chega a casa às 19h30, come e adormece no sofá; ao fim de 
semana “é o dia inteiro a ralhar com ele para fazer as coisas”. 
 
Pai [sob o ponto de vista da mãe]: Diz que já tem muito em que pensar, só raramente é que lida com os 
filhos e diz qualquer coisa (a sua voz é mais respeitada por eles do que a materna). “Tu é que és mãe 
deles”, reproduz a mãe do Ricardo. 
 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“Não pára quieto, é irrequieto, desobediente, por vezes já se torna malcriado… Se eu vou continuar, já 
não páro o resto da tarde.” 
[Questionámos a mãe do Ricardo sobre características positivas do filho] “Também é meigo, gosta muito 
de animais, não gosta de fazer-lhes mal.” 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
“É conforme a situação e aquilo que as pessoas lhe digam, é uma coisa imprevisível: se lhe disserem «não 
subas para aí», tanto pode não subir como subir e dizer que aquilo não é delas.” 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
 
“Parte tudo: deixa cair e mexe até que dá cabo das coisas.” 
 
 
Como são as refeições? 
 
“Não tem refeições, é comer o dia inteiro, desde que se levanta até que se deita.” 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele? 
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Senta-se no sofá e adormece, tanto na semana como no fim de semana. Também acorda com facilidade. 
Agora dorme a noite toda porque chega cansado; quando andava na primária acordava durante a noite e ia dar 
papéis à mãe para ler. 
 
Como é na escola? 
 
“É como em casa: não toma atenção a nada, é falador.” 
 
Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
É agitado. Começaram a andar mais com ele desde que começou a fazer o tratamento [Rubifen iniciado em 
Maio de 2004, para o acalmar]. Mas antes disso, as mães dos outros menino rejeitavam-no: quando andava 
com outra criança e ela tinha de ir a casa, não o deixavam entrar nem brincar com os brinquedos delas. A mãe 
do Ricardo sempre deixou as outras crianças entrar em sua casa e o Ricardo deixa-as brincar com os seus 
brinquedos. Agora já é mais normal: jogam à bola, jogos de vídeo na consola e trocam jogos. 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
A dificuldade maior é saírem de casa muito cedo e chegarem muito tarde: os pais estão muito pouco tempo 
com os filhos. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
A mãe do Ricardo faz questão que a educação dos filhos fique por conta dos próprios pais (os sogros 
moram na casa ao lado). “Se fosse pela palavra dos mais velhos, passava o dia à porrada ao miúdo. Isso 
não me ajudava a mim nem a ele.” 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Os pais trabalham quase todo o ano. 
 
Mãe: Horário das 7h30 às 16h30. No Verão varia: faz turnos das 04h00 às 12h00 ou 15h00. Ocasionalmente 
tem férias (correspondente ao regime de trabalhadora ocasional): estas duram uma ou duas semanas, e nesse 
períodos fica em casa a tratar da lida. Inicialmente foi um pouco rejeitada pelas colegas por vir da cidade: não 
se integra no grupo que as colegas formaram (menciona prostituição e segredos). Dá-se melhor com as 
trabalhadoras de outra aldeia, onde tem grandes amigas. 
 
Pai [segundo a mãe]: Trabalha ao mês e só tem féria em Dezembro, ficando em casa. No trabalho é o 
braço-direito do patrão, pelo que os colegas fazem comentários, mas não dá a mínima resposta. Fora do 
trabalho tem muitos amigos, mas no trabalho é muito sério com as pessoas. 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
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Moram numa casa “pequena, aconchegável”. A habitação pertence aos avós paternos do Ricardo: é uma 
casa velha com 2 quartos (os filhos dormem num beliche), uma casa de banho, uma despensa e uma 
cozinha. 
 
 
11. Qual a distância casa-trabalho/escola? Como é feito o transporte? Que efeitos tem na vida 
quotidiana? 
 
A distância ao trabalho é de 3 km, sendo o transporte feito por um autocarro privado da empresa em que 
trabalham os pais do Ricardo. 
 
A escola do Ricardo fica a 16 km, pois o autocarro da rodoviária que apanha passa por outras localidades 
no percurso. Os efeitos que daqui resultam são o facto de estar muito pouco tempo em casa. 
 
Saem todos de casa aproximadamente à mesma hora. 
 
 
12. Que serviços úteis há na proximidade? [centro de saúde, hospital, farmácia, jardim, 
supermercado, etc.] 
 
Há um Centro de Saúde na localidade onde vivem e onde se encontra o médico de família, mas usam o 
Centro de Saúde de Elvas por considerarem que é melhor; também só na cidade há farmácia. No sítio 
onde moram há dois parques infantis (sendo que o Ricardo costuma ir a um) e mercearias (para compras 
grandes deslocam-se a Elvas). 
 
 
13. Que expectativas têm dos efeitos da medicação? 
 
Mãe: “Eu espero que isto me corra bem… para eu descansar. Estou à espera que ele melhore, para bem 
dele e nosso, a ver se consegue aprender na escola, essencialmente. Queria também que ficasse mais 
calmo em casa.” 
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ANEXO 
 

Elementos de pré-teste: Bernardo 
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1ª entrevista para pais: mãe do Bernardo 
 
 
Data: 22 Março 2005 
 
Nome da criança: «Bernardo» 
Idade: 8 (frequenta o 1º ano de escolaridade) 
Data de nascimento: 28/02/1997 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 38           Profissão: Cabeleireira 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 31           Profissão: Operador de terminais 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
A mãe é a pessoa que passa mais tempo com o Bernardo e fica mais encarregada dos seus problemas, 
sendo que o pai é descrito como mais distante e trabalhando mais horas. A mãe do Bernardo sente que o 
marido é um pouco distante emocionalmente, frio. Por vezes, o modo mais permissivo do pai leva a 
problemas entre o casal, como discussões, pois a mãe é mais disciplinadora. Refere que o pai do Bernardo 
tem tido dificuldade em aceitar os problemas do filho e, consequentemente, em lidar com eles, ao passo 
que a mãe é da opinião que o facto de o Bernardo ter condicionantes específicas não significa que não 
deva ser educado sob os mesmos princípios que outra criança qualquer. 
Agregado familiar: mãe, pai, Bernardo e um irmão de 15 anos. 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
Mãe: Descreve-se como muito activa e muito atenta. Após o nascimento do Bernardo sofreu uma depressão 
pós-parto que se converteu numa depressão crónica, pela qual é acompanhada e medicada desde então. Sente-
se algo sozinha e abandonada nas tarefas que dizem respeito ao Bernardo e também que já tem pouca força 
para si própria e para este filho. 
 
 
3. Há mais hiperactivos na família? [por exº, adultos] 
 
Mãe: Não considera que haja mais pessoas hiperactivas na família, tanto do seu lado da família como do 
marido. 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Um filho de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior da mãe – “Especial: é o meu braço-direito, é o 
pai do Bernardo nos momentos em que ele não está. É um amigo [do Bernardo e da mãe].” É descrito 
ainda como calmo, não tendo dado problemas excepto a nível escolar, sendo que tem apoio (explicações) 
e algumas dificuldades de concentração. 
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Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
A mãe classifica a relação dos irmãos como muito boa: brincam juntos, “o Francisco desce à idade do 
Bernardo”, acompanha-o sempre nos momentos mais difíceis e é afectuoso para com ele. Por vezes 
desentendem-se. O irmão mais velho “é o ídolo” do Bernardo: quer sempre saber onde está o irmão e 
sente muito a falta dele. 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
Mãe: Verbaliza um relacionamento calmo e diz que procura compreender o Bernardo e compensá-lo 
(quando ele pede alguma coisa, dar-lha), fala com ele. Refere que este filho tem momentos de grande 
meiguice. 
 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
Uma criança especial, inteligente mas que não demonstra. A mãe quer com isto dizer que o Bernardo se 
apercebe das coisas mas reserva-se; no entanto, por vezes escapa-se-lhe verbalmente um comentário e a 
mãe compreende que ele percebeu as coisas, como seja quando expressa sentimentos sobre situações. Isto 
faz a mãe duvidar sobre a falta de capacidades do filho. 
 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
À primeira vista é tímido, não fala e mostra-se indiferente. Depois de uma hora de convívio, brinca, fala, 
responde. A mãe sente que ultimamente o Bernardo tem alterado a sua maneira de ser: quer mais impôr a 
sua personalidade, é dominador, chama muito a atenção. 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
Agressivamente: parte tudo, não tem método de brincar, não estima nada, “não vejo ele a gostar mesmo de 
uma coisa e tratar bem dela”. 
 
 
Como são as refeições? 
 
A mãe classifica a hora da refeição como difícil: no colégio, o Bernardo come tudo e sozinho, mas em casa 
não come, “chateia” e demora muito (uma hora). Em casa dos avós, é o avô paterno que tem de lhe dar a 
comida à boca, sendo que a mãe afirma que o Bernardo faz um pouco de chantagem com a família, que 
consiste em demorar até as pessoas se saturarem. A mãe não lhe dá o comer à boca: “se não quiser comer, não 
come”. 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele/dela? 
 
O Bernardo dorme com um urso e fica na cama sua própria cama, mas por vontade dele adormece na cama 
dos pais e só depois o levam para o seu quarto. Antes de dormir, a mãe lê-lhe uma história. Dorme bem 
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durante a noite, mas de manhã faz birra para se levantar. 
 
 
Como é na escola? 
 
Segundo a mãe, associa-se bem com as outras crianças e brinca bem, mas em termos académicos mostra 
distracção e falta de concentração. 
 
 
Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
O Bernardo tem 3 ou 4 amigos, filhos de casais amigos dos pais; dão-se bem, gostam de ver filmes e de jogos. 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
A mãe do Bernardo não assinala nada em particular. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
“Não tenho ajuda nenhuma.” Às segundas e quartas-feiras o Bernardo almoça em casa dos avós maternos, 
que o levam à terapia da fala. A mãe afirma que tem de ser forte, tentar pedir ajuda ao médico, e refere 
ainda que desabafa muito com um irmão que lhe dá muito apoio. 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Mãe: Horário das 9h00 às 19h00. Tem férias durante o Verão, altura em que vão para a praia ou para casa de 
familiares no Norte do país. Considera que o clima profissional é difícil, pois já chega ao emprego cansada e 
sem disponibilidade mental; sente que já não consegue conjugar o trabalho com os problemas do dia-a-dia. 
 
Pai [segundo a mãe]: Horário das 05h30 às 20h00 (faz dois turnos por motivos financeiros). Tem 20 
pessoas sob a sua responsabilidade, executando funções muito exigentes psicológica e fisicamente. Tem 
férias no Verão. A esposa considera que o trabalho do marido deve ser muito stressante e desgastante 
devido aos horários que tem de respeitar. 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
A casa onde moram tem três quartos (um para os pais e um para cada irmão), uma sala grande, duas casas 
de banho, uma cozinha enorme e duas varandas. A mãe do Bernardo acrescenta que têm um hamster. 
 
 
11. Qual a distância casa-trabalho/escola? Como é feito o transporte? Que efeitos tem na vida 
quotidiana? 
 
A escola do Bernardo fica a 15 km, sendo o transporte feito pela carrinha do colégio em 15 minutos. A 
mãe considera que não decorrem daqui problemas, e por vezes é ela que o vai buscar à escola. 
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A escola do irmão do Bernardo fica longe, sendo que este tem de apanhar duas camionetas para lá chegar. 
No entanto, a mãe acha que isto também não causa problemas. 
 
O trabalho da mãe é “pertíssimo” de casa, a 3 minutos de carro. 
 
A distância ao trabalho do pai não causa problemas, apesar de grande. 
 
 
12. Que serviços úteis há na proximidade? [centro de saúde, hospital, farmácia, jardim, 
supermercado, etc.] 
 
Existe um Centro de Saúde e muitos supermercados; a mãe do Bernardo afirma que o local onde reside a 
família é muito calmo, havendo ainda uma farmácia e um jardim nas redondezas. 
 
 
13. Que expectativas têm dos efeitos da medicação? 
 
Mãe: “Espero que seja óptima, muitas [expectativas], estou com muita esperança… para me ajudar 
também um bocadinho, para estar mais calma e mais tranquila.” 
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1ª entrevista para pais: mãe da Andreia 
 
 
Data: 29 Março 2005 
 
Nome da criança: «Andreia» 
Idade: 6 (vai entrar este ano para o jardim infantil) 
Data de nascimento: 29/01/1999 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 45           Profissão: Ama 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 45           Profissão: Empreiteiro de construção civil 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
O pai da Andreia encontra-se no estrangeiro (actualmente em Espanha) há 4 anos por razões de trabalho. 
A esposa considera que esta distância faz com que a relação conjugal não esteja muito favorável: sente 
saudade, aborrecimento e cansaço. 
Agregado familiar: mãe, Andreia e quatro irmãos mais velhos – três rapazes de 23, 22 e 19 anos e uma 
rapariga de 16 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
Mãe: Afirma sentir-se bastante realizada. Sente-se competente, que o seu esforço tem tido resultados. 
 
 
3. Há mais hiperactivos na família? [por exº, adultos] 
 
Mãe: Refere um primo seu de 37 anos de idade, que gesticula muito e classifica como irrequieto; este parente 
não tem diagnóstico médico. O pai da Andreia também lhe parece hiperactivo, pois não consegue estar parado 
e enerva-se com muita facilidade. 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
“São bons.” 
Um filho de 23 anos – “É muito amigo, é muito «pai», muito zeloso, cuida muito da Andreia, é muito 
recto.” 
Um filho de 22 anos – “Também é um filho preocupado, mas mais virado para si próprio do que para a 
família.” 
Ambos estes filhos são trabalhadores-estudantes, para contribuir para os encargos familiares. 
Uma filha de 19 anos – “É muito sossegadinha, quer é estudar.” Frequenta o ensino superior. 
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Um filho de 16 anos – “É o preguiçoso da família”: frequenta o 8º ano de escolaridade, mas também é 
carinhoso e a mãe acha que ele sente a falta do pai. 
 
Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
“É o bibelot: todos os cuidados para ela, até é demais.” A mãe considera que a Andreia não pode ter 
sempre as suas vontades satisfeitas. 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
Mãe: Considera que é uma boa relação, dão-se bem: “Repreendo quando tenho que repreender, porque há 
sempre aquela tendência para fazer o que não deve. O que tem de hiperactiva também tem de calma: não é 
uma criança que ande sempre aos saltos, está é sempre em movimento; só fica agitada com situações 
estranhas (ir ao médico, festas, desde pequena que não gosta de barulho, como a irmã).” 
 
Pai [sob o ponto de vista da mãe]: A Andreia vê o pai muito pouco. Segundo a mãe nos conta, diz estar 
zangada com ele por estar longe muito tempo e quando o pai vem a casa, não o quer [a última visita do pai 
foi no Verão passado]; faz uma grande rejeição ao pai, não querendo sequer falar com ele ao telefone. 
 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“É uma menina meiga, bem inserida no meio familiar, é uma menina normal, é uma criança feliz.” 
 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
Com as pessoas conhecidas “não é uma criança que se agarre aos outros, mas fala-lhes. Com pessoas 
estranhas, responde o trivial, quando não vira as costas”: a mãe acha que a Andreia se esquece que está 
com um familiar e pode falar a estranhos, a não ser que lhe chamem a atenção para não o fazer. 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
“Não gosta muito de escrever, desenhar, é muito preguiçosa, mas gosta de letras (não puxa muito para 
números). Quer todos os brinquedos novos, brinca sossegada mas faz muitas coisas ao mesmo tempo. Não 
é uma criança que destrua muito. Quer sempre o que é dos outros – por vezes chora, outras conforma-se; 
empresta sempre as coisas dela, mas agora já vai sabendo dizer que não (inclusivé comida).” 
 
 
Como são as refeições? 
 
Levanta-se muitas vezes da mesa, come bem quando tem fome, outras vezes está interessada em fazer outra 
coisa. 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dela? 
 
A mãe refere que a Andreia nunca quer dormir: “Oh mãe, já vou”, imita. Quando a Andreia faz isto, a mãe 
insiste em chamá-la (conta até três). A mãe e a filha mais velha ficam sempre um pouco ao pé dela: a menina 
vai sempre para a cama da mãe, onde adormece, e depois é levada para a sua cama. Não tem problemas em 
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dormir sozinha e dorme bem, sendo muito raro acordar durante a noite. 
 
 
Como é na escola? 
 
A Andreia quer sempre ir para a escola e gosta de lá estar. Tem alturas em que amua quando as coisas não 
correm como queria, mas é obediente; manifesta algumas dificuldades de aprendizagem, especialmente da 
Matemática (“foge da Matemática, desvia a conversa”), e gosta muito de trabalhar no computador. 
 
 
Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
“É amiguinha de todos: não tem nenhum amigo em especial, a não ser um primo [de 6 anos de idade] e uma 
prima de 8 anos. Dá-se bem com os meninos da rua [onde mora].” 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
O filho de 16 anos “é o que dá mais alguma arrelia, por causa da escola, e é mais rebelde que os outros 
(responde, é mais intempestivo).” Por vezes isso suscita discussões com a mãe ou com a irmã de 19 anos. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
A mãe da Andreia refere que sim. Ocasionalmente, os familiares vão lá a casa: preocupam-se e dão um 
conselho. 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Mãe: Horário das 06h00 às 21h00 de segunda a sexta-feira. Sendo ama, trabalha em casa, “fica a casa cheia”. 
Considera que o clima profissional é óptimo e goza sempre um período de duas semanas de férias no Verão. 
 
Pai [segundo a mãe]: Tem um mês de férias no Verão, altura em que vem a casa. 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
O apartamento onde moram, na margem sul do Tejo, tem quatro quartos, distribuídos da seguinte maneira: 
um quarto para os rapazes, um quarto para as filhas, um quarto para os brinquedos e um quarto para os 
pais. Possui ainda uma cozinha e duas casas de banho. É uma casa relativamente recente (com 12 a 15 
anos), que não precisa de obras mas foi toda renovada no sentido de se tornar mais ampla. A família mora 
aqui há 11 anos. 
 
 
11. Qual a distância casa-trabalho/escola? Como é feito o transporte? Que efeitos tem na vida 
quotidiana? 
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O filho mais velho (23 anos) faz o trajecto para Lisboa de autocarro ou de automóvel. Uma vez que é 
trabalhador-estudante e está no actual emprego há cerca de 3/4 anos, tem possibilidade de ajustar o 
horário às suas necessidades. 
 
O filho de 22 anos percorre uma distância classificada pela mãe como grande de transporte público ou 
carro. 
 
A filha mais velha vai para a faculdade, em Lisboa, de autocarro. 
 
O filho mais novo estuda relativamente perto de casa e faz o percurso a pé. 
 
A escola da Andreia fica próximo de casa, pelo que é levada de carro. 
 
 
12. Que serviços úteis há na proximidade? [centro de saúde, hospital, farmácia, jardim, 
supermercado, etc.] 
 
A mãe menciona farmácias, dois centros de saúde (sendo que também estão inscritos em serviços de 
saúde particulares com atendimento ao domicílio para evitar ir às Urgências hospitalares), hospital, 
supermercados, biblioteca, espaços verdes e linha de combóio. 
 
 
13. Que expectativas têm dos efeitos da medicação? 
 
Mãe: Espera que a Andreia melhore principalmente para a escola. Ficará triste se a filha não iniciar o 
ensino básico em Setembro, pois faz 7 anos em Janeiro próximo. Afirma ainda que não a nota “assim tão 
diferente das outras crianças”, nomeadamente porque a sua profissão lhe dá experiência no campo do 
comportamento infantil. 
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1ª entrevista para pais: pais do Manuel 
 
 
 
Data: 11 Abril 2005 
 
Nome da criança: «Manuel» 
Idade: 7 (frequenta o 1º ano de escolaridade; tem acompanhamento pedagógico em sala TEACCH) 
Data de nascimento: 9/01/1998 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 45           Profissão: Professora do ensino secundário 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 36           Profissão: Gestor 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
Consideram ter uma boa relação. Há um bom entendimento, procuram resolver as coisas em conjunto, dar 
a melhor atenção possível aos filhos, têm objectivos conjuntos. A mãe é a que passa mais tempo com as 
crianças por ter mais disponibilidade, mas quando o pai é preciso, intervém. 
Agregado familiar: mãe, pai, Manuel e uma irmã de 11 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
Mãe: Afirma sentir-se bem, muito feliz. Tem pena de não poder dar mais aos filhos em termos de tempo, mas 
sente-se feliz e realizada no seu papel de mãe: “Os meus filhos são tudo para mim, faço tudo em função 
deles.” 
 
Pai: “Ser pai é a melhor coisa do mundo. Se calhar não dou o tempo todo que devia dar aos meus filhos, mas 
é por outros motivos: se calhar se passasse mais tempo com eles não lhes podia dar outras coisas, é uma 
questão de custo/benefício.” 
 
 
3. Há mais hiperactivos na família? [por exº, adultos] 
 
Mãe: Considera que são até mais pessoas passivas, calmas, tanto do seu lado da família como do marido. 
 
Pai: Concorda com a opinião da esposa. 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Uma filha de 11 anos – “É o oposto do irmão: é muito calma. Ele é completamente desinibido, ela é 
completamente inibida. Ele gosta de tudo e ela é mais esquisita. Se [a refeição] é peixe, ela gosta e ele 
não.”. O pai refere ainda que “há uma paz social”. 
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Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
“Relacionam-se muito bem. Ela até se preocupa muito com ele, ajuda-o muito, ajuda-o nos trabalhos de 
casa; por vezes é ele que a ajuda a ela, quando mete botões (computador, televisão, tecnologia).” Quando 
há alguma mudança na vida do Manuel (por exemplo, a ida para a escola), ele tem “ataques de fúria”, 
puxa os cabelos à irmã e ela não faz nada. 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
Mãe: Considera que protege muito o filho. Como viu que se passava qualquer coisa com ele, “foi sempre 
muito carinho com ele, sempre lhe fiz tudo”. Este “qualquer coisa” a que a mãe se refere diz respeito ao 
seguinte: aos 8 meses de idade, o Manuel deixou de ser calmo para ser mexido, deixou de emitir os sons 
que já emitia e ao ano e meio não falava; isto coincidiu com a altura em que foi para o infantário. 
 
Pai: Considera que tem uma boa relação com o filho. “Se calhar não lhe dou a atenção que ele precisa, não 
tenho tempo, mas a relação é boa. Brinco pouco com ele, mas há um bom entendimento.” Quando 
brincam, por vezes o Manuel pede ao pai para lhe ler uma história. Aos 5 anos, não adormecia sem ver o 
pai antes. 
 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“Um miúdo muito simpático, muito meigo – passa a vida aos beijos a qualquer pessoa [sendo a irmã 
muito diferente também neste aspecto] –, inteligente, muito mexido, cansativo [a mãe ri]. Apresenta-se 
logo às pessoas, criando uma grande empatia, é espectacular.” 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
Aos 3 anos, o Manuel foi para a terapia da fala, altura em que se isolava muito, não pedia nada a ninguém, 
fazia tudo sozinho, “tinha o mundo dele e não precisava de ninguém”. Hoje em dia, é muito extrovertido. 
Aos 2 anos começou a ser acompanhado em Pedopsiquiatria. 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
 
Depende se gosta deles ou não: se se tratar de máquinas, desmonta-as para ver o mecanismo interior, 
“destrói-as em três horas”. Também gosta e percebe muito de jogos de vídeo e DVDs. 
Se forem livros e lápis, rói-os, sendo que também numera as páginas dos livros. Aprendeu a contar até 10 
na escola e o pai conta que deu com ele a deduzir os números até 50 sozinho. Antes de ir para a escola, 
aos 5/6 anos, rasgava os livros e cortava-os com a tesoura, coisa que agora não faz. 
 
 
Como são as refeições? 
 
Na escola come muito bem, o que deixa a mãe admirada. Em casa, depende do que está a comer; bebe tudo, 
repete e depois é que come. Com os pais “é preciso muita guerra para comer”, faz tudo por tudo para a mãe 
lhe dar a comida à boca: “oh mãe, estou cansado, dá-me”, reproduz a mãe. Se não gostar muito da comida, 
quer-se levantar da mesa; se forem ao restaurante, vai à cozinha meter conversa – houve um período em que 
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os pais não iam comer fora porque o Manuel fazia birra. 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele/dela? 
 
“É complicado”: quer ver televisão ou fica a jogar consola, sendo que por vezes a liga às escondidas. Se 
estiver cansado, vai para a cama e dorme bem. Do ano e meio até aos 4/5 anos, dormia 3 horas por noite: 
fingia que adormecia e depois levantava-se. Actualmente, desde que adormece, dorme bem. 
 
 
Como é na escola? 
 
Irrequieto, quer sempre a atenção para ele e se não lha dão, numera os livros, dantes fazia barulho, morde 
os lápis, sendo que uma vez os atirou pela janela. O Manuel tem acompanhamento pedagógico na sala 
TEACCH da escola que frequenta, sala esta orientada para meninos com autismo: há uma professora que 
está com os meninos uma hora por dia; o Manuel tem-se adaptado bem (consegue estar nesta sala a manhã 
toda), mesmo estando lá há pouco tempo. 
 
 
Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
Os pai referem que quando está a fazer amigos acontece mudar de colégio (mudou três vezes de colégio): é 
mais fácil o Manuel gostar dos outros do que os outros gostarem dele. Faz mais amigos entre os adultos. 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
O pai menciona que é fundamentalmente a sua falta de tempo e por vezes alguma falta de acompanhamento 
do que acontece na escola. 
 
A mãe considera que é também a falta de tempo e o medo que tem de não fazer tudo o que podia. 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
Não recebem ajuda. Gostavam de ter, mas estão um pouco isolados por se encontrarem longe das 
respectivas terras-natal e famílias de origem. 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Os pais trabalham quase todo o ano. 
 
Mãe: Trabalha 18 horas semanais na escola onde ensina e faz também trabalho em casa, devido ao facto de 
ser professora. Tem um mês de férias em Agosto: as férias são óptimas porque tem tempo; há certas alturas 
do ano que são difíceis para si, pois tem testes para ver e os filhos também pedem ajuda e atenção, o que a faz 
sentir-se mais nervosa, “muita coisa sobre mim”. Classifica o ambiente de trabalho como óptimo. 
 
Pai: Executa funções de grande responsabilidade e refere que a sua carga horária é “elevadíssima”, tendo 
de ficar para além do horário de trabalho (chega a trabalhar 12 horas por dia). Goza de duas ou três 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 117

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

semanas de férias em Agosto e de alguns dias ao longo do ano. O ambiente em que trabalha é óptimo, mas 
de competição. 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
A casa onde habitam “é boa, é grande”. É uma vivenda de três andares, sendo que um dá para a rua, com 
jardim, piscina, 4 quartos (os filhos sempre tiveram um quarto para cada um). Mudaram-se para esta casa 
há 2 meses. 
 
 
11. Qual a distância casa-trabalho/escola? Como é feito o transporte? Que efeitos tem na vida 
quotidiana? 
 
As crianças vão para a escola de carro, com a mãe: a escola da filha fica a 10 minutos e a do Manuel a 20; 
depois de os deixar, a mãe vai para o trabalho, demorando mais 10 minutos. O único problema é por vezes 
o trânsito. 
O trabalho do pai também é próximo, de carro. 
 
 
12. Que serviços úteis há na proximidade? [centro de saúde, hospital, farmácia, jardim, 
supermercado, etc.] 
 
Dispõem de todos os serviços necessários menos o hospital. 
 
 
13. Que expectativas têm dos efeitos da medicação? 
 
Mãe: “Tenho grande esperança nisso.” 
 
Pai: Preferia evitar os medicamentos, se fosse possível, mas confia na ciência. 
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2ª entrevista para pais: mãe do Ricardo 
 
 
Data: 12 Julho 2005 
 
Nome da criança: «Ricardo» 
Idade: 12 (aquando da primeira entrevista, frequentava o 5º ano de escolaridade pela terceira vez) 
Data de nascimento: 8/09/1992 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 39           Profissão: Trabalhadora rural 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 42           Profissão: Tractorista 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
“Normal. É o que toda a gente sabe.” 
Agregado familiar: mãe, pai, Ricardo e um irmão de 19 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
Mãe: “Bem. A mesma opinião que da última vez.” 
 
Pai [segundo a mãe]: “Está sempre a tentá-los proteger. Acho que é um bocadinho ciumento, torna-se um 
bocadinho autoritário para não fazerem certas coisas.” A esposa pensa que o pai se sente bem no seu papel. 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Um filho de 22 anos – “Meigo e compreensivo.” 
Um filho de 19 anos – “É assim um bocado autoritário, gosta de mandar em tudo e às vezes dá assim 
umas palavras que incomodam.” 
 
 
Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
Filho de 21 anos – “[Dão-se] bem.” 
Filho de 19 anos – “Terrível. Ainda nunca se entenderam porque ele sempre disse, quando eu trouxe o 
Ricardo da maternidade, ‘não gosto dele, não gosto dele, não gosto dele’ e continua a não gostar. É uma 
guerra.” 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
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Mãe: (suspira) “Tento dar-lhe todo o apoio e compreendê-lo. E às vezes sinto-me saturada. Às vezes não 
sabemos o que fazer. Tentamos compreender que é uma criança com problemas, mas às vezes é difícil.” 
 
Pai [sob o ponto de vista da mãe]: “O Ricardo o que quer é andar sempre atrás do pai, mas como é tão 
mexido às vezes o pai não o quer levar. Mas às vezes tem pena e leva-o. Tem que andar sempre em cima 
dele.” (e.g., fazer a cama). 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“Depois de estar a fazer o tratamento está um pouco mais calmo, um pouco. De resto… continua na 
mesma.” 
 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
“Ele relaciona-se bem com os outros, os outros é que não se dão com ele. Leva os colegas todos para casa, 
mas os colegas não o deixam ir a casa deles. Melhorou um bocadinho porque as pessoas sabem que está a 
fazer tratamento, mas as pessoas ali são muito ásperas.” 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
 
“Ele dava muito cabo dos brinquedos, mas agora está naquela fase em que os brinquedos são a 
Playstation.” Está mais arrumado, mas com a roupa continua na mesma: veste muita roupa e muitos 
sapatos, mudando sucessivamente. 
 
 
Como são as refeições? 
 
“Come muito e a toda a hora. Mesmo que a gente almoce, ao fim de dez minutos já está no frigorífico a ver o 
que lhe agrada. Escolhe sem critério, come tudo.” 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele? 
 
“Mando-o para a cama, ele deita-se, liga a televisão, liga a ventoinha e passado cinco minutos está a dormir. 
Dorme a noite inteira.” 
 
 
Como é na escola? 
 
“Na escola, pelas notas que deram agora, a professora disse que ele passou sem nenhuma negativa, mas a 
cotação é diferente [devido ao apoio que o Ricardo tem na escola]. Mas muito amiguinho de faltar às 
aulas. O professor diz que falta ainda muita orientação e atenção.” Às vezes esquece-se do comprimido ao 
almoço e a mãe sente que os professores não se preocupam e que a escola não tem condições para uma 
criança como o Ricardo. 
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Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
“Ele tem amigos… mas gostam muito de ir jogar com as coisas dele. Mas quando toca o contrário, já não 
gostam.” 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
Não houve alterações, a não ser a problemática do Ricardo. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
A situação mantém-se como antes. 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Mãe: Horário das 6h30 às 15h00. Vai começar a alargar o expediente por ser Verão. Sente que há muita 
rivalidade no seu local de trabalho e continua a não se identificar muito com as colegas, pois é natural de meio 
urbano e considera-as retrógradas. 
 
Pai [segundo a mãe]: Horário das 6h30 às 15h00 e das 20h00 às 22h30. Mantém-se pouco comunicativo 
no trabalho e é considerado um dos melhores empregados. 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
Moram na mesma casa. 
 
 
11. Nota diferenças no funcionamento da família desde que foi iniciada a medicação? E no seu 
filho? Se sim, quais? 
 
Não nota diferenças no funcionamento familiar, acha que se mantém tudo igual. 
“No Ricardo, noto-lhe ali uma diferença: além de continuar a disparar [a mãe usa este termo num tom de 
voz bastante alto] quando falamos com ele [o que não acontecia antes da medicação], quando as coisas 
não lhe agradam ou o contrariam.” Não nota mais alterações no filho. 
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BENDER-GESTALT 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Ricardo é esquerdino. 
Após ser dada a instrução, pergunta se tem de copiar sem ver o modelo. 
Conta os pontos da figura 1. 
Conta os pontos da figura 2 depois de fazer seis colunas; contas as colunas do cartão depois de fazer sete 
colunas. Refere que fez “um tracinho a mais” (sic), o que se verifica na sétima coluna que desenhou. 
Conta os pontos da figura 3. 
Ri-se ao ver o cartão 4, como se lhe fosse proposta uma tarefa difícil; quando termina, diz “É o melhor 
que consigo fazer” (sic). Ordena os cartões usados na mesa. 
Quando acaba a figura 5, diz que o resultado parece “o cabelo para trás e uns olhos” (sic). 
Ao chegar ao cartão 7, refere-se ainda ao 5: “Este é o único que parece…” (sic). Sobre a figura 7, diz que 
são dois lápis e qualifica espontaneamente o seu desempenho como “mais ou menos” (sic). 
Pergunta quantos cartões são [informação dada no início, conjuntamente com a instrução] e diz que são 
nove e que só falta um, o número 8. O Ricardo percebeu sozinho que os cartões não estão identificados 
numa sequência homogénea, começando por uma letra e só depois sendo numerados a partir do número 1. 
 
 

 FACTORES ORGANIZACIONAIS 
 
Sequência: Rígida. Associada a funcionamento intelectual rígido. 
Coesão na página: Tendência de topo. Indicador de tendência para a retirada do mundo, percebido como 
ameaçador, e necessidade de anáclise; a margem da folha é assim usada como ponto de referência. 
Uso do espaço branco: Compressão de figuras numa pequena área da página. Tendência para a retracção. 
Modificação do tamanho da figura: Tamanho da figura diminuído. Este tipo de desenho vai no sentido 
da inibição, pobreza de impulsos, canais de expressão emocional inadequados. 
 
 

 MODIFICAÇÃO DA GESTALT 
 
Fechamento: Não apresenta dificuldades significativas. Apesar do retraimento indicado pelos dados até 
aqui, este não é de tal ordem que impeça as relações interpessoais; há na vida desta criança, portanto, uma 
relação satisfatória com um adulto significativo. Apenas na figura 7 a penetração entre as subpartes da 
figura é mínima, devido ao deslocamento da subparte esquerda, o que cremos comprovar o que acaba de 
ser dito: há um medo da aproximação e da intimidade, mas não um completo evitamento da mesma. 
Simplificação: Uso de arcos em vez de ângulos nítidos na figura 3, mas não é suficiente para que se 
considere que houve regressão. Ver análise desta figura sob o critério mudança na angulação, mais 
abaixo. 
Rotação: Não se verifica. 
Mudança na curvatura: Surge na figura 6, na qual o desenho de curvas alternadas é feito com 
dificuldade, especialmente na horizontal; na figura 5, o ângulo da união das subpartes é forçosamente 
alterado (por achatamento) devido à falta de espaço livre na folha, o que cremos ser indicador de 
impulsividade e uma deficitária capacidade de planeamento, como atesta também o facto de ter havido um 
erro no esboço inicial da subparte curva da figura. 
Mudança na angulação: Verificam-se desvios nas seguintes figuras: 
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. figura 2 – Apesar de a execução ser iniciada com uma aproximação ao ângulo original, este acaba por 
perder-se e chega, a dado momento, a inverter-se, sendo a cópia finalizada com colunas de pontos na 
vertical, sinalizando uma falta de expressão manifesta dos sentimentos. 
. figura 3 – Aqui a amplitude dos ângulos em si não é deformada, mas sim a sua demarcação; há um 
embotamento dos vértices que, mais uma vez, aponta no sentido da introversão dos afectos. 
. figuras A e 4 – Nestas figuras verifica-se um mesmo fenómeno: se bem que o que deve ser tido em conta 
é a correcção do ângulo de união das subpartes das figuras e esta não apresenta anomalias em qualquer 
dos casos, achamos interessante chamar a atenção para o facto de, tanto na figura A como na 4, após a 
união das subunidades, a porção mais à direita da Gestalt sofrer uma descida, como que sendo puxada 
para baixo; em termos mais práticos, o losango da figura A e a curva da figura 4 deixam de ser simétricos 
em si mesmos. Isto poderá dar sinal de uma tendência depressiva no Ricardo. 
. figura 6 – Há uma alteração do ângulo da linha horizontal no sentido dos ponteiros do relógio, denotando 
talvez impulsividade manifestada numa tendência para repetir o carácter oblíquo da outra linha, desenhada 
primeiro. 
. figuras 7 e 8 – Na primeira há uma rotação da subparte direita no sentido dos ponteiros do relógio, 
indicando retraimento; da mesma maneira, em ambas as figuras os ângulos são desenhados de forma 
menos pronunciada do que no estímulo original, dando conta de uma reactividade diminuída face a 
impulsos ameaçadores. 
 
 

 MÉTODO DE TRABALHO 
 
Ordem e direcção: Importa mencionar que apesar de o Ricardo ser canhoto, os estudos não indicam que 
estas crianças desenhem na direcção inversa à das crianças destras com desenvolvimento normal. 
. figura A – O círculo é desenhado em primeiro lugar, de acordo com a norma, mas na direcção dos 
ponteiros do relógio; o quadrilátero também, mas no seu caso essa direcção já é adequada. 
. figura 1 – Desenhada da esquerda para a direita, de acordo com a norma. 
. figura 2 – Desenhada da esquerda para a direita e em colunas de cima para baixo, de acordo com a 
norma. 
. figura 3 – Iniciada pelo ponto separado, seguido pelos ângulos, de cima para baixo e da esquerda para a 
direita, de acordo com a norma. 
. figura 4 – Subparte recta desenhada em primeiro lugar, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, 
sem levantar o lápis do papel; segue-se a linha curva, desenhada da parte superior para a inferior, de 
acordo com a norma. 
. figura 5 – Iniciada pelo lado esquerdo inferior da subparte semicircular, para a direita; segue-se a parte 
oblíqua, desenhada de dentro para fora. 
. figura 6 – A linha horizontal respeita a direcção esquerda-direita e a linha oblíqua a direcção cima-baixo, 
todavia a ordem por que as subpartes são desenhadas é contrária à normativa. 
. figura 7 – São respeitadas a ordem e direcção normativas de execução. 
. figura 8 – Desenhada numa série de movimentos bipolares e sem ser percebida como dois hexágonos 
entrelaçados, o que é normal. 
(Assim, parece estar tudo bem quanto à ordem e direcção dos desenhos executados, na generalidade.) 
Apagamento: No protocolo experimental aplicado não foi disponibilizada borracha, pelo que, no que 
concerne este critério, devemos dirigir a nossa atenção para os erros cometidos pelo Ricardo, os seus 
comentários sobre eles e sobre o seu desempenho. 
Repassamento: Este efeito verifica-se nas figuras 2, 3 e 5 no sentido do aumento dos pontos devido ao 
repassamento repetido e vigoroso, o que pode sinalizar uma tensão interior excessiva e a inexistência de 
canais adequados de expressão da mesma. Na figura 6, as linhas sobrepostas, sobretudo na horizontal, 
parecem ser fruto de um esforço normal para tornar o desenho mais parecido com o estímulo. 
Tempo: 6’ 55”. Este valor encontra-se muito abaixo do esperado para as crianças da idade do Ricardo, o 
que indica um desempenho muito rápido e com pouca atenção aos detalhes e/ou à correcção de erros. Este 
tipo de desempenho veloz é característico das crianças emocionalmente perturbadas. 
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Pressão do lápis: O Ricardo usa uma pressão que pode ser considerada como moderadamente forte, sendo 
esta uma característica geral do desenho infantil e não devendo ser considerada como sinal de patologia. 
Qualidade da linha: Há uma aproximação ao critério de linhas quebradas, notório especialmente nas 
figuras poligonais, resultando em figuras com lacunas (falta de fechamento); como já tem vindo a ser 
evidenciado pela análise de outros parâmetros, estes dados vão no sentido de insegurança, débil afirmação 
de si e dificuldades nas relações interpessoais. 
Figuras emolduradas: Apesar de pouco comum, este procedimento surge no protocolo do Ricardo, que 
delimita cada figura com uma cercadura após desenhá-la. Trata-se de uma expressão de insegurança e 
ansiedade e também de um sentimento de isolamento e de inadequação quanto às exigências feitas pelos 
adultos. 
Associações: A primeira associação feita pelo Ricardo prende-se ao modo como desenhou a figura 5, que 
contém um erro posteriormente corrigido (os dois pontos dentro da «cúpula»); nesta figura, as associações 
prendem-se com as diferenças dos sexos e a aceitação do papel sexual. No entanto, o Ricardo englobou no 
seu comentário os elementos «externos» que houvera adicionado por engano e fez uma associação que 
consideramos formalmente adequada ao percepto: “o cabelo para trás e uns olhos” (sic). A outra 
associação que fez encontra-se na figura 7, que diz serem dois lápis e é perceptivamente adequada. 
Aliás, o Ricardo parece sentir falta de poder associar elementos concretos às figuras que lhe são 
apresentadas para melhor poder cumprir a tarefa (disso é testemunho o seu comentário sobre a grande 
maioria das figuras não se assemelhar a nada – ver secção receptividade e execução da prova). O facto de 
contar os pontos das figuras que os contêm dá conta do seu apego à concretude e leva-nos a especular 
sobre a existência de uma pobre capacidade de abstracção e simbolização dos conteúdos mentais. 
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DESENHO LIVRE 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
Ao ver-nos colocar os lápis de cor sobre a mesa, ainda antes de darmos a instrução, o Ricardo faz uma 
expressão de medo em tom de brincadeira. Ele percebe que vai ter de desenhar. 
Após a instrução, pergunta-nos se pode utilizar a folha na horizontal, uma vez que lha tínhamos fornecido 
na vertical (“Pode ser assim?” (sic) ). 
Desenha um pouco e diz “Aposto que já sabe o que é.” (sic) ; perguntamos-lhe de que se trata e o Ricardo 
responde: “Um estádio de futebol. O campo do Benfica.” (sic) – o Benfica é o seu clube. 
O Ricardo pega o lápis pela extremidade que não escreve e preocupa-se em limpar o risco que fez 
acidentalmente na mesa de trabalho. Desenha a relva com traços vigorosos e decide então segurar o lápis 
pela parte do meio. 
“É o estádio universitário” (sic), diz espontaneamente; de facto, o Ricardo tinha avistado o estádio 
universitário a caminho do Hospital de Santa Maria, onde nos encontrávamos. Risca a mesa ao pintar as 
bordas da folha e vê se o bico do lápis ainda chega, concluindo que sim. 
Por vezes olha para nós. Pára de pintar e suspira, de esforço. “Tá mais ou menos” (sic), comenta. Por esta 
altura tinha pintado cerca de um terço da folha. Traça então um risco vertical no segundo terço da folha 
continua a pintar o relvado; o bico do lápis que está a usar acaba e o Ricardo olha para nós como que 
perguntando o que fazer. Experimenta um tom mais escuro de verde, mas a cor não é igual e pára. Diz que 
vai tentar usar o lápis claro mesmo assim e propomos-lhe que o afie, o que acede a fazer com o afia-lápis 
que lhe disponibilizamos. O Ricardo volta a pintar energicamente, de dentro para fora da folha, quase até 
às margens. 
Pergunta-nos se depois de almoço ainda volta para fazer mais provas, ideia que parece não lhe agradar; de 
facto, terá de o fazer para completar a bateria. Refere que está calor. Quase no fim do preenchimento do 
relvado, olha para nós mostrando o lápis novamente gasto. Perguntamos se quer voltar a afiá-lo e o 
Ricardo diz que sim. 
Depois de afiar o lápis, torna a pintar e mostra-se incomodado por ter amarrotado a folha quando coloria 
uma das margens. 
Tendo terminado o relvado, o Ricardo pega noutro lápis para continuar o seu desenho, perguntando-nos 
“Isto é preto?” (sic); respondemos-lhe que pode experimentar para ver se é a cor que deseja, ao que o 
Ricardo acede, constatando que se trata de castanho e escolhendo o lápis preto. Traça então uma linha e 
comenta “Está um bocadinho torta” (sic). 
Prossegue, desenhando as quatros linhas externas do campo, o contorno das balizas, o centro, os painéis 
de publicidade e a rede das balizas. Dá o desenho por terminado. 
Tempo de latência: 11”                Tempo total: 3’ 50” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
“Um campo de futebol. É o do Benfica, porque tem os patrocínios.” 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
A selecção espontânea do tema dá conta de uma imaginação desprendida, com a escolha de um tópico 
adequado à idade do Ricardo e que tem para ele valor afectivo positivo. O efeito do todo é agradável e 
constitui uma representação fiel do objecto retratado, com pormenores de realismo cujo valor simbólico 
discutiremos mais à frente. 
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O desenho ocupa a totalidade da folha, dando conta de expansividade e tendência para a libertação dos 
impulsos, o que vai no mesmo sentido que o modo livre e claro como foi produzido, mas principalmente 
sinalizando uma urgência de preencher o vazio ansiogénico. Pode dizer-se que este desenho do Ricardo é 
dotado de um certo grau de elaboração, mas por outro lado o seu conteúdo é algo pobre se tivermos em 
conta que não surgem pessoas no estádio de futebol que imaginou: nem jogadores em acção nem público 
para os observar. Deste modo – e aproveitamos para recordar a reacção apreensiva do Ricardo logo que 
intuiu que teria de desenhar – ele segue um registo mais cognitivo do que afectivo quando o tema é 
deixado ao seu critério, possivelmente na procura do evitamento da projecção e da abertura do seu mundo 
interno ao observador; teremos oportunidade de avaliar a legitimidade desta hipótese na comparação com 
os desenhos da figura humana e da família. 
Em termos formais, há um equilíbrio simétrico adequado (inerente ao próprio tema escolhido, aliás): não é 
nem desorganizado nem rígido. A qualidade da linha é predominantemente de tipo contínuo, com 
visualização prévia do plano a executar no papel, mas importa lembrar que o recurso a um modelo externo 
– como é o caso – facilita essa tarefa. O traço é marcado com pressão bem definida, sem ser excessiva, e a 
uma velocidade rápida e por vezes impulsiva, resultando no riscar da mesa de trabalho. Assim, o desenho 
apresenta uma disposição pacífica e satisfatoriamente ordenada, numa composição de alguma 
complexidade. No que concerne a organização espacial, achamos importante ressaltar o modo como o 
Ricardo construiu o seu quadro: começando por «contextualizá-lo» na relva, vai compondo a figura do 
exterior para o interior (quatro linhas → balizas → meio-campo → publicidade → redes); se quisermos 
estabelecer um paralelo com os princípios gerais que regem a Figura Complexa de Rey, pode dizer-se que 
este é um sinal de organização interna de boa qualidade. Todavia, há que analisar os indicadores 
fornecidos pelas restantes provas aplicadas. 
 
Conteúdo 
Apesar de o desenho livre do Ricardo não ser muito rico em conteúdos simbólicos, há alguns indicadores 
que se prestam a análise. 
Como mencionámos acima, a ausência de personagens num cenário cuja função é justamente recebê-las 
(tanto as que actuam como as que observam) parece indiciar um esforço de contenção de aspectos 
emocionais mais profundos, ficando-se pela evocação de temas cujo significado afectivo é facilmente 
reconhecível mas superficial e até pouco individualizante, pois trata-se de uma identificação com um 
grupo desportivo (a equipa) ou social (os adeptos). 
Por outro lado, este recurso à concretude é em parte conseguido pela representação factual do campo de 
futebol, com os seus painéis publicitários; no entanto, o tema abordado por cada um desses painéis dá-nos 
informações sobre aquilo que o Ricardo valoriza: a comunicação e o dinheiro/riqueza. Podemos assim dizer 
que existe no Ricardo um forte desejo de envolvimento inter-pessoal, de relações humanas significativas e 
positivas, que lhe permitam preencher o seu interior com coisas boas e estar ligado aos outros, não isolado. 
Este tipo de representação é primitivo para a idade do Ricardo, uma vez que remete para uma noção de 
incorporação e não ainda de introjecção dos bons objectos. 
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DESENHO DA FIGURA HUMANA 
 
 
Nome: Ricardo 
Idade: 12 anos, 10 meses 
Data de exame: 12 Julho 2005 
Escolaridade: Transitou para o 6º ano 
 
 

 Cotação 
 

CATEGORIA A 1 
CATEGORIA B PONTUAÇÃO 
1. Cabeça presente + 
2. Pernas presentes + 
3. Braços presentes + 
4. Tronco presente + 
5. Altura do tronco superior à largura + 
6. Ombros claramente indicados + 
7. Braços e pernas ligados a um qualquer ponto do tronco + 
8. Braços e pernas ligados ao local correcto do tronco + 
9. Pescoço presente + 
10. Contorno do pescoço + 
11. Olhos presentes + 
12. Nariz presente + 
13. Boca presente + 
14. Nariz e boca representados a duas dimensões  
15. Narinas presentes + 
16. Cabelo presente + 
17. Cabelo correctamente localizado + 
18. Roupa presente + 
19. Duas peças de roupa presentes + 
20. Desenho completo das peças de roupa + 
21. Quatro peças de roupa correctamente representadas  
22. Traje completo  
23. Dedos presentes + 
24. Número correcto de dedos + 
25. Detalhes dos dedos correctos  
26. Oposição do polegar  
27. Mão diferenciada dos dedos e dos braços + 
28. Articulações dos braços + 
29. Articulações das pernas  
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30. Proporção da cabeça + 
31. Proporção dos braços  
32. Proporção das pernas  
33. Proporção dos pés  
34. Braços e pernas representados a duas dimensões + 
35. Presença do calcanhar + 
36. Coordenação do contorno geral + 
37. Coordenação das articulações  
38. Coordenação da cabeça + 
39. Coordenação do tronco + 
40. Coordenação dos braços e pernas + 
41. Coordenação das partes da cabeça  
42. Presença de orelhas  
43. Proporção das orelhas  
44. Detalhes dos olhos + 
45. Presença da pupila  
46. Proporção do olho + 
47. Direcção do olhar  
48. Presença do queixo e da testa  
49. Relevo do queixo  
50. Perfil  
51. Silhueta  

TOTAL 32 / 51 
 
Idade mental: 10 anos 
Idade cronológica: 13 anos 
Q.I.: 10:13 × 100 = 76,9 
 
 

 OBSERVAÇÃO DO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
Repete a parte final da instrução dizendo “Uma pessoa…” (sic). Desenha um círculo e decide recomeçar 
do outro lado da folha, onde faz o desenho aqui analisado. À medida que desenha vai falando: “As 
pestanas e as sobrancelhas” (sic) – fala para nós e indica estes elementos no seu próprio corpo; “Este dedo 
[na mão esquerda da figura] foi picado por uma abelha… está inchado” (sic). O tempo de latência foi de 9 
segundos e o tempo total de execução 2 minutos e 44 segundos. 
Findado o desenho e o breve questionário acerca do mesmo, pergunta-nos se ainda vamos fazer mais 
desenhos e refere que está “um bocado farto de fazer desenhos” (sic). 
 
 

 EXPLICAÇÕES DADAS PELO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
“É uma rapariga. (?) Sofia. (?) 15 anos. (?) Estuda. (?) Quer ser veterinária. (?) É alta, tem cabelos 
grandes, tem os olhos azuis, é magra, e mais nada. (?) É simpática.” 
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 DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

 
Em termos estritamente quantitativos, o resultado obtido remete para uma inteligência na zona marginal 
da insuficiência, lentidão e eventualmente debilidade. 
 
 

 OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO CASO EM ANÁLISE 
 
Cremos que este resultado numérico não corresponde à real capacidade do Ricardo, que, apesar de estar 
aquém do esperado para a sua idade em termos escolares, demonstra ser uma criança vivaz, inteligente e 
capaz de socialização cuja problemática não é essencialmente intelectual mas sim afectiva. 
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AUTO-RETRATO 
 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Ricardo recebeu a instrução para se desenhar a si mesmo com espanto, exclamando “A mim?!” (sic), 
resignando-se em seguida e perguntando-nos se se pode desenhar com o equipamento do Benfica, ao que 
lhe indicamos que deve fazer o que entender. 
À medida que desenhava comentava o seu desempenho, referindo que o braço esquerdo “está um bocado 
torto” (sic). 
Após indicar-nos que terminou desenha ainda o cabelo na figura e toma atenção ao facto de anotarmos o 
tempo de execução na folha. 
Tempo de latência: 8”                 Tempo total: 1’ 51” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
“[Está] A jogar à bola, com o fato do Benfica.” O Ricardo diz que quando tiver 14 ou 15 anos vai para a 
Academia do Benfica: “O meu futuro é ser futebolista. Gosto de jogar futebol.” (sic). 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
Apesar de nesta prova, ao contrário do que acontece no desenho livre, o tema ser indicado pelo 
investigador, o Ricardo introduz na sua produção um elemento de imaginação e espontaneidade ao 
desenhar-se vestido como jogador de futebol. Assim, não se atém a um desenho puramente descritivo e 
realista, projectando-se antes naquilo que já se vem revelando um tema bastante investido por si e dando 
conta de um desejo de futuro. 
O efeito do todo é agradável, com um jovem rapaz de expressão sorridente e braços abertos. Ainda assim, 
o desenho não parece ser executado livre e claramente, com várias sobreposições do traço que dão azo a 
uma figura de aspecto frágil e algo desorganizada. Deste modo temos um desenho elaborado e com algum 
grau de imaginação. 
A localização no topo da folha indica forte expressão da fantasia, à qual recorre na procura de satisfação 
(por oposição à realidade), ao mesmo tempo que há um sentimento de grande esforço para atingir um 
objectivo que parece inatingível. O corolário deste recurso ao mundo interno é uma tendência para 
manter-se alheio e de difícil acesso aos outros. Assim, pode ser interpretado como uma manobra 
hipomaníaca de defesa contra vivências depressivas com as quais o Ricardo não quer confrontar-se. 
No eixo vertical o desenho encontra-se perfeitamente centrado, o que parece não fazer sentido 
relativamente à retracção mencionada acima. No entanto, se tivermos em atenção que este desenho se trata 
de uma projecção do indivíduo no futuro, esta localização traduzir-se-á no seu desejo de equilíbrio 
afectivo e nas trocas entre si e o mundo e não na sua situação real do aqui-e-agora. 
A figura é desenhada de frente e, apesar de não haver indícios gráficos de movimento, ela aparenta um 
certo carácter cinestésico, veiculado pela posição dos braços, o que indica que a personagem está viva e se 
move por suas próprias forças, sinal de vitalidade interior. O posicionamento aberto dos braços do 
Ricardo no seu auto-retrato remete também para um desejo de contacto com o mundo exterior e 
necessidade de satisfação afectiva por parte do mesmo, o que encontra corroboração no facto de ter 
escolhido uma profissão envolta numa aura de grande valorização social e também monetária 
(relembramos os temas publicitários implícitos no seu desenho livre: a comunicação e o dinheiro). 
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Importa também salientar que aqui o Ricardo não só desenhou uma figura do sexo masculino (como seria 
de esperar) mas ainda a fez encarnar um papel social tipicamente atribuído aos rapazes, ao passo que no 
Desenho da Figura Humana desenhou espontaneamente uma figura feminina; ambas as personagens têm 
aproximadamente a mesma idade – 15 anos. Com base nisto concluímos que o que o Ricardo nos fornece 
com estas duas produções são duas facetas de si mesmo, ambas marcadas pela fantasia. Na figura 
feminina ele dá conta não só de uma identidade sexual que ainda não está consolidada mas principalmente 
da idealização de uma figura feminina que gostaria de ter na sua vida (possivelmente um envolvimento 
romântico, coincidente com a pré-puberdade e a descoberta da sexualidade) e simultaneamente cujas 
características desejaria ter – de notar que todas elas são marcadas por grande valorização e aceitação 
social: o empenho escolar, o sucesso académico, a ambição profissional, a beleza e a simpatia, o que 
contrasta com as vivências de rejeição e desvalorização sentidas pelo Ricardo. 
A qualidade da linha caracteriza-se por oscilar entre o quebrado e o contínuo, dando conta de alguma 
insegurança e ansiedade na representação de si mesmo; a interrupção do traço na construção de linhas 
rectas aponta no sentido da tentativa de dissimulação de um problema, de contorná-lo ao invés de 
confrontá-lo. Este aspecto é particularmente presente no rosto, modalidade que analisaremos em mais 
pormenor na secção seguinte. Quanto à pressão exercida sobre o papel, esta é adaptada. 
 
Conteúdo 
Como temos vindo a referir, o Ricardo usou o topo da folha para fazer o seu desenho, imprimindo-lhe 
assim um cariz de desprendimento do concreto. Todavia, isto implica também sentimentos de falta de 
suporte, que procura colmatar com os pitons das chuteiras que o seu futebolista usa para melhor aderir ao 
solo – o Ricardo sente-se perdido, sem uma direcção certa (tal como as manifestações comportamentais da 
hiperactividade indicam). Na mesma linha encontramos o posicionamento aberto dos seus braços e mãos, 
indicadores de carência afectiva, passividade e dependência; o facto de o braço esquerdo – que diz estar 
“um bocado torto” (sic) – ser visivelmente maior que o direito, de tamanho diminuto, confirma a 
desarmonia entre o pólo emocional e o pólo racional do Ricardo, havendo uma prevalência do primeiro 
que o desorganiza. Apesar de sabermos que o Ricardo é esquerdino e portanto terá maior destreza a 
desenhar para o lado direito do que para o esquerdo, a diferença entre os dois membros é muito 
significativa. 
Ao desenhar-se a si mesmo no futuro como rapaz, ele demonstra a possibilidade de uma identidade de 
género masculina e volta a abordar o tema da realização pessoal e valorização externa, que não são mais 
do que expressões da sua sede de gratificação afectiva. Em suma, o Ricardo deseja um futuro mais feliz e 
foge à representação de um presente que é disfórico. 
Se atentarmos no facto de este personagem ser portador de todo um equipamento desportivo chegamos à 
questão da identidade: para além de uma valorização narcisante, este constitui um modo de definir o self a 
partir de elementos externos, de contê-lo, de melhor conseguir pensá-lo, o que nos conduz à existência de 
um envelope psíquico insuficientemente consistente. 
Daqui podemos partir para a análise do rosto: dotado de um contorno instável e reforçado, surge composto 
por todos os elementos essenciais – olhos, boca e nariz; porém, curiosamente, os olhos são dotados de 
pestanas (atributo normalmente reservado às figuras femininas) mas não de pupilas. Isto leva à inferência 
de uma retirada do mundo externo, reticência no contacto com os outros e sentimentos de vazio interno. 
Confrontando a totalidade dos dados fornecidos por esta prova concluímos que o Ricardo se encontra 
dividido entre duas forças: aquela que o leva a afastar-se da relação para evitar as vivências negativas que 
ela pode acarretar e em simultâneo a necessidade de afecto, securização, apoio e narcisação. Não 
conseguindo atingir uma posição de ambivalência (a chamada posição depressiva) que lhe permita alguma 
estabilidade, também não consideramos que recorra à clivagem para «purificar» estas vivências internas e 
melhor manejá-las: apesar da sua carência afectiva e consequente frágil noção de self, o Ricardo é uma 
criança vivaz, bem-humorada e disposta a entrar em relação com amabilidade. Como conjugar todos estes 
aspectos, então? De novo voltamos à estruturação da hiperactividade que temos usado: o Ricardo 
experimenta as duas modalidades – a aproximação e o afastamento –, sentindo sempre o apelo de uma na 
ausência da outra e não sendo capaz de resolver o conflito de maneira definitiva, o que se manifesta na sua 
irrequietude motora e na sua dificuldade de concentração, uma vez que é para ele desconfortável focar-se 
num só objecto durante o tempo suficiente para se deixar envolver por ele e estabelecer uma verdadeira 
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relação (nomeadamente com os seus próprios sentimentos, donde a fuga àqueles que são disfóricos e a 
falência da elaboração de uma depressão). 
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DESENHO DA FAMÍLIA 
 
 
 
 
 
 

 DADOS BRUTOS 
 
Tempo de latência: 11”               Tempo total: 3’ 50” 
Comportamento do sujeito durante a prova: Escreve espontaneamente «pai» sobre a primeira figura 
desenhada e comenta “Esta perna está partida” (sic), seguido por “Tá. Faltam duas pessoas. Só têm um 
filho.” (sic). 
Onde é que eles estão? O que fazem lá? “Na folha.” (?) “Fora de Portugal. Emigraram.” 
Quem é o mais simpático de todos, nesta família? Porquê? “A mãe, porque é a mulher. É a que manda 
na família.” 
Quem é o menos simpático de todos, nesta família? Porquê? “É o filho. Anda sempre a bater.” (?) 
“Naqueles que lhe aparecem à frente.” [organiza os lápis de cor na vertical dentro das mãos] 
Quem é o mais feliz? Porquê? “É o pai. Já que o filho é o menos simpático e a mãe é a mais simpática. 
Sai-lhe todos os dias cinco, dez euros no Euromilhões.” 
E tu, nesta família qual é o teu preferido? Porquê? “O pai. Porque é o que leva o filho a todos os lados.” 
O pai sugere que vão dar um passeio de carro, mas não há lugar para todos. Quem fica em casa? “Ia o 
filho na mala do cão. Compravam um Smart ForFour.” (?) “O filho. Ficava com a avó.” 
A fingir que tu fazias parte desta família: quem eras tu? Porquê? [Aponta para o filho e depois para o 
pai] “Porque é o mais velho.” (?) “Não sei.” 

 NÍVEL GRÁFICO 
 
Amplitude do traço: Amplitude moderada, apresentando por vezes tendência ao uso de linhas curtas para 
formar linhas mais longas, o que pode indicar alguma inibição da expansão vital e retracção sobre si 
mesmo. 
Força do traço: A sua espessura e tonalidade são medianas, dando conta de adequação entre a expressão e 
a contenção das pulsões. 
Ritmo: Ocorre alguma repetição da estrutura básica entre as personagens desenhadas, cuja diferenciação 
assenta em elementos formais extrínsecos, como o tamanho e o vestuário. Assim, pode pensar-se numa 
certa falta de espontaneidade na criação, provavelmente num esforço de organização mental, e em 
dificuldade no estabelecimento de um sentimento de identidade pessoal inequívoca. 
Zona da página: O desenho ocupa, no eixo vertical, a zona esquerda e, no eixo horizontal, a zona superior 
da folha. Estes dados indicam, respectivamente, uma tendência para a fixação no passado e um certo 
idealismo, para ser sonhador, para a expansão da imaginação. Esta informação voltará a ser analisada mais 
à frente, em combinação com dados adicionais respeitantes ao conteúdo. 
Zonas em branco: A não-ocupação das partes inferior e direita da folha apontam na direcção de uma 
insuficiente ligação ao concreto, às necessidades pragmáticas da realidade do dia-a-dia (ou um evitamento 
de estados depressivos através da fuga para a frente) e também a existência de sentimentos de não-
esperança ou temor em relação ao futuro (dando azo a uma regressão), assim como uma socialização 
muito limitada. 
Progressão do desenho: O desenho foi construído segundo a progressão natural, da esquerda para a 
direita, apesar de o Ricardo ser esquerdino. Temos, então, que a sua regressão não é tão acentuada que o 
faça inverter a ordem natural de construção do desenho (mais ainda tendo em conta que é uma criança que 
já fez a aprendizagem da leitura e escrita), localizando-se, à partida, no domínio do desejo e da fantasia e 
não de um descolar completo da realidade. 
 

Família Imaginária 
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 NÍVEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 

 
Grau de perfeição: A produção do Ricardo apresenta um carácter algo infantil, isto é, inferior às 
capacidades normativas das crianças da sua idade. No entanto, face ao contacto directo com o sujeito e a 
partir dos dados de observação recolhidos, não cremos que isto seja consequência de uma problemática a 
nível intelectual, mas sim de factores afectivos que influenciam o seu desenvolvimento psíquico. De facto, 
parece haver no Ricardo uma inibição importante ao nível da elaboração e vivência dos afectos, o que é 
traduzido pela sua hiperactividade e, neste caso em particular, pela prova em análise. Já na prova de 
Desenho da Figura Humana de Goodenough a pontuação do Ricardo colocara a sua inteligência num 
patamar de marcada insuficiência e já aí arguimos que esse resultado em bruto não parece adequar-se à 
realidade total da criança. 
Estrutura formal do grupo: A grande predominância de linhas curvas indica uma estrutura mais sensorial 
do que racional, havendo assim uma sensibilidade particular ao ambiente e dinâmica dos laços familiares. 
Esta não se expande, no entanto, de tal modo que indique um registo de labilidade sem qualquer controlo. 
 
 

 NÍVEL DO CONTEÚDO 
 
Valorização da personagem principal: Neste caso, a valorização de uma personagem em particular - o 
pai - é dada de várias formas. Antes de mais, pelo facto de ser o primeiro elemento a ser desenhado (isto é, 
aquele em que a criança pensa de imediato), o que indica que é nele que recai o maior investimento 
afectivo e é possivelmente com ele que o Ricardo se identifica ou deseja identificar-se. Por outro lado, 
esta personagem é também rica em elementos acessórios, como sejam a bengala e o cinto, e é valorizada 
no inquérito ao ser indicada como a mais feliz, uma pessoa de sorte que tem acesso ao valor monetário (o 
que lhe confere poder e satisfação pessoal), o preferido pelo Ricardo e ainda como aquele com quem ele 
se identifica abertamente (depois de ter mencionado o filho de 2 anos, a quem voltaremos), assim como 
uma fonte de cuidado e afecto (“é o que leva o filho a todos os lados” (sic) ). 
Desvalorização: O Ricardo efectua uma desvalorização pela supressão dos irmãos (ambos mais velhos), 
mais importantemente daquele que ainda faz parte do agregado familiar e com quem a relação é difícil, o 
que dá conta do seu desejo de ser o único filho e o centro das atenções dos pais. Uma desvalorização de 
outro tipo refere-se a si próprio, que, não sendo representado realisticamente, surge sob a forma de uma 
criança do sexo masculino com dois anos de idade; assim, o Ricardo manifesta o desejo de ser cuidado 
como uma criança pequena, para com quem o mundo (e os pais) é especialmente amoroso e tolerante, 
eliminando assim idealmente fontes de stress e sofrimento. Esta identificação é confirmada na sua 
primeira resposta à questão sobre quem gostaria de ser naquela família mas também pelo facto de o filho 
ser portador de todas as características negativas: é o menos simpático, é conflituoso, impulsivo e 
agressivo e seria o elemento a excluir em caso de necessidade absoluta (cenário ao qual o Ricardo oferece 
resistência por trazer ao de cima as suas angústias depressivas e sentimentos de desamparo). 
Personagens adicionais: Como já referimos, o Ricardo recorre ao deslocamento e cria uma personagem 
fictícia (o filho de 2 anos) sobre a qual projecta um desejo de regressão e simultaneamente de eliminação 
do irmão, desejo esse que é impedido de transmitir directamente devido à culpabilidade que essas 
vivências acarretam. 
Proximidade e distância: Existe neste desenho alguma separação entre o pai e os dois outros elementos 
da família; isto acontece por via de aquele se encontrar num plano ligeiramente superior, mais afastado da 
mãe do que o filho e, o que cremos ser particularmente significativo, a própria verbalização do Ricardo 
após desenhar o pai em primeiro lugar: ao parar e dizer “só faltam duas pessoas” (sic) transmite a ideia de 
que o núcleo familiar é composto por duas subunidades – pai e mãe-filho. De facto, é com a mãe que esta 
criança tem a relação mais próxima, sendo que o pai voluntariamente se distancia da problemática, 
frustrando por vezes o desejo do Ricardo de companheirismo e afecto por parte do pai. Assim se 
compreende a sua afirmação sobre o facto de o pai que desenhou ser o mais simpático porque “é o que 
leva o filho a todos os lados” (sic), uma idealização da concretização do seu desejo. Isto faz também com 
que a mãe, mesmo não estando em primeiro plano, seja uma figura que investe e é bastante investida em 
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termos afectivos (o que se traduz na valorização da sua representação gráfica através de pormenores como 
a roupa e os sapatos, mas também o significado simbólico da mãe preenchida de corações). 
Identificações: No desenho feito pelo Ricardo não se encontra uma identificação de realidade ou do Ego, 
uma vez que ele não se representa na sua verdadeira condição de idade ou de posição na fratria 
(relembramos que no seu desenho não há fratria). Assim, o ênfase recai sobre a identificação de desejo – 
do Id – e a identificação de defesa – do Superego. O primeiro impulso desta criança face à pergunta 
«Quem gostarias de ser nesta família?» leva-o a apontar o bebé, dando conta da sua tendência regressiva 
para querer permanecer num patamar de vida e desenvolvimento mais arcaico mas também mais 
agradável, sendo objecto (exclusivo) de amor e atenção positiva. No entanto, a escolha definitiva do 
Ricardo é o pai – figura valorizada desde o início –, pelo facto de ser o mais velho. Este desdobramento 
das identificações do Ricardo permite perceber que ele se encontra dividido entre duas posições, sendo 
que não se sente capaz de expressar abertamente nenhuma delas: por um lado, a agressividade para com 
o(s) irmão(s) que o leva a desejar o seu desaparecimento enquanto fonte de conflito e obstáculo ao amor 
exclusivo dos pais; por outro, este bebé que pretende afastar-se da realidade do Ricardo não é 
completamente eficaz na sua tarefa e deixa transparecer a agressividade e impulsividade com que a 
criança é frequentemente conotada (“Anda sempre a bater naqueles que lhe aparecem à frente” (sic) ) – 
assim se compreende a identificação ao pai, à figura de poder que simboliza o Superego e censura os 
«maus comportamentos», a inadequação e os desejos interditos do Ricardo. No entanto, não deixa de ser 
interessante a interpretação dupla a que a figura paterna se presta: o facto de ser valorizada através da 
concessão de uma bengala pode ser interpretado como um símbolo de poder fálico, mas, em contraste, a 
razão de ser desse elemento é justificada com o facto de o pai ter uma perna partida. Será que se trata de 
uma racionalização do tema fálico feita pelo Ricardo ou será que remete de facto para uma representação 
do poder paterno como incompleto, castrado? De facto, é a mãe que o Ricardo aponta como “a que manda 
na família” (sic), o que corresponde ao seu verdadeiro cenário de vida. Numa terceira hipótese, mais 
pragmática, poderá ser esta a maneira de o Ricardo expressar o seu desejo de que o pai não se afaste, 
imobilizando-o? 
 
 

 OBJECTIVIDADE E SUBJECTIVIDADE 
 
A produção do Ricardo pauta-se notoriamente por uma componente mais subjectiva do que objectiva, 
fazendo não uma reprodução fiel da sua família factual mas sim uma família que representa as tendências 
afectivas do sujeito, em função da sua personalidade. Dá assim espaço ao fluir da projecção, tal como se 
pretende, e indica-nos de forma indirecta quais as figuras com que se identifica e quais aquelas em relação 
às quais isso não é possível nem desejado por ele. 
Assim, o Ricardo assume veladamente os seus sentimentos, desejos e impulsos, como já temos vindo a 
explicar, colocando-os conscientemente num plano afastado que se torna securizante (a família imaginária 
está emigrada no estrangeiro). 
 
 
 
 
 
 
 

 DADOS BRUTOS 
 
Tempo de latência: 7”               Tempo total: 2’ 31” 
Comportamento do sujeito durante a prova: Após a instrução, pergunta: “Toda? Ou só os que estão lá em 
casa?” (sic). Indicamos-lhe que deve proceder como entender e o Ricardo começa o seu desenho, mas vira 
a folha e pergunta se pode fazer uma árvore genealógica, pelo que lhe damos a mesma resposta que 
anteriormente. “Uma árvore genealógica só dos que estão lá em casa” (sic). Começa a desenhar e pergunta 
“Pode ser assim?” (sic). 

Família Real 
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Representa os elementos pela seguinte ordem: pai, mãe, irmão de 22 anos, irmão de 19 anos, ele próprio 
com 12 anos, mulher do irmão de 22 anos, sobrinho, namorada do irmão de 19 anos e um bebé que não 
existe “porque ainda não tiveram filhos” (sic). 
Onde é que eles estão? O que fazem lá? Faz a localização geográfica dos parentes, sendo que a família do 
irmão mais velho vive noutra localidade, a cerca de 4 quilómetros de casa do Ricardo. Pergunta se depois 
do almoço (que se seguiria a esta prova) a mãe pode estar presente durante as provas. 
Quem é o mais simpático de todos, nesta família? Porquê? Indica o irmão de 22 anos e a mãe. “Oh… 
Gosto mais deles.” [Não sabe explicar porquê] 
Quem é o menos simpático de todos, nesta família? Porquê? [Sorri de modo cúmplice] “O meu irmão de 
19 anos. Anda-me sempre a bater.” 
Quem é o mais feliz? Porquê? “O meu sobrinho… ainda tem 4 anitos… Porque anda sempre a brincar, a 
correr, a pular...” 
Quem é o menos feliz? Porquê? “É o meu pai. Anda sempre a trabalhar.” 
E tu, nesta família qual é o teu preferido? Porquê? “É a mãe. Dá tudo o que eu quero.” 
O pai sugere que vão dar um passeio de carro, mas não há lugar para todos. Quem fica em casa? “Eu. 
Ia eles os dois, eles todos. Dava o meu lugar às outras pessoas.” 
 
 

 NÍVEL GRÁFICO 
 
Amplitude do traço: Traços curtos, sugerindo inibição e retracção sobre si mesmo. 
Força do traço: Espessura adequada e tonalidade bem demarcada. 
Ritmo: Neste desenho não são representadas personagens mas antes os seus laços de parentesco, pelo que 
se torna difícil avaliar o ritmo da execução. Pode dizer-se que este é repetitivo, dado o modo como o 
desenho está estruturado. 
Zona da página: O desenho ocupa a zona superior esquerda da folha, remetendo para uma certa regressão 
e idealismo. 
Zonas em branco: Tal como no desenho da família imaginária, a não-ocupação das partes inferior e 
direita da folha apontam na direcção de uma insuficiente ligação ao concreto, às necessidades pragmáticas 
da realidade do dia-a-dia (ou um evitamento de estados depressivos através de uma fuga para a frente) e 
também a existência de sentimentos de não-esperança ou temor em relação ao futuro (dando azo a uma 
regressão), assim como uma socialização muito limitada. 
Progressão do desenho: Da esquerda para a direita e de cima para baixo, de acordo com a norma. 
 
 

 NÍVEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 
 
Grau de perfeição: O desenho do Ricardo apresenta-se desorganizado, com traços por vezes indecisos e 
outros fruto do impulso, necessitando de correcção posterior, o que lhe confere um grau de perfeição 
inferior. Infere-se assim um nível de maturidade abaixo do que seria de esperar nesta faixa etária, o que 
cremos ser resultado da influência negativa de um desequilíbrio afectivo; à semelhança disso lembramos o 
QI aferido através do Desenho da Figura Humana, o qual parece não fazer justiça às reais capacidades 
intelectuais do Ricardo. 
Estrutura formal do grupo: Ao contrário do que acontece na família imaginária do Ricardo, aqui o 
próprio conceito segundo o qual o desenho é elaborado – a árvore genealógica – é de cariz fortemente 
racional, ao que se junta a predominância de linhas e ângulos rectos sobre as curvas. Dá assim conta de 
inibição da espontaneidade e isolamento das personagens (cada uma no seu quadradinho bem delimitado, 
à semelhança do que acontece no teste de Bender). Estes procedimentos parecem-nos ser uma tentativa de 
evitar a projecção e expor os afectos, assim como de valorizar-se intelectualmente perante o examinador 
através do uso de uma aprendizagem escolar. 
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 NÍVEL DO CONTEÚDO 

 
Valorização da personagem principal: Tratando-se de uma árvore genealógica que corresponde à 
realidade da família desta criança, a personagem principal pode discernir-se pelo facto de todos os 
elementos desenhados serem identificados não pelo nome mas em função do seu parentesco em relação ao 
Ricardo, que se torna assim o centro de referência do desenho. Isto revela uma maturidade ainda muito 
centrada no próprio e grande desejo de atenção, confirmado pela descrição da mãe como aquela que 
sempre o gratifica, o que faz dela a sua favorita. 
Desvalorização: É desvalorizado o irmão imediatamente mais velho, em função da relação conflituosa 
que tem com o Ricardo, que surge como vítima. Todavia, o Ricardo desvaloriza-se também a si mesmo: 
ele é o elemento excluído e ao mesmo tempo o altruísta, aquele que deve ficar em casa por não haver 
lugar para ele quando a família vai passear. 
Personagens adicionais: A única personagem que pode ser considerada como adicional é o sobrinho que 
não existe, que cremos ser simplesmente uma manifestação de sentido de humor no Ricardo. 
Proximidade e distância: A estrutura da árvore genealógica em si está correctamente representada, 
respeitando os parentescos e a proximidade ou distância entre as personagens. Ainda assim, é interessante 
notar que o Ricardo foi desenhado a posteriori na sucessão dos filhos, resultando num efeito visual em 
que parece não haver lugar para ele, como se estivesse a mais. Isto vai ao encontro da desvalorização de si 
relatada acima. 
Identificações: Apesar de no protocolo do desenho da família real não ser requerida uma identificação do 
sujeito com uma das personagens, o Ricardo transmite a sua identificação de desejo para com o sobrinho, 
uma criança pequena (de 4 anos de idade) que é alvo especial de atenção e afecto e não tem obrigações 
nem preocupações na vida; na fantasia do Ricardo, esta criança vive em satisfação permanente, pelo que a 
indica como o elemento mais feliz da família. Surge assim um tema regressivo que vai ao encontro do 
egocentrismo demasiado infantil e da sede de atenção e afecto que já temos vindo a relatar. 
 
 

 OBJECTIVIDADE E SUBJECTIVIDADE 
 
A produção do Ricardo é certamente dominada pela objectividade, uma vez que recorre a um instrumento 
estritamente descritivo das relações de parentesco, procurando assim afastar-se da manifestação subjectiva 
dos laços afectivos (sejam eles positivos ou negativos): a árvore genealógica. São assim respeitados a 
ordem hierárquica dos elementos e as suas características de idade, sexo e situação. 
Como tal, os dados subjectivos só surgem quando directamente solicitados no inquérito, onde o Ricardo 
verbaliza o modo como vê os membros da sua família e a relação afectiva que tem com eles. Apesar do 
carácter regrado e contido deste desenho, há elementos que transparecem especialmente o modo como o 
Ricardo se percepciona: eles surgem tanto no inquérito – com a exclusão do Ricardo de uma actividade de 
lazer em família – como no modo como o desenho é elaborado, com a representação do Ricardo como um 
excedente de última hora. 
Assim, temos que ao ser convidado a desenhar a sua família real o Ricardo já não foi capaz de expressar 
os seus afectos positivos e negativos – particularmente os negativos – com a mesma facilidade com que os 
veiculou no desenho da família imaginária, onde a projecção esteve muito mais presente devido à 
protecção conferida pelo carácter fantasioso da instrução. Aqui o Ricardo fez um grande esforço no 
sentido de não deixar escapar os seus sentimentos pelas entrelinhas, produzindo um desenho que por si só 
é muito mais difícil de descodificar do que o primeiro, uma vez que usa uma linguagem externamente 
standardizada. 
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I 

 
(imediato) 
 
1 - Um morcego. 
 
4” 
[gira o cartão sobre um canto e usa-o 
como leque] 

 
 
 
 
 
D central: cabeça 
D laterais: asas 
Dbl: umas coisas que ele tem nas asas, 
um desenho. 
D inferior: um rabo. 
A seguir vem um [cartão] colorido. 
Dd superior: aquelas patinhas que ele 
tem. 

 
 
 
 
 
Gbl    F+    A    Ban 

 
II 

 
Eu não disse? 
 
Ai, ai… este é que eu já não me 
lembro… 
 
2 - Um avião! Um avião. 
 
14” 
 

 
 
 
Tem aqui assim isto (vermelho 
superior) que parece balas, para 
disparar. E tem aqui isto (vermelho 
inferior), que parece um jacto. 
Mais nada. 
É o estilo. Aqui no branco parece-me 
um avião. Por causa do bico… 

 
 
 
 
 
 
 
 
D bl    kobC    Obj 

 
III 

 
[Antes de mostrarmos a prancha] Esse 
também é colorido… 
 
8” 
 
Quem é que desenhou isto? Foi você? 
 
3 - Duas mulheres a… a lutarem… 
4 - e os corações delas a saltarem… 
[faz o gesto do coração a saltar do 
peito] 
5 - E aqui o sangue, o sangue de cada 
uma. 
 
34” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermelho central: corações. 
 
 
Vermelho superior: sangue. 
 
Mulheres porque têm tacão alto, têm 
peito… mais nada. É magrinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G    K    H    (Ban) 
 
D    FC    Anat 
 
 
D    C    Sang 

 
IV 

 
(imediato) 
 
Esteve a fazer isso enquanto eu estive 
a almoçar? [refere-se à folha de 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RORSCHACH 
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notação] 
 
6 - Um monstro. Aqui assim tem os 
braços… o monstro dos escaravelhos. 
A cabeça. 
 
10” 

 
 
 
D lateral superior: braços. 
D central superior: cabeça. 
Tem pés grandes, braços grandes… e é 
muito gordo. Mais nada. 

 
 
 
G    FClob    (H) 

 
V 

 
(imediato) 
 
7 - Uma borboleta. 
 
5” 
 
Ainda é o quinto? Pensava que já 
íamos para o sexto ou sétimo. Fogo. 
Faltam cinco. 

 
 
 
 
 
Porque tem asas grandes, tem aqui os 
corninhos que elas têm, tem aqui as 
patas que elas têm. 
Quando foi a [psicóloga que o avaliou 
há cerca de um ano] também perguntei 
se tinha sido ela que tinha desenhado, e 
ela: “Não, fui eu que comprei.”. 

 
 
 
 
 
G    F+    A    Ban 

 
VI 

 
∨ 
 
13” 
 
8 - Parece dois aviões a chocarem 
um ao outro. 
 
19” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aqui as asas a baterem uma na 
outra (eixo central). 
 
R.A.: Pessoas a saírem do avião, a 
saltarem de pára-quedas, a saírem 
por aqui em vez de saírem pelas 
portas do avião (D superior). 
D    K    H 

 
 
 
 
 
 
 
D    kob    Obj 

 
VII 

 
∨ 
 
(imediato) 
 
9 - Um menino que levou um tiro e 
saiu esta parte. 
 
14” 

 
 
 
 
 
 
 
Dbl: a parte que saiu. 
[Um menino] Por causa das mãos, 
dos braços (D médio) e das pernas 
(D superior). 

 
 
 
 
 
 
 
Gbl    F-    H/Anat 

 
VIII 

 
7” 
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10 - Dois camaleões a subir 11 - 
uma montanha colorida. 
 
20” 

Rosas laterais: camaleões, por causa 
do rabo e do estilo. 
D central: montanha. 
É metade maior, metade mais 
pequenino. [refere-se à parte 
superior e à parte inferior da 
montanha] 

G    F+    A    Ban 
D    FC    Nat 

 
IX 

 
Eia pá… 
 
∨ 
 
9” 
 
12 - Uma mosca. 
Pode-se virar assim o cartão, não 
pode? [vira o cartão para o verso] 
 
20” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por causa dos olhos, tem uns olhos 
muito grandes (D rosa). E isto aqui 
é as asas (D verde). 
[Uma mosca] Porque tem aqui as 
asas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D    F-    A 

 
X 

 
(Ri) ∨∧ 
 
6” 
 
13 - Um míssil. 
 
Agora vou-me já embora na 
camioneta. Se houvesse uma às 
14h30 é que era. 
 
8” 

 
 
 
 
 
 
 
Rosa e cinza: míssil. 
Isto aqui de lado [os restantes 
pastéis] faz parecer granadas de 
fumo. [Repete a frase, a nosso 
pedido, e menciona fogo em vez de 
fumo]. 
[Diz, entusiasmado, que vai com a 
mãe comprar um jogo para a 
consola quando sair do sítio onde 
decorre a prova] 
[Um míssil] Porque tem aqui um 
bico (cinza) e é muito longo (rosa). 
Mais nada. 

 
 
 
 
 
 
 
D bl    kob    Obj 

 
 
Escolha – : III e IV. Porque são feios. (?) Não gosto. São esquisitos. 
 
Escolha + : IX e X. [silêncio] Porque são coloridos e porque são bonitos. 
 
OBS.: Durante a prova, o Ricardo quer ser ele a guardar os cartões no monte e vai-os arrumando em 
«escadinha», isto é, coloca-os uns em cima dos outros com um pequeno desnível, formando como que 
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degraus que sobem na sua direcção. Refere que também fez isso com a outra psicóloga, que o advertia de 
que os cartões iriam cair com o peso que exerciam uns sobre os outros. Enquanto escrevemos, passa 
também o tempo a endireitar cuidadosa e delicadamente a pilha de cartões usados. Esta prova foi a única 
realizada depois de almoço e foi também a única em que o Ricardo se comportou de modo irrequieto: não 
se levantando da cadeira, distraía-se com os cartões e deixava de nos prestar atenção, pelo que tínhamos 
de o chamar de novo e captá-lo para a tarefa. 
 
 

 Análise cartão a cartão 
 
Começaremos o estudo deste protocolo Rorschach por uma análise qualitativa sumária das respostas 
dadas a cada prancha, enfatizando o seu conteúdo simbólico específico. Mais à frente conjugaremos esses 
dados com a análise quantitativa do psicograma. 
O cartão I, cartão de entrada na relação, é recebido de maneira adequada, com uma banalidade, mas o 
Ricardo deixa entrever a sua recusa à prova no inquérito: quando descreve as asas do morcego como um 
desenho está a colocá-lo à distância e a negar o seu carácter projectivo (mesmo que a nível não 
consciente), ou seja, a retirar-se da envolvência que a prova naturalmente suscita ao apelar à 
subjectividade e também da relação. Esta desvalorização está ainda patente na verbalização “aquelas 
patinhas que ele tem” (sic). 
No cartão II a resposta é formalmente adequada, mas mais uma vez o inquérito dá conta de um conteúdo 
em que as pulsões estão intrincadas, mal discernidas umas das outras, com a mistura do vazio interno (no 
branco) com a agressividade reprimida e explosiva (no vermelho). Apesar de haver algum grau de recusa, 
uma vez que o Ricardo não abordou os detalhes negros, é curioso verificar que foi directo ao vermelho, 
símbolo de pulsões fortes que despoleta grande envolvência projectiva. Importante é também o facto de 
não ter dado nenhuma imagem humana ou de relação num cartão que se presta a tal. Há, no entanto, uma 
simbologia fálica e de poder com a menção das balas. 
O terceiro cartão pauta-se por uma cena de violência bastante crua, com conteúdos anatómicos que podem 
ser precursores de angústia de fragmentação; a relação existe mas é de competição – sugerindo mesmo 
aniquilação –, o que volta a mostrar a grande reactividade do Ricardo ao vermelho, associando-o sempre 
às pulsões agressivas. Por outro lado há o conteúdo humano – que sinaliza a possível existência de 
identificação primária, como pessoa –, em relação ao qual o Ricardo procura uma sexuação (feminina), 
mas acaba por aplaná-la. É importante ter aqui em conta a idade do Ricardo: aos 12 anos está a entrar na 
puberdade e é natural que a sua identidade sexual não esteja ainda solidamente definida. No geral, 
verifica-se que neste cartão ele começa por dar uma imagem de qualidade mas acaba por desorganizar-se. 
No cartão IV surge um tema fóbico que o Ricardo consegue conter, não se desorganizando pela ansiedade, 
e em simultâneo há a representação da autoridade parental como massiva, imponente. 
O cartão V caracteriza-se por dois aspectos: um parece ser uma identificação primária de qualidade 
acompanhada por uma imagem corporal unitária. No outro, veiculado pelo episódio relatado no inquérito, 
o Ricardo procura inverter a situação de teste, pedindo veladamente ao examinador que se substitua a ele 
na tarefa de dar sentido à imagem, o que denota um comportamento de dependência. 
No cartão VI apresenta-se outro cenário de catástrofe: no local da mancha onde é suposto surgir o 
elemento mais feminino surge a colisão, o pulsional exacerbado tal como acontecera nos cartões II e III. O 
reverso da medalha é que, num cartão bissexual, não surge o tema fálico e o feminino é acompanhado de 
grande agressividade. Poderá esta reactividade recorrente ao tema feminino significar que o Ricardo tem 
uma relação problemática com a mãe? 
O cartão VII é um cartão de tema materno que provoca grande desorganização no Ricardo, suscitando 
angústia de fragmentação. 
No cartão seguinte surge a banalidade, dando conta de um nível razoável de socialização. 
Já no cartão IX o Ricardo não se sente tão à vontade, dando uma imagem de algo muito pequeno num 
espaço muito grande – ele deixa de fora o branco porque este lhe é extremamente ansiogénico: de lembrar 
que ele «levou um tiro» poucas imagens atrás, ficando um espaço vazio. 
Finalmente, no cartão X volta a emergir o pulsional, com o tema do míssil. Tal como acontecera no cartão 
VII, verifica-se que o Ricardo enche as imagens ou de pulsão ou de dano. 
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Temos assim que no cômputo geral da prova, o Ricardo destaca-se por movimentos pulsionais muito crús, 
pouco ligados em processo secundário, apenas com alguns movimentos de apaziguamento através das 
banalidades. 
 
 

 Psicograma 
 
R = 13   ↓↓ 
R.A. = 1  (VI) 
Recusa = 0 
Ban = 4   ↓ 
 
G% ≈ 31 [limite superior] 
D% ≈ 54   ↓ 
Dd% = 0   ↓↓ 

Tempo total: 2’ 28”   ↓↓ 
Tempo por resposta: ↓↓ 
Tempo de latência médio: 5” 
 
 
Dbl% = 0   ↓ 
Do% = 0 
(Gbl% = 15) 

 
F+ = 3 
F- = 2 
F± = 0 
 
 
FE = 0 
EF = 0 
E = 0 
 
 
 
 
 

K = 1 
kp = 0 
kan = 0 
kob = 3 
 
FClob = 1 
ClobF = 0 
Clob = 0 
 
 
 
 
 

FC = 3 
CF = 0 
C = 1 
 
 
A = 4 
Obj = 3 
H = 1 
(H) = 1 
H/Anat = 1 
Anat = 1 
Sang = 1 
Nat = 1 

 

F% ≈ 38   ↓↓ 
F% alargado ≈ 69 
 
F+ % ≈ 60   ↓↓ 
F+ % alargado ≈ 78   ↓ 

H% ≈ 15   ↑ 
A% ≈ 31   ↓ 
 
IA = 23   ↑↑ 
 

TRI = 1 K : 3 C   ⎜ extroversivo misto 
FC = 3 k : 0 E      ⎜ introversivo puro 
 
RC % ≈ 31 [próximo do limite inferior] 

 
 
 

 Interpretação 
 
Aquilo que mais se destaca no Rorschach do Ricardo é a instabilidade da sua representação corporal. 
Numa altura do desenvolvimento em que é esperado que o indivíduo já tenha adquirido uma noção de 
unicidade e coerência da sua existência enquanto pessoa, os alicerces identitários do Ricardo parecem não 
ser muito sólidos. Se por um lado ele inicia a prova com uma resposta íntegra e socializada, no fim do 
inquérito surge uma incoerência de organização espacial do corpo no eixo cima-baixo (as patas do 
morcego estão na zona de cima, ao passo que o rabo está na de baixo). Esta desorganização poderia ser 
considerada pontual e desprezável se não surgissem um pouco por todo o protocolo imagens que dão 
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conta não só da não-unidade do corpo mas também de dano sobre o mesmo (e.g., respostas 4, 5 e 9): disso 
é prova o nível elevado do Índice de Angústia calculado no psicograma, resultante de respostas 
anatómicas atípicas. Assim, não podemos dizer que haja no Ricardo uma falha de toda e qualquer 
capacidade para eventualmente construir uma identificação primária de qualidade, mas há de momento 
forças internas que por vezes põem em jogo esse sentimento basilar de existência. 
Ora, não havendo identificação primária bem constituída, a identificação sexual também não pode sê-lo e 
é isso que encontramos neste protocolo. No cartão de identificação secundária por excelência o Ricardo dá 
a imagem de duas mulheres cujos atributo femininos são bem distintos, mas logo após este esforço a 
sexuação é apagada dando lugar a uma figura quase indiferenciada. É curioso verificar que o Ricardo faz 
uma identificação directa feminina (tal como já acontecera no Desenho da Figura Humana) ao mesmo 
tempo que surgem no protocolo várias referências masculinas veladas, como é o caso do cartão IV (um 
homem grande e gordo depois da mulher magrinha do cartão III) e de diversos temas fálicos como balas, 
aviões, pés grandes e longos mísseis. Também noutras provas gráficas o Ricardo fez uma identificação 
masculina (auto-retrato e Desenho da Família), mas o que é facto é que o seu sentimento de identidade 
sexual nunca surge como inequívoco, o que pode relacionar-se com o facto de se encontrar na pré-
adolescência e só agora ter começado a aflorar essas questões. 
Em termos relacionais verifica-se uma dualidade extremada: os cenários descritos oscilam entre a 
agressão, a destrutividade (e.g., cartões bilaterais III e VII) e o sentimento de vazio, a carência afectiva 
(e.g., cartões I, II, VII e IX). Por vezes ambas as tendências surgem no mesmo cartão, dando conta de 
pulsões mal discernidas e muito à flor da pele: as agressivas, predominantemente traduzidas por pequenas 
cinestesias kob do tipo explosão, são intensamente suscitadas pelo vermelho e revelam uma forte tensão 
interna que o Ricardo tenta reprimir; o sentimento de carência afectiva primária é despoletado pelo 
branco, o qual o Ricardo procura conter a toda a força (donde o predomínio relativo de respostas Gbl – 
15% do total de respostas, sempre em cartões que remetem para a relação com a mãe) ou, na 
impossibilidade de o fazer, evitar, como bem exemplifica a telescopagem operada no cartão IX, onde 
numa mancha que é muito grande e permeada pelo branco o Ricardo dá a imagem de algo muito pequeno 
– uma mosca – justamente para evitar a ressonância dolorosa dos espaços vazios num cartão 
particularmente regressivo. Assim, o Ricardo nunca dá a imagem de uma relação pacífica nem 
satisfatória: esta caracteriza-se pelo sentimento exacerbado de agressão ou negligência. 
Importa relevar que a abordagem ao branco que acabamos de relatar se prende também com as falhas na 
integridade corporal já referidas, e este conjunto ajuda-nos a perceber o baixíssimo investimento na 
exploração dos detalhes das manchas indicado no psicograma – não só os Dbl como os pequenos detalhes 
e mesmo os detalhes perceptivamente pregnantes. Em contraste, o G% encontra-se no limite normativo 
máximo e a atípica abordagem Gbl substitui os esperados e mais adultos D e Dd. 
No que diz respeito aos determinantes, a prevalência do recurso à forma para delimitar as imagens é 
marcadamente baixa, só atingindo valores normativos quando calculada segundo critérios alargados, o que 
dá conta de uma insuficiente diferenciação interno/externo, sujeito/objecto, dado confirmado quando se 
atenta no nível de qualidade desses mesmos engramas; mesmo com critérios alargados, o F+% é 
demasiado baixo. Mais uma vez estamos perante um reflexo das vivências de não-integridade corporal e 
dispersão identitária, que aqui se evidenciam sob a forma de dificuldade em precisar os limites dos 
engramas e em fazê-lo de maneira adaptativa. 
Quanto aos conteúdos, encontramos um predomínio de temas animais que se esperaria que começasse a 
decrescer nesta fase do desenvolvimento, dando lugar à primazia de temas humanos – a aproximação da 
idade adulta leva, em regra, o pré-adolescente a abandonar os modos projectivos mais infantis para dar 
lugar a uma projecção mais próxima da sua real identidade como humano. Todavia, não é isso que se 
verifica no Ricardo, sendo que aos temas animais se seguem os objectos (sempre em irrupções pulsionais 
kob) e só depois os humanos, sejam irreais ou misturados com anatomias. Ainda assim, o H% é elevado e 
o A% é baixo, significando uma descarga projectiva muito acentuada e uma socialização insuficiente – 
esta última patente também no reduzido número de banalidades, pois a forte pressão pulsional induz 
menor recurso aos esquemas adaptativos. Assim é reforçada a interpretação que fizemos mais acima dos 
valores F. 
Resta analisar os indicadores mais qualitativos do psicograma. Antes de mais, observa-se um elevado 
Índice de Angústia cujos componentes aparecem nos cartões III e VII, ambos remetendo para a relação e 
para temas maternos ou femininos. Podemos então concluir que são estas as problemáticas que mais 
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desorganizam o Ricardo, cuja capacidade de contenção é comprometida quando se faz apelo à relação 
com a mãe (e.g., cartão III – “Duas mulheres a lutarem e os corações delas a saltarem. E aqui o sangue, o 
sangue de cada uma.” ; cartão VII – “Um menino que levou um tiro e saiu esta parte.”). Esta sensibilidade 
é atestada pelo TRI extroversivo misto, em que a externalização dos afectos crús deriva da permeabilidade 
entre o interior e o exterior sem mediação egóica suficientemente adaptativa. Por outro lado, a Fórmula 
Complementar assinala o carácter introversivo puro ligado às pequenas cinestesias: assim, o Ricardo 
manifesta uma maior capacidade de contenção e mentalização da agressividade do que do seu sentimento 
fundamental de falha afectiva. Como tal, a reactividade à cor nos cartões pastel revela-se diminuída, 
dando conta de uma retracção afectiva. 
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ANEXO 
 

Elementos de pós-teste: Bernardo 
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2ª entrevista para pais: mãe do Bernardo 
 
 
Data: 18 Julho 2005 
 
Nome da criança: Bernardo 
Idade: 8 (aquando da primeira entrevista, frequentava o 1º ano de escolaridade) 
Data de nascimento: 28/02/1997 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 38           Profissão: Cabeleireira 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 31           Profissão: Operador de terminais 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
“Sei lá, com problemas como todos os outros. Opiniões diferentes, maneiras de ser diferentes…” 
Agregado familiar: mãe, pai, Bernardo e um irmão de 15 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
Mãe: “Bem. Gosto de ser mãe. Apesar de ser muita responsabilidade.” 
 
Pai [segundo a mãe]: “Sente-se bem, acho eu. Mas às vezes tem algumas dificuldades em lidar com algumas 
situações, como eu tenho, mas tentamos sempre fazer o melhor, se bem que às vezes nem sempre é o melhor 
para eles.” 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Um filho de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior da mãe – “É um miúdo muito amigo do irmão e 
dos pais, mas está também a passar por uma idade um bocado impulsiva e diz tudo o que pensa assim 
sem… sem medir consequências, se está certo ou errado… e depois é que pensa.” 
 
 
Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
“É boa. É muito boa. Apesar de de vez em quando, como todos os irmãos, terem as suas divergências com 
pequenas coisas, mas é raro. O Francisco é muito compreensivo com o Bernardo.” 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
Mãe: “É boa, só que… ele tenta ficar muito dependente de mim, então é uma grande luta que eu tenho em ele 
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ser autónomo em tudo, porque acho que está na idade de ser autónomo. Comporta-se como um bebezinho, 
talvez uma forma de chamar a atenção” (e.g., não querer vestir-se sozinho). 
 
Pai [sob o ponto de vista da mãe]: “Às vezes não sabe muito bem lidar com as situações em relação ao 
Bernardo porque ou facilita demais ou cobra demasiado. Ou oito ou oitenta, ainda não conseguiu chegar 
ao meio-termo.” 
 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“O Bernardo tenta ultrapassar muito bem as capacidades dele, só não ultrapassa aquilo que não quer, 
insiste em manter determinadas bases mais bebezinho. Em casa insiste um bocadinho na atenção, é mais 
difícil do que na escola.” (e.g., refeições). 
 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
“Bem, muito bem. Tem um relacionamento muito bom com os miúdos, até muito mais crescidos, brinca, 
até amigos do irmão.” 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
 
“Lápis rói-os todos, borrachas também. Em relação à roupa, primeiro brinca, manda as coisas ao ar e só 
depois de eu me chatear com ele é que ele se veste. O que às vezes me deixa triste, porque eu gostava que 
ele fosse um homem… que ele fizesse as coisas. Mas agora vai-me prometer que vai mudar nas férias, 
vai-se tornar um homenzinho, não é, Bernardo?” 
 
 
Como são as refeições? 
 
“São difíceis. Ele come, mas tem sempre dificuldade na escolha [o que só acontece em casa, pois no colégio 
come tudo]. Fica sentado, mas ou manda um talher para o chão ou entorna sempre a água [a mãe acha que 
isto acontece por falta de atenção].” 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele? 
 
“Porta-se bem. Às vezes não quer, engonha. Às vezes chateia-nos e tem que dormir um bocadinho connosco e 
depois é que vai para a cama dele. Quando está realmente cansado, leio-lhe uma história ou rezo e dorme logo 
na cama dele. Dorme com um ursinho branco; ele gosta muito.” 
 
 
Como é na escola? 
 
“Acho que foi bom. Ele teve grandes progressos desde que começou a fazer a medicação, subiu bastante a 
nível de aprendizagem. Relaciona-se bem com as outras crianças.” 
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Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
“Tem amigos. Quando há festas de anos, vai às festinhas.” Entre as actividades que o Bernardo tem com os 
amigos estão brincar e jogar à bola, de que gosta muito. 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
Não houve alterações. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
Não houve alterações. 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Mãe: Tal como anteriormente, horário das 9h00 às 19h00. 
 
Pai [segundo a mãe]: Tal como anteriormente, horário das 5h30 às 20h00 (faz dois turnos por motivos 
financeiros). 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
Continuam a habitar a mesma casa. 
 
 
11. Nota diferenças no funcionamento da família desde que foi iniciada a medicação? E no seu 
filho? Se sim, quais? 
 
Na família: “Está muito mais calma, a situação. Havia entre mim e o meu marido muitas trocas de ideias 
porque ele fazia imensas coisas para chamar a atenção e era complicado e trocávamos às vezes palavras 
menos boas sobre a maneira de ser dele. Hoje em dia há mais compreensão, mais tolerância.” 
No Bernardo: “Muitas. Está mais calmo, já come tudo, o que não comia, tem mais interesse em estar bem, 
quieto, calmo [nomeadamente a brincar tornou-se menos agressivo].” 
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BENDER-GESTALT 

 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Bernardo é destro e pega no lápis quase pelo bico. Recebe a instrução sem dizer nada e começa a prova. 
Apenas alguns cartões merecem que assinalemos dados em particular. 
No cartão 1 o Bernardo faz o pontilhado carregando com o bico do lápis sobre a folha, não propriamente 
desenhando. Começa, pára a meio e parece contar os pontos do cartão-estímulo com os olhos, para depois 
continuar. 
No cartão 3 volta a pressionar apenas o lápis contra o papel para fazer o pontilhado; suspira, parecendo 
cansado. 
Só nos cartões 7 e 8 é que o Bernardo começou a dizer “Já está” (sic) quando acabava de desenhar, pois 
apercebeu-se de que nem sempre estávamos a olhar para ele, uma vez que necessitávamos de tirar notas. 
Em todos os outros itens teve de ser o investigador a perguntar-lhe se já tinha terminado, apesar de lhe ter 
sido dito várias vezes para se manifestar verbalmente. 
 
 

 FACTORES ORGANIZACIONAIS 
 
Sequência: Ordenada. Encontra-se dentro dos parâmetros normativos e aponta no sentido de uma 
abordagem intelectual adequada do estímulo. 
Coesão na página: O Bernardo concentra as figuras no centro vertical da página, não manifestando por 
isso nenhuma tendência atípica de distribuição das mesmas. Igualmente, desenha de cima para baixo, de 
acordo com a norma. 
Uso do espaço branco: As figuras são desenhadas de maneira relativamente espaçada, havendo por vezes 
colisões que podem dar conta de dificuldades na organização espacial – estas decorrerão de insuficiente 
interiorização do esquema corporal. De resto, corresponde aos parâmetros esperados. 
Modificação do tamanho da figura: Tamanho da figura diminuído na maioria dos itens, à excepção do 2, 
que sofreu um aumento. Indica pobreza de impulsos e responsividade emocional reprimida. 
 
 

 MODIFICAÇÃO DA GESTALT 
 
Fechamento: Surgem dois casos de separação (figuras 4 e 7) e um de deslocamento (figura 8), o que situa 
o Bernardo no limite superior dos desvios de fechamento considerados normais; por outras palavras, o seu 
protocolo não apresenta patologia neste parâmetro mas não deixa de chamar a atenção para a 
eventualidade de inconstância na relação interpessoal com um adulto significativo. 
Simplificação: Apresenta dificuldades significativas, usando círculos em vez de laçadas (figura 2), arcos 
em vez de ângulos nítidos (figura 3), formas básicas características de uma idade mental inferior à sua 
idade cronológica (dificuldade na execução da forma quadrangular nas figuras A e 4, que se espera estar 
adquirida pelos 5 anos) e junção das subpartes desadequada à idade (figuras 4 e 7 – esta última 
equivalente à de uma criança de 5 anos). É importante levar em linha de conta as problemáticas 
concomitantes de que o Bernardo sofre, como é o caso da microcefalia, para analisar estes resultados: 
assim, cremos que têm influência de compromisso estrutural e/ou funcional a nível neurológico, 
traduzindo um atraso maturacional e não um quadro regressivo. 
Rotação: Não se verifica. 
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Mudança na curvatura: Ondulação heterogénea da figura 6. Cremos que na base desta distorção está uma 
dificuldade de controlo da motricidade fina, tal como sugere o carácter ondulado das figuras 1 e 2, que 
deviam ser rectilíneas. Remetemos também para a hipótese de atraso maturacional colocada acima. 
Mudança na angulação: Não se verifica. 
 

 MÉTODO DE TRABALHO 
 
Ordem e direcção: Lembramos que o Bernardo é destro. 
 . figura A – O círculo é desenhado em primeiro lugar, no sentido contrário aos ponteiros do relógio; 
segue-se o quadrilátero, no sentido dos ponteiros do relógio. Este procedimento vai ao encontro da norma. 
 . figura 1 – Desenhada da esquerda para a direita, de acordo com o esperado. Importa contudo 
referir que o Bernardo utilizou nesta figura uma metodologia particular: fez o pontilhado carregando 
verticalmente com a ponta do lápis sobre o papel, não propriamente desenhando. A meio do desenho 
parou, parecendo contar os pontos com os olhos e continuando de seguida. A figura original tem 12 
pontos e o Bernardo desenhou 15. 
 . figura 2 – Executada da esquerda para a direita, com colunas de laçadas desenhadas de cima para 
baixo, sendo que cada coluna é completada antes de ser iniciada a próxima. Isto comprova que o Bernardo 
percepcionou as colunas como unidades, o que está de acordo com o esperado para crianças da sua idade. 
Todavia, desenhou duas colunas a menos do que o estímulo original. 
 . figura 3 – Iniciada pelo ponto separado, seguido pelas colunas, de cima para baixo e da esquerda 
para a direita, de acordo com a norma. O Bernardo recorreu aqui à mesma técnica que usou na figura 1 
para fazer o pontilhado. 
 . figura 4 – Subparte recta desenhada em primeiro lugar, no sentido contrário aos ponteiros do 
relógio e sem levantar o lápis do papel; segue-se a curva em forma de sino, desenhada da parte superior 
para a inferior. Esta metodologia está de acordo com a norma. 
 . figura 5 – Iniciada pelo lado esquerdo da subparte semicircular, para a direita; segue-se a parte 
oblíqua, desenhada de dentro para fora, de acordo com o esperado. 
 . figura 6 – Linha sinusoidal horizontal desenhada da esquerda para a direita e linha oblíqua 
desenhada de cima para baixo, conforme a norma. 
 . figura 7 – Ambas as subpartes são desenhadas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e 
cada uma delas com traços descontínuos; esta última característica é atípica. O Bernardo não conseguiu 
reproduzir a figura-estímulo, mas importa lembrar que este item – justamente por se inserir na parte final 
do teste – é de complexidade acrescida e, segundo os valores normativos, só começa a ser executado com 
sucesso a partir dos 10 anos de idade. 
 . figura 8 – Contorno desenhado como um traço ininterrupto no qual é inserido um losango, de 
acordo com a norma. 
 
 (No geral o Bernardo parece não ter dificuldades perceptuais diferentes das das outras crianças da sua 
idade. O que parece afectá-lo é a organização harmoniosa de cada elemento, ou seja, a organização 
espacial. Apresenta, assim, alguma dificuldade no controlo grafo-motor, a qual contribui para a 
desorganização das suas produções, deformando a Gestalt mas não chegando ao ponto em que isso a torna 
irreconhecível. São disso exemplo a ondulação das figuras 1 e 2 e o desnivelamento das subpartes nas 
figuras 3 e 4. Este aspecto será abordado com mais pormenor à frente, na avaliação de compromisso 
orgânico.) 
Apagamento: No protocolo experimental aplicado não foi disponibilizada borracha. 
Repassamento: Não se verifica, situando-se abaixo da norma. 
Tempo: 6’ 54”. Este valor encontra-se bastante abaixo do esperado para as crianças normativas de oito 
anos e extremamente próximo do tempo médio encontrado para crianças perturbadas da mesma idade. O 
facto de o Bernardo não ter recorrido de todo ao repassamento para corrigir ou aperfeiçoar os seus 
desenhos confirma um quadro geral de execução focada na rapidez e com pouca atenção, o que vai ao 
encontro da abordagem hiperactiva ao mundo e às tarefas. 
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Pressão do lápis: A pressão aplicada pelo Bernardo é de tipo forte, uma característica geral do desenho 
infantil que não deve ser considerada sinal de patologia. 
Qualidade da linha: Linhas contínuas mas algo irregulares e dificuldade em manter a direcção horizontal 
da Gestalt (e.g., carácter ondulado das figuras 1 e 2, declive da figura 3). 
Figuras emolduradas: Não se verifica. 
Associações: O Bernardo não fez associações relativamente a nenhum dos perceptos apresentados. 
 
Tal como sabíamos de antemão e tem sido referido, o Bernardo apresenta problemáticas de 
desenvolvimento para além da hiperactividade que o afectam a nível neurológico. Uma vez que o teste 
Bender-Gestalt contempla a possibilidade de avaliação de compromisso orgânico cerebral, decidimos 
filtrar a prova do Bernardo por esses critérios de modo a saber em que medida essas outras perturbações 
afectaram o seu desempenho. 
Um resultado afirmativo nesta sub-prova significará que nem todos os desvios detectados no protocolo do 
Bernardo podem ser atribuídos à problemática aqui em estudo – a hiperactividade –, mas devem antes ser 
considerados como independentes dela, actuando por si só. 
 
 

 AVALIAÇÃO DE COMPROMISSO ORGÂNICO 
 

Simplificação de duas ou mais figuras, num 
nível de três ou mais anos abaixo da idade 
cronológica do sujeito 

Não 

Fragmentação de uma ou mais figuras 

Não 
(as subpartes das figuras 4 e 7 estão separadas 
mas houve tentativa de conexão, pelo que não se 
pode considerar fragmentação) 

Colisão de uma ou mais figuras 
Sim 

(figuras 5, 6 e 7) 

Rotação de uma ou mais figuras em 90 graus 
ou mais Não 

Número incorrecto de unidades em três ou 
mais figuras 

Sim 
(figuras 1, 2 e 5) 

Perseveração de um tipo de unidade de 
figura a figura Não 

QUALIDADE DA LINHA TRÉMULA 
Sim 

(linhas rectas onduladas/irregulares) 

Vírgulas e/ou traços em duas ou mais figuras Não 

 
Linearmente, os resultados obtidos na tabela acima não são suficientes para indiciar organicidade, uma 
vez que não são preenchidos quatro dos oito critérios mas apenas três. Todavia, a comparação do 
protocolo do Bernardo com os de crianças da sua idade tanto saudáveis como com compromisso orgânico 
revela que ele se aproxima mais deste segundo grupo, tanto em termos de organização da prova como 
relativamente a modo específicos de execução das figuras. 
Uma vez que já sabíamos por indicação do pediatra que existe de facto perturbação neurológica, que vários 
indicadores da análise qualitativa da prova apontam para a possibilidade de organicidade (e.g., itens 
simplificação e mudança na curvatura na categoria Modificação da Gestalt) e que a análise quantitativa de 
compromisso orgânico se encontra extremamente próxima dos requisitos numéricos mínimos (recordamos 
que há três itens confirmados e um aproximado), consideramos que a prestação do Bernardo no Bender-
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Gestalt é influenciada por factores neurológicos mas não dominada por eles, deixando entrever os factores 
afectivos em acção, os quais se relacionam com a problemática da hiperactividade. De facto, o que se destaca 
na prova desta criança não é tanto o modo como percepciona e reproduz cada estímulo mas antes a maneira 
como os organiza em conjunto, isto é, a sua abordagem aos elementos do mundo exterior e à necessidade de 
se manter em relação com um mesmo objecto (neste caso, uma tarefa) até ao fim. 
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DESENHO LIVRE 

 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Bernardo recebe a instrução sem nenhum comentário e começa a desenhar. Fá-lo lenta e 
cuidadosamente, parando para ponderar o que vai desenhar a seguir a cada elemento. Pousa os lápis 
cuidadosamente sobre a mesa e escolhe-os com critério. 
Mede dois lápis pela base e pelo bico (o vermelho e o rosa escuro) e escolhe o maior. Começa por 
desenhar um telhado, seguido por dois traços verticais que delimitam a estrutura de uma casa. Desenha o 
tronco da árvore, a sua copa, a porta da casa e as janelas, hesitando em desenhar a janela do meio. 
Passa para o sol, desenhando primeiro um círculo amarelo e recorrendo ao lápis laranja para desenhar os 
raios, que faz utilizando alternadamente cada cor. Pega em dois outros lápis (castanho escuro e preto) e 
compara as cores dos bicos; escolhe o castanho e faz a estrada, os riscos em torno da casa, aquilo que 
parecem ser canteiros sob as janelas e uma estrutura na copa da árvore. Preenche o contorno do tronco da 
árvore e desenha dois veículos na estrada. Corre o dedo sobre uma das faixas da estrada que acaba de 
desenhar. 
Brinca com a folha de papel, movendo-a sobre a mesa. Aponta os elementos que desenhou e parece contá-
los ou inventariá-los, mexendo o lábio inferior sem emitir som. Após muito tempo de consideração, 
desenha uma pessoa frente à casa, simula o percurso da mota a passar sobre cada traço da passadeira em 
que está a figura humana, segue em direcção à rotunda – usando sempre a extremidade romba do lápis –, 
passa com o dedo por cima de cada traço da passadeira, desenha os traços no meio da faixa de rodagem 
inferior e acrescenta um pouco de estrada à esquerda, em cima e em baixo da rotunda. Desenha aquilo que 
parece ser mais uma passadeira de peões (traços mais curtos à direita da rotunda), passa a mão pela 
estrada, faz uma concha com a mão sobre a casa, a árvore e o sol, depois sobre a rotunda e de novo a casa 
e o sol. 
Pega na folha e contempla o desenho. Depois de muito tempo diz-nos que “Já está” (sic). 
Tempo de latência: 7”                Tempo total: 28’ 02” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
“Desenhei casa, desenhei… desenhei árvore… desenhei carro [refere-se ao veículo na faixa superior da 
estrada] e mota [veículo na faixa de baixo], desenhei estes coisinhos para pôr o carro parado [refere-se aos 
pequenos traços verticais à direita da rotunda]… e a garagem do meu pai, a porta [à direita da casa].” 
(Árvore – ?) 
“Isto é a árvore, isto é o tronco, isto é um pauzinho, fez lá o ninho. Isto é um passarinho. Aqui é a 
estrada.” 
(Estruturas sob as janelas – ?) 
“Aqui é a sala, tem umas escadinhas mas está metida para dentro, para tocar à campainha. Lá em baixo, a 
minha mãe e o meu pai vão lá [atender à porta].” 
(Quadrados à direita da casa – ?) 
“Aqui é a cozinha, tem umas coisinhas para estender a roupa.” 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
Com um tema escolhido espontaneamente, o desenho livre do Bernardo fornece uma impressão global que 
não é desagradável mas tem pouco cunho pessoal; a imagem de uma casa, uma árvore e uma pessoa num 
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contexto citadino é mais factual do que imaginativa, dando uma primeira impressão de inibição e apego ao 
concreto. Apesar de ser um desenho feito de memória e não copiado, é pouco criativo, ao contrário do que se 
pretende com um desenho livre. 
Em termos de utilização do espaço é um desenho feito livre e claramente a partir do centro da página, 
parecendo indicar uma boa convivência emocional com os acontecimentos do passado, aquilo que o 
futuro pode reservar e uma centração adaptativa no tempo actual, onde estão concentrados os elementos 
focais do desenho (a casa, a árvore, a figura humana e os veículos de transporte). 
É um desenho elaborado, com muitos pormenores, mas ao mesmo tempo, como já referimos, feito com 
pouca imaginação. A excepção ao método minucioso do Bernardo é a figura humana: desenhada de modo 
esquemático e sem identidade aparente, ela indicia baixa auto-estima ou alternativamente um sentimento 
de identidade pessoal pouco sólido no Bernardo. O Desenho da Figura Humana ajudar-nos-á a saber mais. 
No que concerne a qualidade da linha, ela é contínua e de pressão adequada. A execução do desenho é 
exasperantemente vagarosa – remetemos para a minúcia já mencionada e para o registo de execução da 
prova, na secção anterior, nomeadamente os seus 28 minutos de duração. 
Temos assim um desenho de disposição maioritariamente pacífica, com alguma turbulência gerada pelas 
sobreposições existentes na casa, na árvore e entre a pessoa e o cenário. O mesmo se pode dizer quanto à 
organização deste desenho de composição complexa. 
 
Conteúdo 
O tema escolhido pelo Bernardo para o seu desenho é composto por elementos comuns às crianças da sua 
idade, como sejam a casa, a árvore e a pessoa. Curiosamente, esta criança desenhou-as exactamente pela 
mesma ordem em que são solicitadas no teste House-Tree-Person, pelo que consideramos útil recorrer aos 
princípios de interpretação desse instrumento – mantendo as devidas distâncias, uma vez que a 
metodologia aqui usada é diversa. 
Como tal, começaremos pela casa: símbolo do desenvolvimento do sujeito, a casa do Bernardo é 
estruturalmente correcta e dotada de pormenores que remetem para a sua casa real, com um apego ao 
concreto confirmado pelas respostas ao inquérito; todavia, ela não tem chaminé. As janelas fechadas com 
cruzes parecem remeter para um sentimento de falta de comunicação entre o interior e o exterior da casa e 
possivelmente também entre as vivências subjectivas do Bernardo e o mundo. 
Uma característica interessante é o facto de o Bernardo ter representado simultaneamente o exterior e o 
interior da casa, tal como nos explica no inquérito: a parte exterior é desenhada do modo convencional, 
mas anexada a ela estão estruturas que representam as divisões do interior (sala de estar, escadas, 
cozinha…). A ser verdade que se trata de representações da parte interior da casa e não dos seus anexos 
reais para o exterior (como o estendal da roupa referido pelo Bernardo) pode tratar-se de uma questão de 
transição do realismo intelectual para o realismo visual: essa mudança no esquema de cognição acontece 
pelos 7/8 anos de idade e as duas modalidades (a representação do que está lá versus a representação do 
que é visível) podem coexistir durante algum tempo. 
Segue-se a árvore. Desenhada depois da casa, tem o tronco grande característico das crianças, 
simbolizando o predomínio da afectividade no funcionamento do indivíduo. A copa é relativamente 
pequena mas não está fechada sobre si, o que dá conta de uma vida intelectual e social reduzida e 
simultâneo desejo de maior contacto com os outros. Aliás, o Bernardo desenha nesta copa um ramo onde 
está apoiado um ninho com um único pássaro: a cria em que o menino se projecta indica vivências de 
solidão e desamparo, apelando ao auxílio por parte de outros. 
A figura humana é, como temos vindo a dizer, incipiente: apesar de proporcional em tamanho 
relativamente à casa e à árvore, é muito pequena, quase invisível no desenho e estereotipada, o que 
significa que há sentimentos de auto-desvalorização, possivelmente inibição no contacto com o mundo e 
uma débil integração da personalidade. Na mesma linha, a sua localização na passadeira de peões indica 
procura de segurança. 
Foquemos agora o cenário geral do desenho. Antes de mais, destaca-se o esquema quase geográfico que o 
Bernardo usa, fazendo o seu desenho parecer um mapa; ao contrário do que uma prova de desenho livre 
pretende, os mapas são meramente descritivos e cingem-se ao concreto, não revelando a subjectividade do 
seu autor. Será que é isso que o Bernardo pretende – evitar a projecção, salvaguardando a sua intimidade e 
evitando expô-la ao outro? Já têm surgido outros indícios de inibição e, tendo em conta o carácter pouco 
investido pela imaginação da generalidade deste desenho, a resposta parece ser sim. 
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Atentando nos dados do inquérito, salta à vista que num cenário onde diversas pessoas são mencionadas 
(o pai, a mãe, as pessoas que tocam à campainha para visitar a família e ainda uma terceira personagem), 
apenas uma seja de facto visível e esteja fora da casa, sozinha. Esta personagem é uma projecção do 
Bernardo, que se sente excluído e desamparado, quase insignificante. Podemos interpretar isto de duas 
formas: se este menino foi metaforicamente posto fora de casa – isto é, sente-se rejeitado e desvalorizado 
–, a constelação de vivências que acabamos de enunciar constitui um quadro depressivo que pode ser 
positivo na medida em que permite finalmente a representação e elaboração de estados internos outrora 
demasiado ansiogénicos para que o Bernardo pudesse lidar com eles sem se desorganizar – a solução era a 
fuga, emocional e física. Por outro lado, se aquele menino estiver do lado de fora da casa porque decidiu 
sair e quem sabe afastar-se definitivamente num dos carros que passam na estrada, o padrão de 
instabilidade e irrequietude cessou mas estamos perante uma reacção muito radical do tipo retirada 
narcísica. 
Todavia, outros elementos conduzem-nos na direcção da primeira hipótese. É verdade que o Bernardo 
evidencia alguns traços obsessivos de procura de controlo (e.g., escolha criteriosa do material, 
verificações, discurso com pouco cunho pessoal), mas a projecção continua a permear o seu desenho sem 
que ele dê por isso. Apesar de não se mencionar a si mesmo no desenho, ele representa-se no pássaro-bebé 
que tem a árvore como abrigo e que, sozinho, espera que o venham cuidar e ajudar a crescer. Assim, 
aquilo que não escreve ou não diz sobre a casa-edifício aparece não muito longe dela: o desejo de se sentir 
seguro e protegido num lar (como a árvore que envolve o ninho) mas também a realidade dos seus 
sentimentos de abandono, fragilidade e carência afectiva. É de facto um bom testemunho do chamado 
funcionamento em processo secundário – indicador de estruturação mental adaptativa –, mas não deixa de 
evidenciar quão doloroso é para o Bernardo tocar directamente nestes assuntos. 
Resta referir um último aspecto. Sabemos que o pai deste menino passa muito tempo fora de casa por 
razões de trabalho e que tem tido dificuldade em lidar com as características especiais do filho. Ora, no 
relato do Bernardo são mencionados o lugar para estacionar o carro na rua e a garagem do pai – com tanto 
trânsito que vai e vem em frente à casa do Bernardo, este menino parece desejar que o pai pare e fique 
junto dele, provavelmente que o aceite e goste dele. 
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DESENHO DA FIGURA HUMANA 

 
 
Nome: Bernardo 
Idade: 8 anos, 5 meses 
Data de exame: 18 Julho 2005 
Escolaridade: Transitou para o 2º ano 
 
 

 Cotação 
 
CATEGORIA A 1 
CATEGORIA B PONTUAÇÃO 
1. Cabeça presente + 
2. Pernas presentes + 
3. Braços presentes + 
4. Tronco presente + 
5. Altura do tronco superior à largura + 
6. Ombros claramente indicados  
7. Braços e pernas ligados a um qualquer ponto do tronco + 
8. Braços e pernas ligados ao local correcto do tronco + 
9. Pescoço presente  
10. Contorno do pescoço  
11. Olhos presentes + 
12. Nariz presente + 
13. Boca presente + 
14. Nariz e boca representados a duas dimensões  
15. Narinas presentes  
16. Cabelo presente + 
17. Cabelo correctamente localizado + 
18. Roupa presente  
19. Duas peças de roupa presentes  
20. Desenho completo das peças de roupa  
21. Quatro peças de roupa correctamente representadas  
22. Traje completo  
23. Dedos presentes + 
24. Número correcto de dedos + 
25. Detalhes dos dedos correctos  
26. Oposição do polegar  
27. Mão diferenciada dos dedos e dos braços + 
28. Articulações dos braços  
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29. Articulações das pernas  
30. Proporção da cabeça  
31. Proporção dos braços + 
32. Proporção das pernas + 
33. Proporção dos pés  
34. Braços e pernas representados a duas dimensões  
35. Presença do calcanhar + 
36. Coordenação do contorno geral + 
37. Coordenação das articulações  
38. Coordenação da cabeça + 
39. Coordenação do tronco  
40. Coordenação dos braços e pernas  
41. Coordenação das partes da cabeça  
42. Presença de orelhas + 
43. Proporção das orelhas  
44. Detalhes dos olhos  
45. Presença da pupila  
46. Proporção do olho  
47. Direcção do olhar  
48. Presença do queixo e da testa  
49. Relevo do queixo  
50. Perfil  
51. Silhueta  

TOTAL 21 / 51 
 
Idade mental: 7 anos 
Idade cronológica: 8 anos 
Q.I.: 7:8 × 100 = 87,5 
 
 

 OBSERVAÇÃO DO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
Após a instrução, fica a olhar para o experimentador durante algum tempo, aparentando não ter 
compreendido aquilo que lhe é solicitado; isto resultou num tempo de latência de 16 segundos. O tempo 
total de execução foi de 1 minuto e 1 segundo. 
 
 

 EXPLICAÇÕES DADAS PELO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
“É o meu mano. (?) Francisco. Às vezes está lá no quarto e anda lá a treinar. (?) A fazer truques [de 
bicicleta e de skate].” (Brinca com o canto da folha, dobrando-o.) 
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 DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 
 
Inteligência próxima do limiar superior do escalão denominado lentidão mental, o qual não é assimilável à 
debilidade. Do mesmo modo, está poucos pontos abaixo do critério mínimo para se considerar a 
existência de uma inteligência normal ou média. 
 
 

 OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO CASO EM ANÁLISE 
 
Importa ter em conta as diversas problemáticas que afectam esta criança para além da hiperactividade. 
Assim, os resultados obtidos pelo Bernardo no Desenho da Figura Humana são bastante positivos para 
uma criança cuja aprendizagem e socialização são significativamente condicionadas pelas questões 
ligadas à microcefalia, ao síndrome polimalformativo e ao défice cognitivo ligeiro que lhe foi 
diagnosticado no ano de 2004. Em função dos dados obtidos na prova aqui analisada, confirma-se a 
existência de algumas dificuldades a nível intelectual mas cremos que o prognóstico é positivo, uma vez 
que o Bernardo demonstra capacidades pouco abaixo das de uma criança normal da sua idade. 
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AUTO-RETRATO 
 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Bernardo começou a fazer o seu desenho assim que lhe demos a instrução. Começou pela cabeça, 
depois os cabelos, as orelhas, o rosto, tronco, braços, mãos, dedos, barriga, pernas e finalmente os pés. 
Tempo de latência: imediato                 Tempo total: 1’ 10” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
Questionamos o Bernardo sobre a personagem que acabou de desenhar – ele próprio – mas não nos soube 
sequer dizer o que é que ela estava a fazer. 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
Numa prova em que o tópico é escolhido pelo investigador mas que ainda assim concede espaço à 
criatividade e expansão do sujeito, o Bernardo apresenta-nos um desenho em tudo igual ao da prova 
anterior, o Desenho da Figura Humana. Se na primeira o tema é propositadamente vago, no auto-retrato 
há um referencial mais concreto ao qual o sujeito pode reportar-se. No entanto, não foi isso que aconteceu 
aqui. Ambas as figuras são anónimas, sem grandes incorrecções estruturais mas também sem identidade 
atribuída expressa ou tacitamente. 
Assim, o efeito do todo torna-se desagradável devido ao carácter estereotipado e pequeno do retrato, cuja 
localização no centro da folha acaba por perder valor. É uma figura pobre e limitada numa composição 
simples, desenhada de frente mas com algumas dificuldades na coordenação corporal e disposição 
turbulenta devido a uma posição instável – o Bernardo do desenho parece que vai cair. 
 
Conteúdo 
Tal como mencionámos atrás, não há muito a dizer sobre este auto-retrato que seja diferente do Desenho 
da Figura Humana. É uma personagem extremamente esquemática, estereotipada não só no sentido lato 
como também em relação à figura da prova anterior, o que levanta problemáticas adicionais: de facto, tal 
como sugeria a personagem da prova de desenho livre, se repete no desenho da figura humana e se 
confirma aqui, o sentimento de identidade pessoal do Bernardo está muito pouco consolidado; o facto de o 
menino não ser capaz de contar uma história ou contextualizar uma imagem supostamente de si mesmo só 
vem atestar esta problemática relativa ao self. O envelope corporal parece estar adquirido, mas o mesmo 
não se passa em termos interiores – o Rorschach ajudar-nos-á a esclarecer este ponto. 
Outro aspecto que importa frisar é a resistência desta criança em revelar-se ao outro, sendo que a sua 
incapacidade de responder ao inquérito se assemelha a uma recusa. Para além do cariz esquemático geral 
deste seu desenho, os olhos desenhados apenas como pontos dão conta de dificuldade no contacto com o 
mundo, apesar de as suas proeminentes orelhas sugerirem necessidade de contacto; talvez pelo papel 
fundamental – mas também potencialmente invasivo – que o olhar desempenha na intersubjectividade, o 
Bernardo encontre solução para o seu dilema noutra via de comunicação, «recebendo» o outro sem ter de 
ser «absorvido» por ele. Ouvir os outros e o mundo permite-lhe conhecê-los sem ter de se expor. 
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DESENHO DA FAMÍLIA 
 
 
 
 
 
 
 

 DADOS BRUTOS 
 
Tempo de latência: 50”               Tempo total: 3’ 37” 
Comportamento do sujeito durante a prova: Após ouvir a instrução, o Bernardo pergunta-nos “É qual? É 
para dizer?” (sic). Perguntamos-lhe a que se refere, a que responde “A palavra?” (sic). Cremos que isto se 
deveu ao facto de a mãe ter instruído o Bernardo para ficar connosco no gabinete como fica com a 
terapeuta da fala, o que o terá levado a associar as duas situações. Repetimos e esclarecemos a instrução e 
a prova decorreu normalmente a partir daí. 
Diz-me quem são todas as pessoas, a começar pela primeira que desenhaste. Da esquerda para a direita: 
mãe, mano e pai. 
Onde é que eles estão? O que fazem lá? Inicialmente o Bernardo responde à questão enunciando o nome 
e parentesco das personagens. Reformulámos a pergunta de modo a que a entendesse melhor e obtivemos 
a seguinte resposta: “Estão no cinema. Escuro. (?) A ver… os Anéis [refere-se ao filme «O Senhor dos 
Anéis»]”. [brinca com a folha] 
Quem é o mais simpático de todos, nesta família? Porquê? “Os três. (?) É o meu mano, porque o convida 
para jogar com ele.” 
Quem é o menos simpático de todos, nesta família? Porquê? [longo silêncio] “É o meu tio. (?) Não me 
diz nada.” 
Quem é o mais feliz? Porquê? “São os três.” (?) [o Bernardo não responde e repetimos a pergunta] 
“Porque riam.” 
Quem é o menos feliz? Porquê? “Já disse. É o tio. (?) [longo silêncio] Ele disse uma palavra. (?) Uma 
palavra feia.” 
E tu, nesta família qual é o teu preferido? Porquê? “Os três. (?) Porque gosto deles.” 
O pai sugere que vão dar um passeio de carro, mas não há lugar para todos. Quem fica em casa? 
“Ninguém. [O que faziam então?] Ia embora para casa.” 
A fingir que tu fazias parte desta família: quem eras tu? Porquê? “Era eu.” (?) [balança as pernas sob a 
mesa e não sabe responder porquê] 
 
 

 NÍVEL GRÁFICO 
 
Amplitude do traço: Amplitude reduzida, traços curtos sugerindo inibição. 
Força do traço: Moderada a fraca, indicando timidez ou inibição. 
Ritmo: Forte tendência para a repetição das personagens no mesmo desenho e entre desenhos distintos – 
perda da espontaneidade. 
Zona da página: O desenho ocupa, no eixo vertical, a zona esquerda e, no eixo horizontal, a zona central 
da folha, dando conta de tendência para a regressão. 
Zonas em branco: A zona direita da folha é deixada em branco, sinalizando temor em relação ao futuro. 
Progressão do desenho: O desenho foi construído segundo a progressão natural, da esquerda para a 
direita. 
 
 

Família Imaginária 
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 NÍVEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 
 
Grau de perfeição: As características do desenho do Bernardo ficam abaixo do que seria de esperar de 
uma criança de 8 anos: o carácter esquemático e repetitivo das figuras parece apontar no sentido de 
dificuldades afectivas que influenciam o seu desenvolvimento psicológico. Apesar de serem 
estruturalmente aceitáveis, os desenhos deste menino são pobres para o seu grupo etário (tal como 
arguímos na prova do Desenho da Figura Humana), pelo que cremos estarem em jogo inibições 
emocionais que o impedem de se expressar mais vivamente. 
Estrutura formal do grupo: Predomínio de linhas rectas e ângulos, personagens imóveis e rigidez no 
método traduzem uma abordagem mais racional do que sensorial que corresponde a espontaneidade 
inibida. 
 
 

 NÍVEL DO CONTEÚDO 
 
Valorização da personagem principal: A mãe é a personagem mais investida por ser a primeira a ser 
desenhada; estruturalmente apresenta algumas diferenças em relação às restantes personagens, 
apresentando um cabelo diferente. 
Desvalorização: Existem aqui duas desvalorizações: o Bernardo desvaloriza-se a si mesmo suprimindo-se 
do desenho e desvaloriza o tio através do inquérito, classificando-o como o menos simpático e o menos 
feliz. É especialmente significativa a primeira, que pode estar relacionada com sentimentos de 
culpabilidade e ostracização em relação à família; provavelmente o Bernardo sente que não é 
suficientemente bom e não é amado, e a zanga que isso lhe provoca é censurada e punida por ele próprio. 
Personagens adicionais: Não há personagens adicionais desenhadas, apenas verbalizadas. Como já 
referimos, essa personagem é a figura masculina do tio, que parece simbolizar a rejeição e hostilidade que 
o pai por vezes tem para com ele, resultando numa relação difícil devido à não-aceitação das 
problemáticas do filho. A ser assim, a figura do tio surge como alvo do deslocamento da mágoa e zanga 
do Bernardo em relação ao pai – é uma figura masculina adulta em relação à qual a culpabilidade gerada 
pelos sentimentos negativos não é tão intensa. 
Proximidade e distância: Os elementos representados estão próximos uns dos outros, o que significa 
proximidade afectiva entre eles. É uma família que faz coisas junta e que não se desagrega: vão ao cinema 
para se divertirem, mas se não houver lugar para todos no carro, ficam em casa. Curiosamente, ao lado da 
mãe está o irmão do Bernardo e não o marido: isto pode ter a ver com o facto de por um lado o Bernardo 
ter uma relação mais significativa com o irmão, pelo que o desenhou primeiro e só depois ao pai, e por 
outro porque esse irmão desempenha um papel muito paterno/adulto na família – sabemo-lo pela 
entrevista. 
Identificações: Apesar de não se representar graficamente, no inquérito o Bernardo faz uma identificação 
de realidade, afirmando que nesta família gostava de ser ele próprio. A um nível mais profundo, no 
inquérito ele identifica-se positivamente com o irmão, fonte de carinho e receptividade, constituindo 
assim uma identificação de desejo. Em último lugar podemos considerar a existência de uma identificação 
de defesa para com a personagem do tio, que lhe permite expressar uma parte de si que está zangada com 
a família (ou o pai), contornando a censura superegóica. 
 
 

 OBJECTIVIDADE E SUBJECTIVIDADE 
 
Apesar de ao nível formal o desenho do Bernardo não ser muito rico ou imaginativo, a projecção dá-se e 
permite-nos conhecer as suas vivências internas. Assim, podemos dizer que a sua produção se pauta por 
um carácter subjectivo. 
Enquanto representação das tendências afectivas desta criança, a família imaginária dá conta do modo 
como o Bernardo se vê a si e aos outros na sua família. Surge então a percepção da família nuclear como 
um conjunto unido e feliz mas do qual ele não faz parte, sendo alvo de rejeição por parte de uma figura 
masculina. Por outro lado, a zanga do Bernardo em função dessa rejeição também se expressa, de novo 
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indirectamente, pois a culpabilidade não lhe permite assumi-la (aliás, a sua personagem não é 
representada). 
Por último, demonstra alguma carência afectiva, desejo de pertença e grande afecto pela família nuclear. 
 
 
 
 
 
 
O Bernardo não foi capaz de desenhar a sua família real. Ao receber a instrução verbalizou “Eu não sei qual é. 
Não sei qual é. Não sei…” (sic). Devido à sua angústia resolvemos não insistir mais para que desenhasse, 
pelo que consideraremos esta ausência de desenho como resposta. 
Como tal, apresenta-se novamente uma inibição da espontaneidade e da imaginação, que se esgotaram no 
desenho anterior, em que foi desenhada uma família que pretende ser a real e não fictícia. O apelo aos 
recursos internos deixa o Bernardo sob grande pressão devido à necessidade de mobilizar afectos e 
representações que não consegue conter satisfatoriamente – as vivências subjectivas são o motor da 
criatividade. Já a segurança do concretismo, em contraste, veda-o emocional e criativamente mas permite-lhe 
ser produtivo com um mínimo de adequação. 
 

Família Real 
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RORSCHACH 

 
 

 
I 

 
[Só pega no cartão mediante instrução 
do examinador] 
 
[Olha para o examinador] 
 
42” 
 
1 - Um monstro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D central: monstro. 
Umas mãozinhas aqui, tem as mãos 
(saliências exteriores no topo do D 
central). E aqui isto (saliências interiores 
no topo do D central) são dois coisinhos, 
parece dois olhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D    FClob    (H) 

 
II 

 
[Vê o verso do cartão, olhando-o por 
baixo] 
 
∨  
[vira para o verso] 
∧ 
[segura o cartão perto da cara] 
 
32” 
 
2 – Parece água a sair por aqui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dd superior: Aqui a cair. Parece aqui 
água, aqui parece a praia (Dbl). A água 
vai aqui pelo buraquinho (fissura do 
Dbl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D_bl    kob    Elem 

 
III 

 
23” 
 
3 – Uma bebezinha. 
 

 
 
 
 
 
D inferior 
 
R.A.: Tem aqui umas violas (D 
vermelho superior) 
D    F+    Obj 
 
R.A.: Aqui uma menina (D negro 
esquerdo) 
G    K    H    Ban 
 

 
 
 
 
 
D    F-    H 
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R.A.: E uns senhores (D negro direito) 
D    F+    H 
 
R.A.: Aqui um laço, da bebé (D 
vermelho central). Porque parece. 
D    F+    Obj 

 
IV 

 
∨  
[vira para o verso] 
∧ 
 
24” 
 
4 – Parece um monstro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqui parece os braços e aqui parece a 
cabeça do monstro. E isto (D médio) 
deve ser aquilo para agarrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G    FClob    (H) 

 
V 

 
7” 
 
5 – Parece um mocho. 
 

 
 
 
 
 
Aqui, parece a cabeça dele, parece aqui 
os pés dele e as pernas (D laterais). 

 
 
 
 
 
G    F+    A    Ban 

 
VI 

 
[vira para o verso] 
 
9” 
 
6 – Parece um avião. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parece as asas (terço inferior) e aqui 
parece o motor dum avião à frente (D 
superior). 

 
 
 
 
 
 
 
D    kob    Obj 

 
VII 

 
7” 
 
7 – Parece alguém, algumas pessoas 
aqui. Umas pessoas. 
[Interrupção da prova devido à entrada 
da mãe do Bernardo no gabinete] 

 
 
 
 
 
D laterais: Porque parece. 

 
 
 
 
 
G    F+    H 

 
VIII 

 
[vira para o verso] 
 
12” 
8 – Parece um lagarto a sair, destes 
lados. 

 
 
 
 
 
 
Rosas laterais: Tem aqui uns pezinhos, 
aqui um rabo. 

 
 
 
 
 
 
D    F+    A    Ban 
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9 – Aqui parece um bicho, a voar. 

 
D cinza: Parece um bicho. Parece um 
mocho a voar. 

 
D    kan    A 

 
IX 

 
(imediato) 
 
10 – Parece um burro. 

 
 
 
 
 
Intermacular: Parece o nariz deles. 

 
 
 
 
 
D_bl    F-    A 

 
X 

 
10” 
 
11 – Parece um… parece… aqui 
parece… um… um bicho, aqui também. 
 
 
 
 
 
 
 
12 – Aqui parece uma tartaruga, outra 
tartaruga. 

 
 
 
 
 
Castanho inferior: Parece que ele tem no 
mar. E andas com as pernas, com as 
costas assim… as costas em baixo mas 
assim um bocadinho no ar [bate com o 
cartão na cabeça do examinador]. Um 
caranguejo, já me lembrei. 
 
Azul lateral: Os olhinhos. 

 
 
 
 
 
D    F+    A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D_bl    F+    A 

 
Escolha – : X e VIII. (?) Porque parece que algumas pessoas que estão aí, mata. Aqui [cartão VIII] parece 
que tem uns pezinhos, uns sapatinhos. (?) Parece uns monstros a comer as pessoas. 
 
Escolha + : IX e I. (?) Porque aqui [cartão IX] parece uns burros, um burro. E porque ali [cartão I] parece 
um monstro, nas mãozinhas. 
 
 

 Análise cartão a cartão 
 
Começamos por uma análise qualitativa sumária do protocolo Rorschach do Bernardo. 
Como tal, a entrada na prova – e, simbolicamente, na relação – é marcada por uma atmosfera disfórica. 
Ao dar a imagem de um monstro no cartão I, o Bernardo sofre alguma desorganização emocional (Clob), 
a qual consegue conter através de um determinante formal, mas sem qualidade; o F desta resposta é um 
percepto desadequado ao cartão. Assim, o factor afectivo invadiu o campo intelectual/cognitivo. 
Na prancha seguinte ocorre uma regressão, com o tema materno da água, e não é dada a relação a que o 
cartão se presta nem em alternativa nenhuma figura humana isolada. A introdução do pulsional através do 
vermelho não induz nenhuma resposta, podendo tratar-se de um evitamento que explica a regressão 
verificada. 
O cartão III volta a pautar-se por uma má forma, e só no inquérito é que o Bernardo parece organizar-se, 
dando quatro respostas adicionais – todas elas de boa qualidade formal, incluindo a única grande 
cinestesia de toda a prova –, a banalidade do cartão e integrando de modo adequado o vermelho 
previamente ignorado, apesar de não o usar como determinante da resposta. Podemos então dizer que a 
identificação primária está presente, isto é, o Bernardo tem uma concepção de si mesmo como uma 
pessoa. A identificação de género é ainda imprecisa. Por outro lado, a resposta inicial (“uma bebezinha” 
(sic) ) parece ter sido mais uma fuga ao apelo pulsional veiculado pelo vermelho, cujo simbolismo 
agressivo e libidinal é combatido com uma imagem suave, inofensiva e muito regressiva numa zona 
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particular da mancha onde não há vermelho. Isto dá conta da dificuldade do Bernardo em lidar com os 
seus estados internos e da desorganização que esse confronto lhe traz (lembramos a desadequação formal 
da imagem), usando como solução a fuga. 
O cartão IV traz-nos a primeira resposta global deste protocolo, já que todas as imagens até aqui foram 
dadas com base num detalhe da mancha e não na sua totalidade. A imagem do monstro é semelhante à do 
primeiro cartão, caracterizando-se pela tentativa de simbolicamente agarrar algo com os braços ou as 
garras, mas aqui a qualidade formal é adequada. Temos então que a representação da autoridade é de 
qualidade, sem imagens de dano incapacitante. 
No cartão V volta a surgir uma banalidade, um sinal positivo que atesta o sentimento de unidade e 
integridade física e psíquica do Bernardo. Assim, mantém-se a resposta em G. 
Todavia, o cartão seguinte marca o regresso à centração nos detalhes, com uma imagem que remete 
simbolicamente para o poder. 
A resposta do cartão VII é construída em função da totalidade da mancha e dá o conteúdo humano 
esperado; no entanto, não é feita uma identificação das personagens como mulheres num cartão que 
remete para o materno. 
O cartão VIII tem a particularidade de ser um dos poucos cartões em que o Bernardo deu mais de uma 
resposta espontânea, o que pode estar relacionado com a introdução dos tons pastéis e respectivo cariz 
regressivo. É atestada uma socialização adequada através da banalidade, mas a segunda resposta reveste-
se de um tom disfórico que se assemelha ao do cartão I. Os dois animais que constituem a banalidade 
deste cartão remetem também para o modo como é vivida a relação: já no primeiro cartão tínhamos 
colocado a hipótese de para o Bernardo ser problemático entrar em relação com o outro, o que parece 
confirmar-se aqui, pois após uma boa resposta vem uma que não só faz a retirada do bilateral como 
também não se adequa ao percepto. Assim, o Bernardo acabou por se desorganizar de novo face ao apelo 
à relação. 
No cartão IX a localização incomum da imagem, a sua falta de qualidade formal e o simbolismo 
depreciativo do conteúdo testemunham uma identificação projectiva do Bernardo no sentido da auto-
desvalorização. 
Finalmente, no cartão X encontramos conteúdos formalmente adequados e que respondem ao simbolismo 
materno da prancha através do tema marinho, mas ao mesmo tempo é interessante constatar que ambas as 
imagens são de animais de carapaça, sugerindo retracção narcísica face ao mundo e dificuldade na 
delimitação da identidade pessoal. 
Esta análise dos conteúdos do protocolo do Bernardo permite-nos destacar duas tendências fundamentais: 
há uma procura exagerada da força – veiculada pelos temas do monstro, das garras e do avião – que 
contrasta com movimentos regressivos. Assim, verifica-se uma oscilação entre um grande poder e a 
fragilidade, raramente sendo conseguida uma posição de síntese que permita o equilíbrio. Transversal a 
tudo isto é a dificuldade relacional, sendo que a relação ou é evitada ou existe mas é fonte de sofrimento 
para o sujeito, ambas vivências afectivas com que ele não consegue lidar, desorganizando-se. 
 
 

 Psicograma 
 

R = 12   ↓↓ 
R.A. = 4  (III) 
Recusa = 0 
Ban = 2 
 
G% = 25   ↑ 
D% = 75   ↑↑   [do qual D_bl% ≈ 25] 
Dd% = 0   ↓↓ 

Tempo total: 3’ 02”   ↓↓ 
Tempo por resposta: ↓↓ 
Tempo de latência médio: 17”   ↑ 
 
 
Dbl% = 0   ↓ 
Do% = 0 
 

F+ = 7 
F- = 4 

K = 0 
kp = 0 

FC = 0 
CF = 0 
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F± = 0 
 
 
FE = 0 
EF = 0 
E = 0 
 
 

kan = 1 
kob = 2 
 
FClob = 2 
ClobF = 0 
Clob = 0 
 
 

C = 0 
 
 
A = 6 
H = 2 
(H) = 2 
Obj = 1 
Elem = 1 

 

F% ≈ 58   ↓↓ 
F% alargado ≈ 83   ↑↑ 
 
F+ % ≈ 71 [próximo do 
limite inferior] 
F+ % alargado ≈ 60   ↓↓ 

H% ≈ 17   ↑↑ 
A% = 50 
 
IA = 0 
 
 

TRI = 0 K : 0 C   ⎜ coarctado puro 
FC = 3 k : 0 E   ⎜ introversivo puro 
 
RC % ≈ 42 ↑ 
 
 

 
 
 

 Interpretação 
 
Antes de mais, destaca-se do protocolo Rorschach do Bernardo um investimento reduzido na prova, o qual se 
manifesta no psicograma através do baixo número de respostas dadas e da rapidez com que a prova foi 
executada, significando que houve pouco envolvimento com a tarefa proposta. Cremos que isto é 
particularmente relevante se tivermos em conta que se trata de um sujeito pertencente à população infantil, 
cuja imaginação é por regra vívida e facilmente despoletada. 
Debrucemo-nos então sobre as características das respostas dadas. 
Apesar de nas crianças o modo de apreensão das manchas ser tendencialmente global (Beizmann, 1982), o 
Bernardo apresenta uma percentagem de respostas em G acima do esperado para a sua idade; já se 
atentarmos na distribuição das suas respostas de detalhe, verificamos que há uma proporção muito elevada 
de D mas baixa de Dd e Dbl. Comecemos por analisar esta segunda constatação: estudando o protocolo, 
observamos que a maioria das respostas em D é acompanhada por má qualidade formal da imagem (e.g., 
respostas 1, 3, 9 e 10) e, referindo-nos ao psicograma, parte significativa delas é constituída por respostas 
D_bl, uma situação pouco comum em que há interpretação de um detalhe da mancha com inclusão do 
branco. Temos então que quando esta criança investiga mais a mancha, a imagem que dá é 
tendencialmente desadequada e por vezes inclui o branco sem que fosse necessário fazê-lo, como que 
procurando delimitá-lo, contê-lo por ser ansiogénico. Isto sugere haver desorganização aquando da 
abordagem do detalhe (donde os frequentes F-) e uma certa sensibilidade aos espaços vazios por entre a 
mancha: este carácter excessivo e não-integrado dos D remete para alguma dificuldade de acesso do 
sujeito à unidade individual, habitualmente denominada angústia de fragmentação. A desorganização 
emocional que a tentativa de abordar as partes e não só o todo provoca no Bernardo ajuda-nos a perceber 
por que é que no seu protocolo não há uma única resposta em Dd ou Dbl, pois estas modalidades 
reforçam respectivamente a representação inconsciente da decomposição em pequenas partes e o 
sentimento de incompletude do indivíduo. 
Assim, o Bernardo opta por apreender as imagens na sua totalidade, uma estratégia defensiva que 
funciona a seu favor – todas as suas respostas globais são boas formas – mas também faz com que ele não 
acrescente à mancha qualquer característica mais afectiva ou criativa, uma falta de curiosidade que vai na 
linha daquilo que dissemos sobre o parco investimento na prova – no limite, é uma dependência do 
objecto. 
Quanto aos determinantes, é a forma das manchas que despoleta as respostas do Bernardo e testemunho disso 
é a ausência completa de outro tipo de determinantes no protocolo, sejam eles a cor ou a estompagem. Isto dá 
conta de um funcionamento predominantemente intelectual – em detrimento do afecto –, com maior apego 
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aos elementos externos (os limites reais da mancha) do que internos para elaborar a resposta. Todavia, o F% 
puro do Bernardo encontra-se muito abaixo da norma e quando calculado com critérios alargados ultrapassa 
esse referencial, sendo que a qualidade das formas é desadequada. O que quer isto dizer? Estes dados 
significam que se por um lado o Bernardo procura apegar-se ao concreto para elaborar uma imagem, por 
outro essa ancoragem falha, dando sinal de fragilidade nas funções adaptativas; há uma des-subjectivação 
elevada, faltando os elementos da realidade interna nas respostas dadas, sobreinvestimento esse que visa 
compensar a porosidade dos limites sentida pelo próprio indivíduo. Esta insistência em conseguir «prender» 
as imagens tem como consequência a sua distorção e o empobrecimento da dimensão socializada, como 
testemunha o F+% alargado de valor muito baixo. Felizmente, a porosidade de limites mencionada não é de 
tal ordem que dê origem a experiências bizarras de confusão entre o interior e o exterior do corpo ou de 
incerteza sobre a sua identidade como humano, como comprovam o valor nulo do Índice de Angústia e a 
banalidade fornecida no cartão V. Por fim, a raridade das cinestesias (em que sublinhamos a ausência de 
qualquer cinestesia humana) dá-nos conta de investimento no pensamento, uma tentativa ainda incipiente de 
ligação entre o mundo externo e a subjectividade. Como verificámos, é o afecto que fica de for a. 
Em termos de conteúdos destaca-se a predominância de animais normal na infância, mas importa analisar de 
que tipo de animais se trata e em que acções são retratados. Como tal, distinguimos três categorias: 

• na primeira encontramos referência a um animal como banalidade da prancha correspondente, um 
índice de socialização adequada (cartão VIII, resposta 8); 

• na segunda destacamos o ambiente disfórico que atravessa todas as imagens: nas pranchas V e VIII 
repete-se a referência a um mocho – animal habitualmente associado a histórias de terror e climas de 
ansiedade – e no cartão IX surge a imagem desadaptativa de um burro num movimento de 
identificação projectiva em que o Bernardo se desvaloriza; 

• a última categoria diz respeito à existência de um tema de reafirmação dos limites do Eu e de 
distanciamento do outro numa mancha cuja dispersão faz forte apelo à angústia de fragmentação: 
referimo-nos aos animais de carapaça do cartão X, um caranguejo e uma tartaruga. 

Deste modo vemos que a grande maioria dos elementos que compõem o bestiário do Bernardo tem um 
simbolismo negativo, dizendo-nos bastante sobre o modo como ele se vê a si mesmo e se relaciona (ou 
não) com os outros. 
Atípico é o nível excessivamente elevado de respostas humanas no protocolo de uma criança, com a 
particularidade de metade delas serem figuras humanas irreais e associadas a uma vivência de perigo 
(ambas as situações em que é referido um monstro: FClob) e ainda de o Bernardo nunca referir figuras 
humanas em interacção. A ausência desta importante componente do Rorschach reforça a ideia expressa 
atrás de que há dificuldades relacionais que levam ao retraimento do Bernardo sobre si mesmo e explica a 
escassa veiculação de afectos na prova. Resta acrescentar que a identificação secundária oscila entre o 
feminino e o masculino, não estando portanto solidificada. Isto é compreensível quando sabemos que o 
sentimento de identidade pessoal (geneticamente anterior à constituição da identidade de género) do 
Bernardo também vacila. 
No que concerne o psicograma, importa por último referir os resultados obtidos relativamente ao tipo de 
ressonância interna e à fórmula complementar, os quais não trazem grandes novidades: o TRI coarctado 
puro parece apontar como que um autismo, não havendo quaisquer indicadores de actividade simbólica 
intelectual (as grandes cinestesias) nem de expressão emocional (os determinantes cor); a fórmula 
complementar corrige este quadro inverosímil confirmando a extrema escassez de expressão afectiva mas 
dando sinal do investimento fundamentalmente centrado no intelecto que o Bernardo faz, o qual se 
manifesta nas pequenas cinestesias – de facto, como temos vindo a ver, esta criança tem mais facilidade 
em funcionar de si para si do que em entrar em relação e partilhar a sua subjectividade. Porém, a sua 
elevada reactividade à cor nos cartões pastel introduz um dado importante, que é a sensibilidade do 
Bernardo a elementos com ressonância emocional e regressiva em geral – isto significa que, apesar de ele 
não utilizar a cor como elemento determinante para enformar as suas imagens, é permeável ao seu 
significado simbólico. Mesmo que o Bernardo não seja ainda capaz de conter as suas vivências 
subjectivas de modo adaptativo, ele está ciente das suas experiências afectivas ainda que não consiga 
simbolizá-las. 
Finalmente, interessa recordar a oscilação das temáticas verbalizadas pelo Bernardo nas suas respostas: 
como referimos na análise cartão a cartão, este protocolo caracteriza-se pela alternância entre imagens de 
força e movimentos regressivos, isto é, o Bernardo projecta ora uma postura de independência solitária 
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quase maníaca ora uma extrema necessidade de ser cuidado, dependente de outrém, sendo que a primeira 
parece surgir como reacção de evitamento da segunda, o que faz sentido se tivermos em conta que o 
envelope identitário desta criança é frágil, facilmente dando azo a vivências fusionais e de perda de 
identidade na relação com o outro. 
No entanto, ele não consegue uma estabilidade. Ambas estas tendências aparecem retratadas em respostas 
kob, cuja elevada carga projectiva intrínseca confirma o significado que lhe atribuímos na nossa 
interpretação. Como tal, encontramos o tema materno arcaico da água no cartão II e a imagem de grande 
força/potência/poder veiculada pelo motor do avião no cartão VI. 
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ANEXO 
 

Elementos de pós-teste: Andreia 
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2ª entrevista para pais: mãe da Andreia 
 
 
Data: 3 Agosto 2005 
 
Nome da criança: Andreia 
Idade: 6 (aquando da primeira entrevista, nunca tinha frequentado a pré-primária e apenas tinha apoio 
escolar duas vezes por semana) 
Data de nascimento: 29/01/1999 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 45           Profissão: Ama 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 45           Profissão: Empreiteiro de construção civil 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
O pai da Andreia encontra-se no estrangeiro há 4 anos por razões de trabalho. 
Agregado familiar: mãe, Andreia e quatro irmãos mais velhos de 23, 22, 20 e 16 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe/pai ? 
 
 “Sinto-me bem… não há queixas.” 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Por lapso, esta questão não foi colocada na entrevista à mãe da Andreia, o que esteve relacionado com o 
ambiente algo confuso em que foi realizada, situação esclarecida nas observações sobre este segundo 
encontro. 
 
 
Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
“Boa. Dá-se muito bem com os irmãos. Uns mais pacientes do que outros, mas pronto…” 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
 Mãe: “Boa, também.” 
 
Pai [sob o ponto de vista da mãe]: “Agora já quer sempre falar ao pai, quer que o pai lhe traga alguma 
coisa, no último mês tem sempre falado do pai. Ela sabe que o pai pode vir em Agosto e vai mandando 
encomendas ou dinheiro ao longo do ano.” 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 172

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“Ela, agora que fez aqueles três meses [refere-se ao ingresso no jardim infantil, o qual a Andreia nunca 
tinha frequentado por falta de vaga e que frequentou agora nos últimos 3 meses do ano lectivo, mantendo 
o apoio escolar que vinha tendo], tem estado sempre em casa, nunca tinha estado muito tempo dentro de 
casa, parece mais parada, mais triste, não sei se será da medicação, pensa mais, acho-a muito pensativa, 
gostava mais dela como era.” 
 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
“Fala quando é preciso, dá-se melhor com as crianças do que com os adultos. Mas quando falam com ela, 
responde. Na escola não tem problemas de relacionamento, mas o que noto é que em casa ficou mais 
ciumenta, mudou um bocadinho o comportamento” (e.g., já não empresta as coisas e não quer que mexam 
nas coisas dela). 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
 
“Gosta das coisas, é é muito desarrumada. Gosta de brincar, mas é muito desarrumada: espalha muito as 
coisas e não as arruma.” 
 
Como são as refeições? 
 
Houve uma grande mudança desde que foi para a escolinha: era uma criança que comia de tudo e agora 
aprendeu a dizer ‘não quero, não gosto’.” A Andreia passa agora mais tempo na escola do que anteriormente, 
pelo que a única refeição que faz em casa é o jantar. A mãe pensa que esta alteração do seu comportamento à 
mesa tem a ver com a escola. 
 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dela? 
 
“Não mudou. É claro que não quer ir para a cama, mas vais para a cama e adormece. Se necessário, deito-me 
na cama com ela e estamos ali a ler uma historiazinha ou a brincar com um brinquedo e depressa adormece. 
[O sono é] sem problemas.” 
 
 
Como é na escola? 
 
“Penso que também não há queixas. Antes de ir para o pré-escolar ela não gostava muito de barulho e 
outras pessoas”; a professora do apoio deu com ela a fazer gestos por causa do barulho, enervada, pelo 
que perguntou à mãe se ela tinha medo do barulho. Agora a Andreia já se habituou. “A professora do 
apoio achou que no primeiro mês o comprimido estava a actuar [achou a Andreia mais calma e mais 
concentrada], mas depois não acho grande diferença, não acha que o comprimido esteja a actuar.” 
 
 
Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
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A mãe da Andreia pensa que está tudo bem nesse domínio. No princípio, a Andreia disse à mãe que não 
gostava de outra menina [cujo nome é igual ao segundo nome da Andreia] porque a tinha insultado. Fala em 
casa dos meninos com quem brinca na escola. 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
Não houve alterações em relação à última vez. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
Não houve alterações em relação à última vez. 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Mãe: O horário mantém-se das 06h00 às 21h00 de segunda a sexta-feira. 
 
Pai [segundo a mãe]: “Talvez em Agosto venha um mês de férias.” 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
Continuam a habitar a mesma casa. 
 
 
13. Nota diferenças no funcionamento da família desde que foi iniciada a medicação? E na sua 
filha? Se sim, quais? 
 
“Não. Acho que não. Houve um dia em que se esqueceu do comprimido ao almoço de sábado e no dia 
seguinte de manhã ela estava «eléctrica», mais do que antes [pulava na cama]. Fora disso, não houve 
qualquer alteração, continua tudo na mesma. Há dois [irmãos] que têm mais paciência para brincar com 
ela e os outros dois têm menos.” 
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BENDER-GESTALT 

 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
A Andreia é destra. Recebe a instrução em silêncio e começa a prova. 
Na figura A, desenha o círculo e fica a olhar para o investigador durante muito tempo, acabando por 
entregar o lápis apesar de não lhe ter sido dada instrução para o fazer. 
Passa à figura 1, fazendo a fila que se pode observar na margem superior da folha: desenha círculos da 
esquerda para a direita a partir do círculo que houvera feito para representar a figura A; de seguida 
preenche os espaços irregulares que ficaram entre eles com mais círculos, desta vez no sentido direita-
esquerda. Pára de desenhar e olha para o investigador parecendo desorientada – como acontecera na figura 
anterior – sendo essa a maneira que tem de nos indicar que terminou. Nesta altura a sessão é interrompida 
pela entrada da mãe, que veio chamar a Andreia para uma consulta que a menina tinha marcada para esse 
dia na Unidade de Desenvolvimento6. Finda a consulta, a Andreia regressou e a prova foi retomada; 
apesar de esta não ser a metodologia ideal, foi a melhor solução possível dadas as circunstâncias. 
Decidimos voltar a mencionar as instruções da prova à Andreia antes de a voltarmos a confrontar com ela. 
A prova é reiniciada com a figura 2: a Andreia desenha cinco círculos e olha para nós desorientada; 
damos-lhe incentivo para continuar e ela volta a preencher os espaços entre os círculos no sentido direita-
esquerda, acabando por prolongar uma linha que era horizontal para a vertical. 
A figura 3 é executada sem nada a assinalar. 
A figura 4 dá lugar a uma verbalização: “Este eu não sei…” (sic). Incentivamos a Andreia a tentar e, após 
terminar, ela toma pela primeira vez a iniciativa de nos dizer que já acabou, prática que irá manter. Até 
aqui – e apesar dos nossos pedidos – a Andreia tinha permanecido em silêncio durante toda a prova, 
deixando ao investigador a tarefa de perceber se já tinha dado por concluído cada desenho. 
Desenha a figura 5 começando por uma série de círculos e depois um traço. 
Na figura 6, roda a folha na diagonal para fazer a linha que no estímulo é mais vertical; da sua 
perspectiva, o traço que está a desenhar é horizontal. 
As figuras 7 e 8 são desenhadas sem dados particulares a assinalar. 
 
 

 FACTORES ORGANIZACIONAIS 
 
Sequência: Ordenada. Encontra-se dentro dos parâmetros normativos e aponta no sentido de uma 
abordagem intelectual adequada do estímulo. 
Coesão na página: A Andreia não manifesta qualquer tendência particular para agrupar os desenhos 
numa zona restrita da página, começando a sua produção pelo topo e preenchendo a folha em sentido 
descendente, de acordo com a norma. 
Uso do espaço branco: Arranjo expansivo. Tendência para passagem ao acto, com sentimentos e atitudes 
agressivos e rebeldes. 
Modificação do tamanho da figura: Tamanho da figura irregular. A própria irregularidade das figuras é 
instável, não havendo uma progressão fixa no sentido do aumento ou da diminuição do seu tamanho; 
assim, sobressai a oscilação entre a retracção resultante da repressão dos impulsos e da responsividade 

                                                 
6 A marcação de uma data para esta segunda parte do estudo com a mãe da Andreia foi bastante complicada, com 
desmarcações sucessivas por parte da própria em cima da hora. Devido ao facto de lhe ser problemático deslocar-se 
a Lisboa de propósito para estar connosco, acabou por acordar-se aproveitar um dia de consulta da Andreia no 
Hospital de Santa Maria para lhe aplicar as provas e entrevistar a mãe pela segunda vez. 
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emocional e o pólo oposto, que dá conta de baixa tolerância à frustração, sentimentos de raiva facilmente 
despoletados, passagem ao acto e comportamento imprevisível. 
 
 
 

 MODIFICAÇÃO DA GESTALT 
 
Fechamento: Apresenta dificuldades significativas, do tipo separação das subpartes (figuras 4, 6 e 7) e 
deslocamento (figura 5). Medo ou excessivo atrito nas relações interpessoais, havendo carência de uma 
relação satisfatória com um adulto significativo. 
Simplificação: Apresenta dificuldades significativas, usando círculos no lugar de pontos ou laçadas 
(figuras 1, 2 e 3), arcos em vez de ângulos nítidos na figura 3, formas básicas características de uma idade 
mental inferior à sua idade cronológica (incapacidade de desenhar a forma quadrangular nas figuras A e 4) 
e junção das subpartes desadequada à idade (figuras 4, 6, 7 e 8). Esta imaturidade na reprodução dos 
estímulos testemunha um desenvolvimento perceptivo irregular que pode ter por base o compromisso 
estrutural ou funcional resultante da rubéola congénita da Andreia (relembramos que a avaliação 
pediátrica houvera já assinalado um défice cognitivo ligeiro). Assim, parece tratar-se de um atraso na 
maturação em termos de desenvolvimento percepto-motor e não necessariamente de uma regressão a 
modos mais precoces de comportamento. 
Rotação: Presente na figura 5 uma rotação de 180 graus, sugestiva de organicidade. 
Mudança na curvatura: Surge na ondulação heterogénea da figura 6. Cremos que isto se prende com um 
baixo controlo da motricidade fina e não com uma atitude relativa à figura feminina ou à aceitação do 
papel feminino, como também poderia ser interpretado. A figura 6 caracteriza-se por ser particularmente 
complexa devido à alternância entre curvas ascendentes e descendentes em cada um dos dois traços que a 
compõem; de facto, tanto na figura A como na 4 e na 5 os elementos curvos são representados sem 
distorção da curvatura per si – o que se verifica é que a Andreia consegue desenhar com relativa 
facilidade curvas ascendentes mas não consegue dar continuidade a esse movimento da mão no sentido 
descendente, acabando por converter aquilo que devia ser também uma curva numa forma aguda. Ainda 
quanto à motricidade, importa lembrar que não só a Andreia nunca frequentou a escola de uma maneira 
diária e consistente – donde o treino da motricidade fina através do desenho e da aprendizagem das 
primeiras letras e números pode sofrer atrasos –, como também já foi levantada a hipótese de haver um 
atraso maturacional. 
Mudança na angulação: Não há desvios significativos. Apesar de surgir nalgumas figuras (e.g., 2, 3, 7 e 
8), a interpretação do desvio na angulação desses itens não é possível antes do período entre os oito e os 
onze anos de idade, pois até aí não se espera que tenha sido atingido o estádio de maturação perceptual e 
motora necessário para que a criança consiga executar a angulação correcta. 
 
 

 MÉTODO DE TRABALHO 
 
Ordem e direcção: Lembramos que a Andreia é destra. 

. figura A – O círculo é desenhado em primeiro lugar e na direcção dos ponteiros do relógio, de 
acordo com a norma; o quadrilátero, no entanto, é omitido. 
. figura 1 – Desenhada numa primeira fase da esquerda para a direita, na sequência do círculo da 
figura A, e depois na trajectória inversa, preenchendo alguns espaços entre os elementos. 
. figura 2 – Tal como a anterior, é inicialmente desenhada da esquerda para a direita na horizontal 
e depois são preenchidos os espaços em branco entre os círculos (da direita para a esquerda), 
seguindo-se o prolongamento da fileira para cima. Não só este método é bizarro pela inversão da 
direcção como dá conta de um grau de maturação insuficiente para a idade da Andreia: não há 
ainda percepção das colunas como unidades, se bem que possamos interpretar o empilhar de 
círculos num segundo momento como uma tentativa de representar a organização vertical das 
colunas. 
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. figura 3 – Iniciada pelo ponto separado, seguido pelas colunas, de cima para baixo e da esquerda 
para a direita, de acordo com a norma. Consideramos que aqui a percepção das colunas como 
unidades é facilitada pela sua maior pregnância perceptiva comparativamente à figura anterior. 
. figura 4 – Subparte recta desenhada em primeiro lugar, no sentido contrário aos ponteiros do 
relógio e levantando o lápis do papel; segue-se a linha curva, desenhada da parte inferior para a 
superior e fechando depois o elemento. É respeitada a ordem normativa de representação das 
subpartes e a orientação contra os ponteiros do relógio, mas os restantes critérios são atípicos. 
. figura 5 – Iniciada pelo lado esquerdo da subparte semicircular, para a direita; segue-se a parte 
oblíqua, desenhada de dentro para fora, de acordo com o esperado. 
. figura 6 – O desenho é iniciado pela linha oblíqua (mediante rotação da folha na diagonal, 
fazendo com que a linha desenhada seja horizontal em relação à borda da mesa de trabalho), 
seguida pelas linhas horizontais desenhadas da esquerda para a direita já com a folha na posição 
normal. Esta incapacidade em desenhar as linhas num verdadeiro cruzamento situa a idade mental 
da Andreia na faixa dos 4 anos, se bem que a capacidade de desenhar curvas surge a partir dos 6; 
ainda assim, o método pouco ortodoxo que usou revela criatividade para resolver situações 
difíceis, manipulando o meio. De resto, a ordem por que desenhou as linhas é contrária ao 
esperado. 
. figura 7 – Os hexágonos são desenhados da esquerda para a direita e na direcção dos ponteiros 
do relógio. 
. figura 8 – Desenhada como um conjunto de três elementos, o que difere da norma em que, 
mesmo a criança não percebendo a figura como dois hexágonos entrelaçados, os desenha com um 
traço contínuo. 

 
(Assim, a Andreia mostra ter dificuldades significativas no que concerne a capacidade de planeamento e 
organização do grafismo, denotando ainda estar consideravelmente abaixo do esperado para uma criança 
da sua idade relativamente às competências grafo-motoras.) 
Apagamento: No protocolo experimental aplicado não foi disponibilizada borracha. 
Repassamento: Apesar de a Andreia não recorrer ao repassamento para aperfeiçoar os seus desenhos ou 
na busca de escape para uma ansiedade excessiva, é sistemática no seu protocolo a substituição de pontos 
por círculos (habitualmente um efeito do repassamento vigoroso e excessivo daquilo que inicialmente fora 
desenhado como um ponto). Esta característica sugere por um lado um domínio insuficiente da 
motricidade fina e, por outro, uma imaturidade emocional que impede a Andreia de conter a sua 
impulsividade. 
Tempo: 6’ 25”. Este valor encontra-se muito abaixo do esperado para as crianças da idade da Andreia, o 
que indica um desempenho muito rápido e com pouca atenção aos detalhes e/ou à correcção de erros; 
poder-se-á também considerar pouco investimento na prova. Este tipo de desempenho veloz é 
característico das crianças perturbadas e pode indiciar uma fuga para a frente face à necessidade de estar 
concentrado e envolvido numa só tarefa de cada vez. 
Pressão do lápis: A pressão aplicada pela Andreia é de tipo forte, uma característica geral do desenho 
infantil e não devendo ser considerada como um sinal de patologia. 
Qualidade da linha: Linhas contínuas adequadas para uma criança, não apresentando um padrão tipo 
esboço, linhas quebradas ou tremores da mão. 
Figuras emolduradas: Não se regista. 
Associações: Em consonância com a sua atitude «apagada» e de extrema passividade e dependência ao 
longo da prova, a Andreia não verbalizou associações relativamente a nenhum dos perceptos 
apresentados. 
 
 
Em virtude das particularidades apresentadas pelo protocolo desta criança, passamos de seguida à 
avaliação da possibilidade de compromisso orgânico cerebral, prevista pela prova. Apesar de esta 
averiguação só ser válida para crianças a partir dos 8 anos, idade em que devem possuir todas as 
competências necessárias para executar a prova com êxito, usá-la-emos como preditor, uma vez que 
sabemos que a rubéola congénita contraída pela Andreia pode ser um factor de lesão cerebral. 
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 AVALIAÇÃO DE COMPROMISSO ORGÂNICO 
 
 

Simplificação de duas ou mais figuras, 
num nível de três ou mais anos abaixo da 
idade cronológica do sujeito 

Não 
(varia entre capacidades características dos 

4, 5 e 6 anos de idade) 

Fragmentação de uma ou mais figuras 
Sim 

(figuras 4, 6, 7 e 8) 

Colisão de uma ou mais figuras Não 

Rotação de uma ou mais figuras em 90 
graus ou mais 

Sim 
(figura 5) 

Número incorrecto de unidades em três ou 
mais figuras 

Sim 
(figuras 1, 2, 3, 5 e 6) 

Perseveração de um tipo de unidade de 
figura a figura 

Sim 
(figuras 1, 2 e 3) 

Qualidade da linha trémula Não 

Vírgulas e/ou traços em duas ou mais 
figuras Não 

 
Uma criança a partir de oito anos cujo protocolo se traduzisse na tabela acima seria considerada um caso 
de organicidade, uma vez que são preenchidos quatro dos oito critérios avaliados. Como já referimos, os 6 
anos da Andreia não a tornam ainda elegível para este tipo de avaliação, mas cremos não deixar de ser 
importante a prevalência de indícios que podem configurar os precursores de uma perturbação a nível 
orgânico. O desempenho da Andreia é notoriamente inferior ao da maioria das crianças da sua idade 
mesmo nas figuras mais simples, pelo que consideramos importante vigiar a evolução deste aspecto de 
modo a detectar o mais rapidamente possível um potencial problema de ordem estrutural ou funcional no 
cérebro e intervir sobre ele do modo mais adequado. 
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DESENHO LIVRE 
 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
A Andreia recebe a nossa instrução sem nenhum comentário ou reacção e começa a desenhar. Pega no 
lápis com as pontas de todos os dedos de uma mão, num gesto semelhante a uma garra. À medida que 
desenha, vai arrumando os lápis que já usou numa fila separada dos restantes, mas volta a utilizar alguns 
deles. Exerce grande pressão sobre o lápis, dando-nos a sensação de que vai fazer com que o bico se 
quebre. 
Começa por desenhar o céu, depois o sol, a relva, uma casa, flores, o contorno da chaminé, o fumo que 
dela sai; pinta a chaminé, pinta o telhado começando por reforçar os seus contornos e finaliza desenhando 
a campainha da casa e a menina. 
Durante toda a execução da prova, a Andreia manteve-se em silêncio. 
Tempo de latência: 5”                Tempo total: 7’ 47” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
 “A relva e uma casa e umas flores.” 
(?) 
[A personagem é] “Uma menina.” 
(?) 
[O apêndice ao lado da menina] “É para ela ter um cesto.” [A Andreia arruma os lápis alinhando-os uns 
ao lado dos outros.] 
 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
O tema escolhido espontaneamente pela Andreia é comum à sua faixa etária, com a inclusão de uma casa, 
uma pessoa, flores, o sol e outros elementos da Natureza, sendo por isso adequado. 
O efeito do todo apresenta-se-nos como ambíguo, pois se por um lado o seu colorido é agradável à vista, 
por outro destaca-se uma impressão de desorganização e instabilidade ligada ao posicionamento 
periclitante dos elementos de destaque (a casa e, principalmente, a menina). A qualidade formal deixa a 
desejar, indiciando imaturidade. 
No respeitante à utilização do espaço, o desenho da Andreia é feito livre e claramente ao longo da 
superfície da folha, começando pelo topo e concentrando-se depois no terço inferior. 
Trata-se de um desenho algo limitado e pobre em conteúdo, sem particular introdução de elementos 
criativos, o que combina com a postura extremamente passiva e apagada da Andreia enquanto esteve 
connosco. O elemento humano é desenhado em posição estática, de frente para o observador, mas a 
coordenação da figura deixa a desejar (especialmente no que concerne os membros superiores, cujo 
significado analisaremos mais à frente); ainda assim, a simetria é de qualidade suficiente. 
A Andreia desenha com uma linha contínua e bem definida, produzindo um desenho de composição 
simples com disposição algo turbulenta. 
 
Conteúdo 
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O mote escolhido pela Andreia é banal nas crianças da sua idade, mas o modo como organiza os 
elementos do seu desenho permite-nos conhecer mais sobre o seu psiquismo. 
Depois de estabelecer o limite superior do seu desenho através do céu, a Andreia dedica-se ao limite 
inferior desenhando a relva, e é aí que vai concentrar o resto da sua produção; aliás, este contorno do chão 
que vai suportar tanto a casa como as flores traduz uma necessidade de se assegurar de que tem apoio, 
uma base de referência que não lhe permita perder-se na folha, como acontece com a personagem 
flutuante. Vemos então que a Andreia se sente insegura e desorientada. 
Apesar de este não se tratar de um protocolo do teste House-Tree-Person, podemos aproveitar alguns dos 
seus princípios interpretativos para estudar a casa que a Andreia espontaneamente desenhou. Símbolo do 
desenvolvimento do indivíduo, a casa da Andreia é pequena em comparação com as flores que a ladeiam e 
a sua porta é minúscula, mas está pronta a receber mais pessoas, não faltando uma campainha para 
anunciarem a sua chegada. Cremos que estes aspectos podem ser interpretados a dois níveis: 
primeiramente, sabemos que a casa real da Andreia é um lugar em que a presença de pessoas é abundante 
(a mãe, os quatro irmãos e as crianças de quem a mãe toma conta), pelo que pode surgir a impressão de 
que não há espaço para tanta gente – ou pouco espaço para a Andreia; sabendo que a casa representa o 
calor, protecção, segurança e amor encontrados no seio familiar, isto pode traduzir-se num sentimento de 
afecto ou atenção insuficientes, donde o fumo inconsistente que sai da chaminé da casa. Por outro lado, a 
Andreia revela o seu forte desejo de reencontro com o pai (aquele que está longínquo...), não querendo 
deixar a sua chegada passar despercebida e munindo a casa de uma campainha para que ele faça saber a 
sua presença. Pode ser do afecto do pai que ela sente falta no seio familiar e não necessariamente do da 
mãe ou dos irmãos que com ela partilham a casa.  
Em termos mais formais, a chaminé colocada em ângulo recto em relação ao telhado e não na vertical é 
um «erro» característico das crianças abaixo dos sete anos e dá conta do predomínio de um pensamento de 
tipo egocêntrico e pré-operativo, em que ainda não é acessível à criança a operação mental que lhe 
permite funcionar no plano da subjectividade, desenhando assim reproduções e não representações dos 
objectos. 
Mas para além da casa há outros elementos importantes neste desenho. O investimento em elementos 
exteriores como o céu, o sol, a relva e as flores aparece como expressão de uma vontade de explorar o 
mundo além dos confins do lar, o que pode estar de alguma maneira relacionado com o recente contacto 
da Andreia com o ensino pré-escolar, fazendo com que passasse mais tempo fora de casa e alargasse a sua 
rede de socialização. 
Por fim mas não menos importante, a personagem. Adicionada em último lugar, é descrita apenas como 
uma menina com um cesto, não lhe sendo atribuída nenhuma característica que lhe confira identidade e 
dimensão, na mesma linha do modo esquemático como é desenhada. É uma personagem que a Andreia 
procura narcisar através dos adornos, mas indicadores essenciais como os olhos sem pupilas continuam a 
dotá-la de um cariz desumanizado e alheado do mundo. Os braços pouco perceptíveis/ausentes sugerem 
dificuldade no contacto com o exterior e o facto de a personagem estar a flutuar revela que há insegurança 
no modo como a Andreia vivencia a relação. No entanto, isto não retira importância ao seu interesse pelo 
mundo exterior e mesmo essa ambivalência é positiva. 
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DESENHO DA FIGURA HUMANA 
 
 
 
Nome: Andreia 
Idade: 6 anos, 6 meses 
Data de exame: 3 Agosto 2005 
Escolaridade: Apoio escolar, ingresso recente na pré-primária 
 
 

 COTAÇÃO 
 

CATEGORIA A 1 
CATEGORIA B PONTUAÇÃO 
1. Cabeça presente + 
2. Pernas presentes + 
3. Braços presentes  
4. Tronco presente + 
5. Altura do tronco superior à largura  
6. Ombros claramente indicados  
7. Braços e pernas ligados a um qualquer ponto do tronco + 
8. Braços e pernas ligados ao local correcto do tronco + 
9. Pescoço presente  
10. Contorno do pescoço  
11. Olhos presentes + 
12. Nariz presente  
13. Boca presente + 
14. Nariz e boca representados a duas dimensões  
15. Narinas presentes  
16. Cabelo presente + 
17. Cabelo correctamente localizado + 
18. Roupa presente + 
19. Duas peças de roupa presentes  
20. Desenho completo das peças de roupa  
21. Quatro peças de roupa correctamente representadas  
22. Traje completo  
23. Dedos presentes  
24. Número correcto de dedos  
25. Detalhes dos dedos correctos  
26. Oposição do polegar  
27. Mão diferenciada dos dedos e dos braços  
28. Articulações dos braços  
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29. Articulações das pernas  
30. Proporção da cabeça  
31. Proporção dos braços  
32. Proporção das pernas  
33. Proporção dos pés  
34. Braços e pernas representados a duas dimensões  
35. Presença do calcanhar  
36. Coordenação do contorno geral + 
37. Coordenação das articulações  
38. Coordenação da cabeça + 
39. Coordenação do tronco  
40. Coordenação dos braços e pernas  
41. Coordenação das partes da cabeça  
42. Presença de orelhas  
43. Proporção das orelhas  
44. Detalhes dos olhos  
45. Presença da pupila  
46. Proporção do olho  
47. Direcção do olhar  
48. Presença do queixo e da testa  
49. Relevo do queixo  
50. Perfil  
51. Silhueta  
Total 12 / 51 

 
Idade mental: 5 anos 
Idade cronológica: 7 anos 
Q.I.: 5:7 × 100 = 71,4 
 
 

 OBSERVAÇÃO DO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
A Andreia começou a desenhar logo após a instrução. O tempo total de execução foi de 49 segundos. 
 
 

 EXPLICAÇÕES DADAS PELO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
“Uma menina. (?) 6 anos. (?) Faz, faz… pinta, em casa dela. (?) [Quer ser] Uma polícia, uma menina 
polícia. (?) [A maneira de ser dela] É diferente. (?) Ela, tem… um corpo, um risco, ela faz trabalho e tem 
as pernas muito largas, do corpo.” [acrescenta volume aos pés do desenho] 
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 DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 
 
Zona marginal de insuficiência, podendo compreender debilidade. 
 
 

 OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO CASO EM ANÁLISE 
 
Como se pode verificar pelo uso da transparência na ornamentação do cabelo, em termos de 
desenvolvimento cognitivo a Andreia encontra-se entre os estágios pré-operativo e das operações 
concretas tal como conceptualizados por Piaget: assim, ela recorre ainda ao realismo intelectual por 
oposição ao realismo visual, desenhando a partir de um modelo interno e funcionando intuitiva e não 
logicamente, privilegiando o egocentrismo cognitivo e consequente visão subjectiva do mundo. Apesar de 
o seu desenho não ser muito rico, podemos observar que este fenómeno não está presente em todas as 
partes onde seria passível de surgir, nomeadamente as pernas da figura, tapadas por aquilo que aparenta 
ser uma saia; queremos com isto dizer que nem sempre a Andreia desenha aquilo que sabe que existe, mas 
é capaz de desenhar o que é realmente visível, atribuindo maior realismo à sua produção e denunciando 
um desenvolvimento na direcção do pensamento lógico e da diminuição da subjectividade e das 
percepções imediatas, o que é positivo. Como tal, ainda que esta capacidade não esteja consolidada, neste 
aspecto a Andreia encontra-se dentro dos padrões esperados para as crianças da sua idade. 
Em termos de conteúdo, apesar de o desenho não ser particularmente elaborado e até imaturo, o sorriso da 
personagem aponta algum estado interno de bem-estar. 



 

Inês Marques Tavares do Carmo Batata 183

www.psicologia.com.pt 
 

Documento produzido em 16-08-2008 
 

[Trabalho de Licenciatura] 

AUTO-RETRATO 
 
 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
A Andreia recebeu a instrução da prova sem qualquer manifestação verbal ou não-verbal, começando de 
imediato a tarefa. Desenhou a cabeça em primeiro lugar, os olhos, o sorriso, depois o cabelo, «bolinhas» 
no cabelo (ela própria trazia o cabelo penteado com várias tranças adornadas com enfeites iguais), o 
tronco, pernas, pés, fita de cabelo cor-de-rosa (igual à sua), braço esquerdo, preenchimento das pernas. 
Tempo de latência: imediato                 Tempo total: 1’ 37” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
Por lapso, não foi efectuado inquérito. 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
Tal como no Desenho da Figura Humana, a Andreia voltou a desenhar uma figura esquemática, reduzida 
quase ao essencial e praticamente igual à que tinha feito antes – como tal, estereotipada. A impressão 
geral é de pobreza e descaracterização, havendo um elemento recorrente de valorização narcísica (e 
possivelmente identificação) através do cabelo; fora isso, a personagem elaborada pela Andreia 
dificilmente é reconhecível como sendo ela ou se distingue de qualquer outra que tenha desenhado. 
O efeito do todo é, como já referimos, de pobreza e ainda de solidão: apesar de a Andreia do desenho não 
ser minúscula, está sozinha no grande espaço vazio da folha. A figura é estática e está orientada para a 
frente, de novo com coordenação insuficiente do corpo (ausência de um braço e de mãos). O uso do lápis 
caracteriza-se por traço contínuo e pressão adequada. 
 
Conteúdo 
O que salta de imediato à vista é a desvitalização da personagem, desprovida de pupilas; podemos 
interpretar isto tanto como uma retirada do mundo como, em menor grau, uma reticência em entrar em 
relação com ele. Pode ainda tratar-se da manifestação de uma recusa em aceitar a realidade frustrante. Os 
grandes olhos do auto-retrato da Andreia traduzem ainda vivências paranóides. Todavia, o seu sorriso 
parece indicar que não há consciências deste estados mais disfóricos e que a Andreia é uma menina 
dispersa mas feliz. 
As suas dificuldades relacionais continuam a revelar-se noutros indicadores. A quase total falta de braços 
dá conta de medo ou timidez e a ausência de mãos fala-nos de sentimentos de carência afectiva e ao 
mesmo tempo inadequação para lidar com o desejado amor dos outros. Esta situação deixa a Andreia a 
sentir-se desamparada, sem saber bem o que fazer, donde o seu flutuar na página e o investimento nos pés 
como procura de uma base sólida que lhe permita assentar emocionalmente. De facto, a sua 
hiperactividade não tem sido mais do que a sua flutuação entre o evitar da experiência depressiva da 
solidão e o medo de ser irremediavelmente absorvida por uma relação que colmate essa frustração. 
É essa instabilidade que dificulta à Andreia um sentimento de saber quem é, e por isso recorre a elementos 
externos, os quais são mais facilmente acessíveis e funcionam como securizantes para ela própria – de 
notar que o seu auto-retrato é quase um reflexo no espelho de si mesma nesse dia, permitindo-lhe de 
algum modo confirmar aquilo de que está interiormente insegura. Podemos até extrapolar e dizer que a 
sua marcada passividade é mais um sinal do seu apagamento identitário. 
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DESENHO DA FAMÍLIA 
 
 
 
 
 
 
 

 DADOS BRUTOS 
 
Tempo de latência: imediato               Tempo total: 3’ 43” 
Comportamento do sujeito durante a prova: Executa o desenho sem nenhum comentário. 
Onde é que eles estão? O que fazem lá? “Estão em casa. Estão a dormir. E a mãe está a fazer o jantar e eu 
estava em pé... estava em pé a andar. O Hugo [nome do irmão mais velho] já levantou. Tem um carro, é 
um Xsara.” 
Diz-me quem são todas as pessoas, a começar pela primeira que desenhaste. 

. figura 1 – mãe 

. figura 2 – um menino (6 anos, o meu irmão) 

. figura 3 – o Hugo (9 anos, é o mano, leva-me a passear no carro)7 

. figura 4 – Enganei-me, era só eles [as restantes figuras]. (?) É a mana, estuda para a universidade 
(4 anos de idade).8 
. figura 5 – sou eu (10 anos, filha) 

Quem é o mais simpático de todos, nesta família? Porquê? “Sou eu, porque gosto de brincar também.” 
Quem é o menos simpático de todos, nesta família? Porquê? “O Hugo. Porque ele gosta de conduzir. (?) 
Ele já pôs carta e já pode conduzir, para passear comigo.” 
Quem é o mais feliz? Porquê? “O menino. O menino gosta de sair com os seus amigos, ele tem amigos. E 
a mãe gosta de cozinhar, gosta de fazer almoço; ela dorme, também, comigo.” 
Quem é o menos feliz? Porquê? “A minha. Porque ela gosta de cozinhar... gosta de cozinhar e ela manda-
me deitar, que eu durmo na cama. A mãe tem uma cama dela, que ela dorme, no quarto.” 
E tu, nesta família qual é o teu preferido? Porquê? “O Hugo... a mãe, o menino, a minha maninha, a 
Tatiana. (?) É o Hugo. Porque eu gosto de passear com o Hugo.” 
O pai9 sugere que vão dar um passeio de carro, mas não há lugar para todos. Quem fica em casa? “Eu 
portei-me bem. O menino saía e a mãe não deixa sair o menino, porque ele não podia sair. [O menino fica 
de castigo por se ter portado mal. Qual é o castigo?] O que ele faz é ir para a cama e ir para o 
computador. Já não sai, ele fica em casa a dormir.” 
A fingir que tu fazias parte desta família: quem eras tu? Porquê? “Andreia. Gosto mais também de 
desenhar, desenhar.” 
 
 

 NÍVEL GRÁFICO 
 
Amplitude do traço: Amplitude moderada com tendência a alongar o traço, indicando facilidade em 
exteriorizar estados internos. 
Força do traço: Espessura relativamente larga e intensidade de cor resultante de pressão significativa 
sobre o lápis, o que dá conta de fortes pulsões e possivelmente agressividade e sua libertação. 

                                                 
7 Na realidade, o Hugo é o irmão mais velho da fratria e tem 23 anos de idade. 
8 A irmã da Andreia tem na realidade 20 anos. 
9 Em virtude da situação familiar específica desta menina (ausência do pai), esta questão foi reformulada 
substituindo a figura paterna pelo irmão referido como aquele com quem faz passeios de carro. 
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Ritmo: Repetição da configuração das personagens, num registo próximo da estereotipia indicador de 
fragilidade egóica e espontaneidade incipiente. Esta característica do desenho da Andreia pode, em 
conjunto com os dados de extroversão assinalados acima, significar que ela não é ainda capaz de encontrar 
uma maneira harmoniosa e socializada de vivenciar e expressar os seus estados internos, resultando em 
características extremadas (como sejam a intensidade da forma e a debilidade do conteúdo). 
Zona da página: O desenho ocupa aproximadamente a zona central da folha em toda a sua extensão 
horizontal, com alguma tendência para a parte inferior da mesma e sendo que as personagens não se 
encontram todas exactamente no mesmo plano. A este respeito podemos dizer que se trata de uma 
aproximação à conjugação dos desejos íntimos com os constrangimentos da realidade, o que é um sinal 
positivo de evolução do aparelho psíquico no sentido de um funcionamento mais em processo secundário. 
A localização da personagem com quem a Andreia se identifica no lado esquerdo da folha dá conta da 
persistência de tendências regressivas, as quais são corroboradas por outros dados que exploraremos na 
secção progressão do desenho. 
Zonas em branco: Uma porção significativa do fundo da folha está em branco, o que, aliado à 
discrepância de nivelamento das personagens sobre a linha de base imaginária e à sua posição 
desequilibrada, leva a pensar que o conhecimento e a aceitação das partes frustrantes e ansiogénicas da 
realidade ainda não estão completamente integrados pela Andreia, o que lhe traz alguma insegurança. 
Progressão do desenho: A progressão do desenho da Andreia é inconstante, começando por um 
movimento na direcção direita-esquerda, voltando depois ao lado direito da folha e terminando no 
extremo esquerdo. Como referimos acima, esta particularidade confirma uma tendência regressiva com a 
qual a Andreia se debate: se por um lado o seu primeiro movimento é simbolicamente na direcção do 
passado, há momentos em que ela busca investir no futuro e na evolução, acabando por reagir com uma 
intensa busca de protecção num passado longínquo que é familiar e, portanto, menos assustador do que 
um futuro em que a mudança pode trazer um rumo desconhecido; este movimento físico, psíquico e 
emocional é consistente com o padrão de comportamento da hiperactividade que já temos vindo a 
mencionar – aproximação-afastamento-aproximação-afastamento... Mais haverá a dizer sobre este tema 
quando abordarmos o conteúdo do desenho adiante, na rubrica apropriada. 
 

 NÍVEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 
 
Grau de perfeição: O cariz esquemático, desvitalizado e repetitivo dos elementos do desenho da Andreia 
confere-lhe um grau de perfeição abaixo do esperado para a sua idade, fenómeno que também se verificou 
no Desenho da Figura Humana. Pode assim falar-se de um nível de maturidade e desenvolvimento que 
deixa a desejar, mas que cremos não ser irreversível. 
Estrutura formal do grupo: A preponderância significativa de linhas rectas e anguladas e a estereotipia, 
imobilidade e isolamento das personagens (que não estão em interacção mas antes sozinhas em conjunto) 
indicam uma organização de tipo racional – em extremo, esquizóide –, cuja principal característica é a 
inibição. Aliás, este é um termo que temos vindo a utilizar diversas vezes para caracterizar o 
comportamento e os dados das provas executadas pela Andreia, o que confere solidez a essa mesma 
conjectura. 
 

 NÍVEL DO CONTEÚDO 
 
Valorização da personagem principal: A mãe destaca-se como a personagem mais valorizada neste 
contexto, sendo desenhada em primeiro lugar e surgindo como provedora de cuidado e calor afectivo 
através do tema simbólico do alimento e, mais tarde, como figura de autoridade. 
Desvalorização: Esta modalidade manifesta-se no desenho da Andreia sob a forma particular da rasura de 
uma personagem, que identifica mais tarde como a sua irmã. Isto dá-nos conta de um conflito entre um 
desejo que vem ao de cima num primeiro momento e a censura egóica que interdita a sua expressão. 
Sabemos que a irmã real da Andreia é bastante diferente dela, com um temperamento marcadamente 
calmo e resultados escolares que deixam a mãe orgulhosa; uma vez que, para além da mãe, a irmã é a 
única figura feminina dentro do lar com quem a Andreia se pode identificar – e a única com quem está 
num plano simétrico –, pode acontecer que a diferença entre elas leve a menina a sentir-me inferiorizada e 
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menos amada em virtude da comparação a um modelo tão «perfeito», dando azo a sentimentos de 
rivalidade, impotência e agressividade para com a irmã. Assim, se ela não existisse, talvez a Andreia 
imagine que se sentiria mais à-vontade consigo mesma e mais valorizada. Curioso é também o facto de a 
Andreia transformar a sua irmã numa criança de 4 anos (quando na realidade ela tem 20 e frequenta a 
universidade), tornando-a não só mais nova do que a Andreia real mas também a mais nova de toda a 
fratria desenhada, o que constitui mais um factor de desvalorização no sentido em que uma criança de 4 
anos não tem a autonomia nem as competências suficientes para rivalizar com as capacidades de uma de 
seis, como a Andreia real, nem com a Andreia de 10 anos representada no desenho. 
Outra personagem desvalorizada é o irmão mais novo (que tem aqui 6 anos de idade, ao invés de 16), 
referido no inquérito como aquele que é excluído do grupo e punido por ser desobediente, o que encontra 
paralelo na relação real deste filho com a mãe e a família. 
Finalmente, a Andreia desvaloriza-se a si mesma, desenhando-se em último lugar (apesar de na fantasia 
do desenho ser a irmã mais velha de todos) e dando indirectamente conta de uma forte sensibilidade à 
crítica ao afirmar de imediato que se portou bem quando questionada sobre quem ficaria de fora num 
passeio conjunto, o que constitui uma reacção defensiva de tipo maníaco contra um sentimento subjacente 
de inadequação e culpa. Este registo duplo de desvalorização-valorização aparece igualmente através do 
facto de a Andreia fictícia ter 10 anos de idade, ultrapassando todos os seus irmãos, e pela valorização 
narcísica que faz da sua personagem mediante os adornos de cabelo. Ela comunica-nos deste modo aquilo 
que são os seus desejos de uma situação ideal e ao mesmo tempo os seus sentimentos sobre a situação real 
que vive. 
Ausentes estão o pai da Andreia, o que se justifica pelo facto de não integrar o agregado familiar, e o 
segundo irmão mais velho da fratria, com quem a Andreia terá provavelmente uma relação menos 
significativa por se tratar de um filho mais individualista, segundo a mãe. Assim, temos que a Andreia 
retratou os elementos do núcleo familiar com quem tem relações mais investidas, quer positiva quer 
negativamente. 
Personagens adicionais: Não há introdução de personagens adicionais. 
Proximidade e distância: Como já foi referido, todos os elementos da família estão separados entre si, 
sem que haja algum indício de ligação/relação entre eles. Esta característica denuncia o sentimento de 
isolamento da Andreia, que encontra dificuldades em aproximar-se dos outros – note-se as mãos 
embotadas, sem dedos, que acompanham os olhos vazios. Tal como mencionado na secção progressão do 
desenho, a sua indefinição no estabelecimento de relações significativas espelha-se ainda na orientação 
alternadamente progressiva e regressiva do desenho, reproduzindo o padrão de aproximação-afastamento 
que caracteriza a irrequietude motora e que dá conta de um processo de separação-individuação 
desarmónico por ser demasiado concentrado na separação da figura parental, sem que haja uma 
individuação suficientemente robusta para ser securizante e permitir algum grau de autonomia. O défice 
de autonomia tornou-se visível na Andreia por exemplo através da sua insistência, por altura da primeira 
entrevista, em dormir na cama da mãe; já aquando do inquérito sobre o desenho aqui analisado, três meses 
depois, a Andreia faz questão de referir que ela tem uma cama e a mãe tem outra, o que dá conta de um 
progresso no sentido de investimento também na individuação, construindo uma identidade que é sua e 
que lhe permite não ter de funcionar num registo de dependência patológica cujo contraponto é o 
retraimento com vista à preservação do self. 
Identificações: A nível consciente, o desenho da Andreia apresenta uma identificação de realidade apenas 
parcial, pois ela identifica-se com a personagem feminina a quem dá o seu próprio nome, mas atribui-lhe 
uma idade superior e posição na fratria inversa à sua, mostrando que há uma forte influência da 
identificação de desejo do Id na sua resposta – a Andreia quer crescer, o que para ela provavelmente 
significa independência, auto-suficiência e também algum poder sobre os outros, nomeadamente os 
irmãos (todos mais velhos que ela, na realidade). 
Outras identificações surgem de forma indirecta e estão espalhadas pelas restantes personagens figuradas. 
A mãe, valorizada desde o início, é repetidamente caracterizada como aquela que gosta de cozinhar para 
os outros, reafirmando a tendência regressiva da Andreia, que inverte a sua identificação de desejo 
passando de gratificada a gratificante; o mesmo acontece quando, mais à frente, a mãe surge como figura 
de autoridade, desempenhando simultaneamente o papel de identificação de defesa, como Superego 
externo que condena os desejos interditos da Andreia, e personificando o exercício de poder fantasiado 
com o acréscimo de idade.  
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O alvo do castigo superegóico é o irmão mais novo, em função da sua desobediência, o que o leva a ser 
excluído do conjunto familiar – é possível que a Andreia se sinta rejeitada pelas problemáticas que traz à 
família; aliás, a sua verbalização imediata face à questão «O pai10 sugere que vão dar um passeio de carro, 
mas não há lugar para todos. Quem fica em casa?» sinaliza os seus sentimentos de culpa e inadequação, 
dos quais procura ver-se livre (“Eu portei-me bem” (sic) ), assim como o deslocamento que opera sobre o 
irmão. De sublinhar a reacção do irmão à frustração que é o castigo: ele vai dormir, numa postura de 
retirada narcísica para negar e evitar lidar com a realidade dolorosa que não consegue conter – uma 
projecção da própria Andreia. 
Porém, este irmão é também objecto de identificação positiva ao ser descrito como alguém que tem um 
grande grupo de amigos com quem se diverte – mais uma vez uma identificação de desejo que contrasta 
com a realidade da Andreia (se bem que tenha havido melhorias na socialização desde que a conhecemos). 
Por fim temos Hugo, o irmão que surge como figura paterna (no desenho tal como na realidade) dotada de 
poder (o carro) e provedora incessante de dedicação e afecto, pois a sua caracterização assenta 
exclusivamente nos passeios que leva Andreia a dar. 
 
 

 OBJECTIVIDADE E SUBJECTIVIDADE 
 
O desenho da família imaginária da Andreia apresenta um misto de objectividade e subjectividade: 
objectividade porque face a uma instrução liberal, ela remete para a sua família real, identificando-a como 
tal; subjectiva porque, apesar do que acabámos de enunciar, as características de idade e posição na fratria 
das personagens não são respeitadas. Se é verdade que num teste projectivo o resultado ideal é aquele que 
resulta da fusão harmoniosa entre a realidade factual e as vivências interiores do sujeito em questão, não 
pode dizer-se que seja isso que acontece com a Andreia. Por um lado, a sua tendência inicial para 
obedecer estritamente ao real indica um domínio marcado do princípio de realidade sobre o princípio do 
prazer, o que, numa tenra idade como é a sua, aponta para inibição da espontaneidade e da livre expressão 
das tendências. Por outro, as distorções imaginativas que faz sobre o seu desenho (e.g., ser a irmã mais 
velha) resultam das suas vivências internas e dão fortemente conta dos seus desejos e de características 
pessoais que não quer reconhecer em si própria por serem interditas ou dolorosas (e.g., tendências 
regressivas, agressividade, desejo de uma posição de poder). 
Queremos com isto argumentar que a Andreia parece não conseguir uma síntese entre os dois pólos mas 
antes oscilar entre eles, ora estando sob o domínio de uma posição mais racional e objectiva que não 
acrescenta nada de si ao real, ora projectando de uma só vez os seus afectos – positivos e negativos –, 
ainda que consiga fazê-lo através do mecanismo do deslocamento, tradicionalmente neurótico. 
Onde a carga subjectiva surge com mais força é nas respostas ao inquérito, muitas vezes incoerentes com 
a questão colocada e verbalizadas num discurso hermético que confirma o cariz idiossincrático de que o 
pensamento da Andreia pode revestir-se, tornando-se incompreensível e deslocado da realidade, ou seja, 
adquirindo um registo de tipo psicótico. 
 
 
 
 
 

 DADOS BRUTOS 
 
Tempo de latência: 16”               Tempo total: 1’ 51” 
 Comportamento do sujeito durante a prova: Ainda antes de começar a desenhar, a Andreia diz 
espontaneamente: “Eu estava a brincar, a brincar na rua a jogar à bola”. Começa então a desenhar, 
fazendo a personagem feminina em primeiro lugar e depois a masculina. Depois de terminar volta a falar 

                                                 
10 Em virtude da situação familiar específica desta menina (ausência do pai), esta questão foi reformulada 
substituindo a figura paterna pelo irmão referido como aquele com quem faz passeios de carro. 
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espontaneamente: “Eu estava sozinha a brincar, e não tinha ninguém, e eles... Um miúdo acertou a bola.”. 
De seguida: “Já estou farta de fazer desenhos”. 
Onde é que eles estão? O que fazem lá? “Sou eu [com 6 anos de idade], estou a jogar com o Tiago... ele 
chutou de força. (?) [O Tiago] É um amigo meu, tem 6 anos.” 
 
OBS.: O facto de a Andreia não ter desenhado elementos da sua família, o cariz confuso das suas respostas 
e a fadiga por si verbalizada levaram-nos a decidir não prolongar o inquérito sobre o desenho por 
considerarmos ser contraproducente. Cremos que os dados fornecidos constituem material de análise 
suficiente e de qualidade para os objectivos desta prova projectiva. 
 
Assim, o aspecto gráfico reveste-se das mesmas características que o desenho anterior: figuras 
estereotipadas, excessivamente esquemáticas e desvitalizadas, localizadas ao fundo da página. 
Ao nível do conteúdo surge uma cena idealizada de companheirismo, afecto e brincadeira que 
curiosamente não envolve mais membros da família da Andreia a não ser ela própria. Torna-se deste 
modo evidente o contraste entre a produção da Andreia e as instruções que lhe foram dadas, uma vez que 
aqui desenhou uma «família» fictícia e na primeira parte da prova desenhou a sua família real – parece 
tratar-se de uma atitude de oposição passiva ao examinador. De qualquer modo, este segundo desenho não 
deixa de comunicar o desejo de uma vida ideal, em que a Andreia não se sente sozinha, é capaz de 
socializar, se sente estimada e goza do prazer de brincar (o que de algum modo tem sido proporcionado 
com a sua entrada na pré-escola). Note-se que aqui a Andreia tem a sua verdadeira idade (6 anos) e baseia 
a sua produção numa situação real de amizade mas a família real foi completamente omitida, o que indica 
uma tentativa de evitamento da projecção, da expressão da sua subjectividade. Certamente que apesar de 
no primeiro desenho ter desenhado a sua verdadeira família, a premissa de que se tratava de uma família 
inventada (como indicava a instrução) foi securizante para a menina, havendo uma maior presença de 
aspectos projectivos. A fuga a que assistimos neste segundo desenho está provavelmente relacionada com 
os afectos negativos que a Andreia sente em relação à família, que, sob a forte censura superegóica, não 
são expressáveis por sentir que a sua agressividade para com os objectos os danifica e pode levar à 
retaliação. O acto de chutar a bola é simbólico disso mesmo e de uma relação que se caracteriza pelo 
movimento constante. 
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RORSCHACH 
 
 
 
I 
 
4” 
 
É dez cartões? 
[Pousa o cartão na mesa] 
 
(?) 
 
1 – Dez cartas. [volta a pegar no 
cartão] Dez cartas. 
 
37” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dbl: São dez cartas. [Arruma os cartões] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ddbl    C’    Obj 

 
II 
 
(imediato) 
 
2 – Duas cartas. 
 
22” 

 
 
 
 
 
Vermelho superior: São só duas cartas, só 
duas. 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 

 
III 
 
10” 
 
3 – São três cartas. 
 
18” 

 
 
 
 
 
Vermelhos superiores e central: São três 
cartas, são todas... são vermelhas. 

 
 
 
 
 
D    C    Obj 

 
IV 
 
(imediato) 
 
4 – Isto são três cartas. [conta] 
São quatro. São seis. São três 
cartas. 
 
36” 

 
 
 
 
 
D laterais superiores e D central 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 

 
V 
 
4” 
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5 – Um, dois, três, quatro. São 
três cartas. São três cartas aqui. 
 
19” 

 
Extremidade do D lateral esquerdo, D 
central inferior, D lateral direito e D central 
superior 

 
D    F-    Obj 

 
VI 
 
(imediato) 
 
6 – Um, dois, três, quatro, cinco, 
seis. Um seis. (?) São três cartas. 
 
23” 

 
 
 
 
 
Aponta todas as extremidades da mancha 
(totalizando seis), excepto o D superior 
(que houvera incluído numa primeira 
explicação confusa). 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 

 
VII 
 
(imediato) 
 
7 – Um, dois, três, quatro, cinco, 
seis. É um seis. São três cartas. 
 
20” 

 
 
 
 
 
Aponta um em cada D da mancha, 
perfazendo seis. 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 
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VIII 
 
(imediato) 
 
8 – Um, dois, três, quatro, cinco. 
Um cinco. (?) Três cartas. 
 
21” 

 
 
 
 
 
Cinza superior, rosa lateral, laranja 
esquerdo, laranja direito, rosa superior 
esquerdo, rosa superior direito, verde 
lateral esquerdo e verde lateral direito. 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 

 
IX 
 
19” 
 
9 – Três cartas. Um, dois, três, 
quatro.  
 
31” 

 
 
 
 
 
Laranja esquerdo, verde esquerdo, rosa 
esquerdo, rosa central, rosa direito, verde 
direito, laranja direito. 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 

 
X 
 
(imediato) 
 
10 – Três cartas. Um, dois, três, 
quatro, cinco, seis , sete, oito, 
nove, dez. 
 
31” 

 
 
 
 
 
Castanho central, parte superior  do rosa, 
parte mediana do rosa, parte inferior do 
rosa, verde superior esquerdo, parte 
superior do verde central, parte inferior do 
verde central, rosa inferior esquerdo, 
laranja direito, castanho direito, azul 
direito, verde superior direito, azul 
esquerdo, verde superior esquerdo, amarelo 
esquerdo. 

 
 
 
 
 
D    F-    Obj 
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Escolha + : IV e V (adiciona depois o VI). Porque eu gosto dos dois. (?) Gosto mais dos dois. 
 
Escolha - : IV e V. Este e este também. (?) VII e VIII. Porque eu gosto dos dois, são giros. 
 
 
OBS.: O carácter peculiar das respostas da Andreia fez com que esta prova fosse invalidada quanto ao 
aspecto projectivo, uma vez que não existe projecção neste Rorschach. Assim, não pode ser elaborado um 
psicograma nem uma análise qualitativa tradicional das respostas, mas estas continuam a ter utilidade no 
sentido em que nos dão elementos sobre o modo como a Andreia reagiu a uma prova com as 
particularidades do Rorschach. 
 
Como pode verificar-se pelo protocolo exposto, as respostas são bizarras e perseverantes, começando por 
aquilo que pode ser considerado uma aproximação ao estímulo (cartão I) mas estendendo-se depois a 
todos os cartões, sem critério aparente. As respostas consistem em contagens sistemáticas, o que destaca 
um procedimento de tipo obsessivo, mas sem que haja estabelecimento de relação com o material 
apresentado; as próprias contagens nem sempre são coerentes com a resposta final (e.g., respostas 4 e 6), o 
que dá conta da sua arbitrariedade. Temos então que a Andreia demonstra grande dificuldade, mesmo 
resistência no estabelecimento da relação, e que a projecção suscitada pelo Rorschach – com os seus 
temas inter-pessoais, afectivos, pulsionais e regressivos – é desorganizadora para ela. A defesa utilizada 
para combater essa tensão insuportável é o afastamento em relação à prova (donde as respostas bizarras e 
que não levam em conta as propriedades das manchas, mas apenas a idiossincrasia do sujeito) e uma 
abordagem muito superficial que pretende ser factual mas nem nisso tem sucesso, porque desadequada 
(perseveração – ligação deficitária à realidade); este último aspecto dá também conta de um défice 
significativo na capacidade simbólica, pois a Andreia não usa a imaginação nas suas respostas. Trata-se 
portanto de um processo de retraimento e racionalização que visa a todo o custo evitar o contacto com os 
afectos, que se adivinham massivos e os quais a Andreia não consegue elaborar, apontando na direcção do 
que pode vir a constituir um funcionamento psicótico pelo uso de mecanismos semelhantes à clivagem. 
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ANEXO K 
 

Elementos de pós-teste: Manuel 
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2ª entrevista para pais: mãe do Manuel11 
 
 
Data: 9 Setembro 2005 
 
Nome da criança: Manuel 
Idade: 7 (aquando da primeira entrevista frequentava o 1º ano de escolaridade e tinha acompanhamento 
pedagógico em sala TEACCH; transitou para o 2º ano) 
Data de nascimento: 9/01/1998 
 
Nome da mãe: (omitido) 
Idade: 45           Profissão: Professora do ensino secundário 
 
Nome do pai: (omitido) 
Idade: 36           Profissão: Gestor 
 
 
 
1. Como descreveria a relação do casal? [incluir divisão de tarefas, investimento no trabalho de cada 
um] 
 
“Óptima. Como sempre.” 
Agregado familiar: mãe, pai, Manuel e uma irmã de 12 anos. 
 
 
2. Como se sente enquanto mãe? 
 
“[Silêncio] Cada vez com mais dúvidas.” “Com dúvidas porque... porque vejo que o problema dele está 
melhor, mas vejo que as coisas cada vez são mais complicadas e vejo que o 3º ano [de escolaridade]... No 1º 
ano conseguiu tudo, estou certa de que no 2º também... e no 3º não sei se vai ser capaz, isso aterroriza-me. Se 
ele vai ser capaz de superar o problema dele, isso tudo. A minha filha tem-me ajudado muito, é uma filhinha 
de ouro. Tenho medo de falhar com ela para o ajudar a ele.” 
 
 
4. Têm mais filhos? Vivem convosco? Como o(s) descreveriam? [idade, temperamento] 
 
Uma filha de 12 anos – “Já disse, é uma filha de ouro. Às vezes é um bocadinho preguiçosa, mas… temos 
uma boa relação. Não sei se ela acha o mesmo, mas… ela que diga, ela que seja sincera.” Ao dizer isto, a 
mãe do Manuel frisa a relação aberta e sincera que tem com a filha, que está presente durante a entrevista, 
assim como o Manuel. 
 
 
 Se têm, como é a relação da criança hiperactiva com eles? 
 
“Adoram-se um ao outro. Ele é muito meigo com ela, mas às vezes…quando lhe tocam nas coisas dele, 
ele não gosta, mas ela lá lhe consegue dar a voltinha.” A mãe do Manuel conta ainda que se vai ao 

                                                 
11 Nesta segunda entrevista, não foi possível ao pai do Manuel comparecer, pelo que foi levada a cabo 
exclusivamente com a mãe, ao contrário de anteriormente. 
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supermercado com um dos seus dois filhos, aquele que a acompanha pergunta sempre se não vai levar 
nada para o que não foi. 
 
 
5. Como é a relação dos pais com o filho hiperactivo? 
 
Mãe: “Com o Manuel é sempre  a preocupação de sempre, continua, se ele está bem, se está melhor ou 
não, o que ele diz, o que ele faz, se há alguma evolução, se não há – a minha vida está quase dependente 
disto. Ultimamente estou a reparar muito como os outros tratam o meu filho.” ; a mãe descreve uma vez 
na escola em que um colega do Manuel se aproximou dela e lhe perguntou se ele era deficiente, o que a 
fez chorar durante dias. Agora está mais atenta ao modo como os outros, família incluída, tratam o 
Manuel; considera que o tratam de modo diferente. 
 
Pai [segundo a mãe]: “Está boa. Embora o pai o tente levar para outro tipo de jogos, coisas mais 
electrónicas, que lhe agradam mais, ir ao cinema, a leitura, o conto ao fim do dia. 
 
 
6. Como descreveriam o filho hiperactivo? 
 
“Acho que mudou muito nestes últimos tempos. Agora posso ter uma conversa com ele, coisa que eu já 
ambicionava há muito tempo. Antes tinha meias-conversas, ele puxava-me para aquelas estereotipias.” 
 
 
Como se relaciona com as pessoas? [estilo relacional] 
 
“Continua a ser com um adulto muito bem, mas já tem uma relação muito melhor com os miúdos da idade 
dele: já pergunta por eles, quer ir para o infantário”, mas a mãe considera que ainda não se relaciona com 
os colegas como outra criança qualquer. 
 
 
Como se relaciona com os objectos? [brinquedos, objectos pessoais e dos outros, roupa, canetas, 
etc.] 
 
“Já gosta muito das coisas dele e quer muito as coisas dele, já sabe bem o que é dele.” A mãe não nota que 
o Manuel estrague os objectos e refere que ele diminuiu o hábito de numerar os livros, por insistência dos 
pais; acha que o fazia porque coincidiu com a altura em que mudou de professora e aquela não lhe dava 
atenção. 
 
Como são as refeições? 
 
“Já consegue estar à refeição, desde que não tenha um interesse (televisão, vídeo...) ao lado. Mas é molengão. 
Com a mãe e com o pai é sempre pior do que no colégio.” 
 
Como se comporta à hora de ir dormir? Como é o sono dele? 
 
“Complicado. Especialmente nas férias. Deita-se muito bem, vai para a cama bem, mas fica na cama 
acordado: vai buscar os livros todos, tem vídeo no quarto e enquanto não acaba o filme, não adormece.” 
Quando adormece, dorme bem. 
Já não vai ter com a mãe à cama; durante as recentes férias de Verão, criou um hábito de ir dormir com a 
irmã, pois tinha medo do seu próprio quarto. Este medo relacionava-se com uma fobia a moscas que veio 
mais tarde a descobrir-se estar ligada à dose demasiado elevada de metilfenidato que o Manuel estava a 
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tomar; entretanto, a posologia foi acertada e as alucinações visuais do Manuel com moscas desapareceram, se 
bem que a fobia persiste na presença do objecto. 
 
 
Como é na escola? 
 
“Mudou: deixou quase de precisar de uma pessoa presente na sala TEACCH. As coisas correram muito 
bem, não foi necessário testes especiais para ele, a avaliação dele foi óptima.” 
 
Tem amigos? Como se dá com os amigos? 
 
“Sim. Os amigos que tem é do ATL [pergunta ao filho quem são e o Manuel diz que não gosta deles]. Sabe os 
nomes deles, as educadoras do ATL forçam-no um pouco a brincar com eles, os outros procuram-no mais do 
que ele procura os outros. Na escola, as crianças da sala TEACCH aproximam-se mais dele do que os outros 
meninos.” 
 
 
7. Que dificuldades encontram no dia-a-dia na educação do(s) filho(s)? [factores de stress, mini-
stressores] 
 
As mesmas referidas na primeira entrevista. 
 
 
8. Recebem ajuda na educação do(s) filho(s)? De quem e de que tipo? Qual o grau de satisfação? 
 
A situação mantém-se como dantes. 
 
 
9. Como é o trabalho dos pais? [horário, férias, clima profissional, investimento] 
 
Mãe: Trabalha no mesmo sítio e à altura desta entrevista ainda não sabia qual o horário lectivo que iria ter 
esse ano, o que a estava a preocupar e deixar ansiosa, antecipando cenários negativos. 
Pai: Mantém-se a situação da primeira entrevista. 
 
 
10. Quais as condições de habitação? 
 
Continuam a residir na mesma casa. 
 
 
13. Nota diferenças no funcionamento da família desde que foi iniciada a medicação? E no seu 
filho? Se sim, quais? 
 
A mãe do Manuel nota alterações na dinâmica familiar, referindo que “a vida mudou”: sentem-se mais 
calmos, saem mais vezes, fazem refeições fora de casa com maior frequência do que anteriormente, os fins-
de-semana são mais tranquilos. Considera que o motivo para isto é o facto de o Manuel estar mais calmo. 
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BENDER-GESTALT 

 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Manuel é destro e começou a prova logo a seguir à instrução. 
Ao ser-lhe apresentado o cartão A, comenta “Tão fácil…” e mais tarde “Não sei escrever…” (sic). Ao 
terminar a figura, pergunta-nos: “É assim?” (sic). 
Volta a falar espontaneamente ao passar para o cartão 1: “Com bolinhas? Com pequenitas?” (sic). 
Só volta a falar quando termina a prova, dizendo “Ganhei o jogo12” (sic). Pergunta-nos quantas páginas 
têm os cartões que compõem a prova e diz “Agora vou mostrar à mãe” (sic), mas convencêmo-lo a não o 
fazer naquele momento para não interromper a sessão. 
 
 

 FACTORES ORGANIZACIONAIS 
 
Sequência: Confusa, sinalizando uma abordagem intelectual desorganizada. 
Coesão na página: Não manifesta tendência para concentrar as figuras em nenhuma zona particular da 
folha. 
Uso do espaço branco: Arranjo expansivo, podendo indicar impulsividade ou falta de planeamento. 
Modificação do tamanho da figura: Tamanho da figura diminuído. Este tipo de desenho expressa 
inibição e canais de expressão emocional inadequados. 
 
 

 MODIFICAÇÃO DA GESTALT 
 
Fechamento: Apesar de surgir separação das subpartes nas figuras 4, 7 e 8, isto não é suficiente para se 
inferir dificuldades de fechamento. 
Simplificação: Verifica-se simplificação em função dos seguintes itens: subparte quadrada da figura A 
executada ao nível de uma idade mental inferior; uso de traços em vez de pontos e de arcos em vez de 
ângulos nítidos na figura 3; nas figuras 4, 7 e 8 a junção das subpartes não se aproxima da apropriada para 
a idade; uso de traços em vez de pontos na figura 5. Este uso recorrente de conceitos menos maduros na 
reprodução das figuras indica regressão. 
Rotação: Presente nas figuras 1, 2, 3, 5 e 8, sempre na direcção dos ponteiros do relógio, indiciando 
afecto embotado e pobreza de impulsos. 
Mudança na curvatura: Afunilamento da subparte curva da figura 4 e ondulação não uniforme da figura 
6. 
Mudança na angulação: Verificam-se desvios de angulação nas seguintes figuras: 

. figura 2 – Colunas verticais ao invés de oblíquas, o que se prende com o facto de o Manuel não 
ter ainda idade nem maturação perceptual e motora suficiente para executar a angulação correcta. 
Tal acontece cerca dos 10 anos. 
. figura 3 – Vértices dos ângulos embotados, pelo facto de a idade do Manuel não lhe permitir 
maturação suficiente para os executar correctamente; isso só é possível dos 11 anos em diante. 
. figuras A e 4 – Em ambas as figuras o ângulo de união da subparte direita é deslocado no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio, o que normalmente está associado a tendências expansivas 
e/ou oposicionistas. 
. figura 6 – Subparte oblíqua alterada de modo a formar uma junção mais perpendicular, o que 
sugere afecto embotado. 

                                                 
12 Isto deve-se ao facto de a mãe ter dito ao Manuel que as provas que ia fazer connosco eram jogos. 
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. figuras 7 e 8 – Em ambas há embotamento dos ângulos, mas a interpretação destes desvios só é 
fiável, na figura 7, a partir dos dez anos de idade e na figura 8 a partir dos oito anos, devido à 
complexidade da tarefa perceptual que é desenhar linhas oblíquas e hexágonos em particular. 

 
 

 MÉTODO DE TRABALHO 
 
Ordem e direcção: Lembramos que o Manuel é destro. 

. figura A – O círculo é desenhado primeiro (no sentido dos ponteiros do relógio) e o quadrilátero 
depois (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio): a ordem está correcta mas a direcção vai 
contra a norma. 
. figura 1 – Desenhada da esquerda para a direita, de acordo com a norma. 
. figura 2 – Desenhada da esquerda para a direita e em colunas de cima para baixo, de acordo com 
a norma. 
. figura 3 – Iniciada pelo ponto separado, seguido pelos ângulos, de cima para baixo e da esquerda 
para a direita, de acordo com a norma. 
. figura 4 – Subparte recta desenhada em primeiro lugar, no sentido contrário aos ponteiros do 
relógio e sem levantar o lápis do papel, de acordo com a norma; segue-se a linha curva, desenhada 
da parte inferior para a superior, ao contrário do que é esperado. 
. figura 5 – Iniciada pelo lado inferior esquerdo da subparte semicircular, para a direita; segue-se a 
parte oblíqua, desenhada de dentro para fora, respeitando a norma. 
. figura 6 – Linha horizontal desenhada primeiro, da direita para a esquerda, seguida pela linha 
oblíqua, desenhada de cima para baixo, conforme o esperado. 
. figura 7 – Subparte da esquerda desenhada em primeiro lugar, ao contrário da norma, mas no 
sentido contrário aos ponteiros do relógio; subparte direita desenhada como uma linha 
ininterrupta, na mesma direcção, de acordo com a norma. 
. figura 8 – Desenhada com um traço contínuo no sentido contrário aos ponteiros do relógio, de 
acordo com a norma. 

 (Deste modo concluímos que não surgem desvios significativos quanto à ordem pela qual os elementos 
são executados mas há tendência a desenhá-los numa direcção diferente da normativa.) 
Apagamento: No protocolo experimental aplicado não foi disponibilizada borracha. 
Repassamento: Este efeito surge apenas na figura 1, tendo como consequência o aumento do tamanho dos 
pontos; este último aspecto denuncia tensão excessiva e canais inadequados de expressão para libertá-la, e 
o próprio facto de haver muito poucos repassamentos no protocolo também é característico de crianças 
emocionalmente perturbadas, pois não há um esforço para tornar o desenho mais parecido com a figura 
estímulo – desinvestimento da prova. 
Tempo: 4’. Este valor encontra-se muito abaixo do esperado para as crianças da idade do Manuel – tanto 
as de 7 como as de 8 anos –, o que indica um desempenho muito rápido e com pouca atenção aos detalhes 
ou à correcção de erros; tal como o precedente, também este parâmetro sugere pouco investimento na 
prova e é típico de crianças perturbadas. 
Pressão do lápis: Oscila entre o moderado e o fraco. 
Qualidade da linha: Predominam as junções de linha com trespasse, associadas a problemas acentuados 
nas relações interpessoais. 
Figuras emolduradas: Não se verifica. 
Associações: Apenas se verificou na figura 2, identificada como “bolinhas” (sic), o que se adequa 
formalmente ao percepto. 
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DESENHO LIVRE 

 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
Após ouvir a instrução, o Manuel pergunta-nos: “Fazer? Fazer? Uma casa.” (sic). Começa então a 
desenhar. 
Menos de um minuto depois parece ter terminado: desenhou a personagem em cima à esquerda e comenta 
“Agora mais. Para ganhar.13” (sic). Desenha então a personagem a castanho no canto inferior esquerdo e 
diz: “Isto é o meu pai. E a mana. Falta a mana.” (sic). Prossegue, fazendo a personagem azul em cima e 
comenta “Falta a mãe” (sic), desenhando então a personagem do canto inferior direito. 
Tempo de latência: imediato                Tempo total: 2’ 
 
 

 INQUÉRITO 
 
No desenho estão retratados o Manuel, o pai, a irmã e a mãe (por esta ordem). 
 
 

 INTERPRETAÇÃO 
 
Impressão global 
O tema foi espontaneamente seleccionado pelo Manuel, com a particularidade de inicialmente ter 
anunciado que ia desenhar uma casa mas acabar por desenhar uma família – a sua. Assim, temos que ao 
falar em casa ele se referia àquilo que há numa casa, que faz dela um lar: a família. Ir para casa é ir para 
onde está a família. Daí se extrai a forte ligação emocional entre os dois temas. 
O efeito do todo é agradável, essencialmente devido ao colorido e às expressões sorridentes das 
personagens. 
Apesar de não ser um desenho copiado, a estrutura das diferentes personagens é muito semelhante entre 
si, repetindo-se. Assim, não é um desenho muito elaborado nem imaginativo. É no entanto executado com 
alguma liberdade no espaço da folha. 
Ainda que não se trate de uma prova de Desenho da Figura Humana nem de Desenho da Família, importa 
relevar que não só o Manuel escolheu como tema livre a sua família nuclear – incluindo todos os 
membros – mas também desenhou a sua própria personagem em primeiro lugar, o que lhe dá destaque. 
Encontramos então figuras estáticas, de frente para o observador e cuja coordenação deixa a desejar – 
especialmente a figura azul em cima, que, ao contrário de todas as outras, não tem pernas –, dando conta 
de um esquema corporal não completamente integrado. 
A disposição destas figuras é pacífica e ordenada – até geométrica –, formando uma composição simples 
feita de linhas contínuas mas por vezes pouco claras. O tempo de execução foi extremamente curto. 
 
Conteúdo 
Como referimos atrás, as personagens que compõem o conteúdo deste desenho são extremamente 
semelhantes entre si, tornando-se difícil destrinçá-las. São, assim, estereotipadas, havendo apenas 
diferenciação dos sexos através do cabelo. 
 O carácter pouco imaginativo do desenho permite-nos perceber que há nesta criança uma 
capacidade reduzida de pôr em movimento o pensamento a favor de elementos abstractos ou simbólicos, 
dificultando a representação das vivências afectivas, o acesso a elas e a sua elaboração. 

                                                 
13 Isto deve-se ao facto de a mãe ter dito ao Manuel que as provas que ia fazer connosco eram jogos e à grande 
preocupação por ele demonstrada no sentido de cumprir os objectivos e ser vencedor. 
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A atmosfera geral é de tranquilidade e satisfação, veiculada pelo sorriso de todas as personagens. 
O facto de o Manuel desenhar a sua própria personagem em primeiro lugar dá conta de algum 
egocentrismo, o que até certa medida pode ser considerado normal tendo em conta a sua idade. De 
seguida, o pai é a figura mais valorizada e provavelmente aquela com a qual o menino se identifica. O 
casal parental é representado lado a lado, sinalizando o vínculo especial da sua relação. 
Curiosamente, a irmã é a única personagem desprovida de pernas, sendo assim privada de movimento 
físico. De facto, a irmã do Manuel, de 12 anos, é uma criança muito diferente dele, primando por uma 
calma que chega a ser passividade: é uma menina extremamente sossegada e responsável que ajuda a mãe 
a cuidar do irmão, perdendo assim alguma liberdade para ela própria também ser criança e se exprimir de 
modo mais activo. 
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DESENHO DA FIGURA HUMANA 

 
 
Nome: Manuel 
Idade: 7 anos, 8 meses 
Data de exame: 9 Setembro 2005 
Escolaridade: Transitou para o 2o ano 
 
 

 COTAÇÃO 
 

CATEGORIA A 1 
CATEGORIA B PONTUAÇÃO 
1. Cabeça presente + 
2. Pernas presentes + 
3. Braços presentes + 
4. Tronco presente + 
5. Altura do tronco superior à largura + 
6. Ombros claramente indicados  
7. Braços e pernas ligados a um qualquer ponto do tronco + 
8. Braços e pernas ligados ao local correcto do tronco + 
9. Pescoço presente  
10. Contorno do pescoço  
11. Olhos presentes + 
12. Nariz presente  
13. Boca presente + 
14. Nariz e boca representados a duas dimensões  
15. Narinas presentes  
16. Cabelo presente  
17. Cabelo correctamente localizado  
18. Roupa presente  
19. Duas peças de roupa presentes  
20. Desenho completo das peças de roupa  
21. Quatro peças de roupa correctamente representadas  
22. Traje completo  
23. Dedos presentes + 
24. Número correcto de dedos  
25. Detalhes dos dedos correctos  
26. Oposição do polegar  
27. Mão diferenciada dos dedos e dos braços + 
28. Articulações dos braços  
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29. Articulações das pernas  
30. Proporção da cabeça  
31. Proporção dos braços  
32. Proporção das pernas  
33. Proporção dos pés  
34. Braços e pernas representados a duas dimensões  
35. Presença do calcanhar + 
36. Coordenação do contorno geral + 
37. Coordenação das articulações  
38. Coordenação da cabeça + 
39. Coordenação do tronco  
40. Coordenação dos braços e pernas  
41. Coordenação das partes da cabeça  
42. Presença de orelhas  
43. Proporção das orelhas  
44. Detalhes dos olhos  
45. Presença da pupila  
46. Proporção do olho + 
47. Direcção do olhar  
48. Presença do queixo e da testa  
49. Relevo do queixo  
50. Perfil  
51. Silhueta  
TOTAL 15 / 51 

 
Idade mental: 6 anos 
Idade cronológica: 8 anos 
Q.I.: 6:8 × 100 = 75 
 
 

 OBSERVAÇÃO DO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
O Manuel começou a desenhar logo após a instrução. O tempo de execução da prova foi de 1 minuto. 
 
 

 EXPLICAÇÕES DADAS PELO SUJEITO DURANTE A PROVA 
 
“Grandes pessoas. (?) É o meu pai. É uma mãe. [Tem] Cinco anos. (O que faz?) Nada.” 
 
 

 DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 
 
O resultado encontra-se no intervalo correspondente à zona marginal de insuficiência ou lentidão e 
eventualmente debilidade intelectual. De facto, o Manuel demonstra um desempenho inferior ao esperado 
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para uma criança da sua idade, mas cremos que isto se deve a factores emocionais e de socialização que 
interferem com a sua capacidade intelectual e não o deixam revelar o seu verdadeiro potencial. 
 
 

 OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO CASO EM ANÁLISE 
 
A natureza simplificada do desenho e o curto tempo de execução apontam no sentido de pouco 
investimento na prova, o que pode ter condicionado os resultados. Sabemos através da mãe que o Manuel 
não gosta de desenhar e o facto de se tratar de uma tarefa que lhe causa desprazer pode ter feito com que 
quisesse terminá-la o mais rapidamente possível, sem se preocupar muito com a qualidade do produto 
final. 
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AUTO-RETRATO 

 
 

 RECEPTIVIDADE E EXECUÇÃO DA PROVA 
 
O Manuel começou a desenhar logo após a instrução, fazendo-o sempre em silêncio. 
Tempo de latência: imediato                 Tempo total: 53” 
 
 

 INQUÉRITO 
 
Por lapso, não foi efectuado inquérito. 
 
 

 Interpretação 
 
Impressão global 
Trata-se de um desenho muito esquemático e desprovido de criatividade, pois o Manuel cingiu-se a 
desenhar aquilo que lhe foi pedido, não adicionando elementos da sua imaginação. 
O efeito do todo é de solidão e isolamento, pois encontramos uma figura pequena sozinha num grande 
espaço vazio, sem ter com o que interagir. 
Não é bem claro se a personagem está de frente ou de perfil para o observador e a coordenação das partes 
do corpo é algo deficitária. 
O traço caracteriza-se por ser contínuo e de pressão bem definida. A velocidade de execução foi muito 
rápida e a composição do desenho é simples. 
 
Conteúdo 
A própria simplicidade do desenho complica a tarefa de fazer uma análise de conteúdo, uma vez que ele é 
escasso. Essa escassez dá conta de poucos recursos internos, no sentido de uma capacidade simbólica 
diminuta. 
Tal como aconteceu nas provas de desenho precedentes, voltamos a ter aqui uma figura humana 
extremamente esquemática, sem dimensão que permita ao observador reconhecer-lhe uma identidade. 
Deste modo podemos concluir que o sentimento de identidade pessoal do Manuel é nebuloso, ao mesmo 
tempo que a sua identidade corporal é algo desconexa. 
A ausência de qualquer pessoa ou objecto no cenário transmite ao observador uma grande solidão, mas o 
sorriso da personagem faz pensar que ela não é vivida com amargura. Como tal, este isolamento pode ser 
do desejo do Manuel: a relação com o outro é difícil para ele, como pudemos verificar pela observação 
directa no contacto connosco, pelo relato da mãe e pela análise dos resultados do teste de Bender. 
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DESENHO DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

 DADOS BRUTOS 
 
Tempo de latência: imediato               Tempo total: 1’ 
Comportamento do sujeito durante a prova: Executa o desenho sem nenhum comentário. Ao terminar, 
verbaliza angustiado: “Não quero fazer mais pessoas.” (sic). 
Onde é que eles estão? O que fazem lá? “Em casa. Estão a fazer anos.” 
Diz-me quem são todas as pessoas, a começar pela primeira que desenhaste. “Manuel. Cinco anos.” 
Quem é o mais simpático de todos, nesta família? Porquê? “O pai, a mãe, o Manuel e o Dias 14. (?) [O 
Dias é] A mana.” 
Quem é o menos simpático de todos, nesta família? Porquê? “O pai, mana. Chega.” 
 
A partir daqui o Manuel recusou-se a responder a mais questões, mostrando-se extremamente ansioso e 
incomodado. Por vezes fez-nos sentir que estava assustado e desorientado na situação, o que nos 
impressionou bastante. Procurámos então contê-lo e securizá-lo para o acalmar, pelo que cessámos a 
aplicação de provas, uma vez que ele corria o risco de se desorganizar, o que não seria benéfico para ele 
nem útil para o nosso estudo. 
Propusémos-lhe que se sentasse ao nosso colo, ao que acedeu, surpreendendo-nos. Sentou-se com uma 
postura à vontade: conversámos e fizemos algumas brincadeiras, o que o ajudou a recompôr-se. 
Continuou no entanto a verbalizar grande preocupação em saber se o número de folhas que tinha utilizado 
era suficiente, se tinha ganho o «jogo» e se a mãe – que o esperava lá fora – estava satisfeita com o seu 
desempenho. 
 
 

 NÍVEL GRÁFICO 
 
Amplitude do traço: Traços curtos, indicando inibição da expansão vital. 
Força do traço: Intensidade bastante marcada, podendo sinalizar a existência de fortes pulsões. 
Ritmo: A estereotipia das personagens de uns desenhos para outros indica perda de espontaneidade. 
Zona da página: No eixo horizontal, o desenho ocupa o centro da folha, uma localização adequada. 
Quanto ao eixo vertical, é ocupado o lado esquerdo da folha, simbolicamente ligado ao passado e à 
regressão. 
Zonas em branco: Estas constituem a maior parte do desenho do Manuel, tornando-se mais um sinal do 
seu pouco investimento na imaginação, no mundo interno e na relação com o outro. 
Progressão do desenho: Não é analisável, uma vez que só foi desenhada uma personagem. Todavia, com 
base nos dados recolhidos nas provas anteriores podemos afirmar que a tendência do Manuel é seguir na 
direcção esquerda-direita, de acordo com a norma. 
 
 
 
 

                                                 
14 Trata-se do apelido da família (aqui substituído por um nome fictício). 

Família Imaginária 
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 NÍVEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 

 
Grau de perfeição: A maneira esquemática como cada parte do corpo é desenhada, a coordenação entre 
elas e a ausência de detalhes ou adição de elementos como o vestuário fazem com que o desenho do 
Manuel deixe a desejar quando comparado com a generalidade dos desenhos das crianças da mesma faixa 
etária. Há falta de investimento e de pormenores, dando conta de factores afectivos que têm como 
resultado uma marcada inibição. 
Estrutura formal do grupo: Apesar de neste desenho não haver representação de um grupo, podemos 
reportar-nos ao elemento figurado. Assim, a personagem pauta-se principalmente por linhas direitas e 
angulosas e enquadra-se num ambiente de repetição rítmica, imobilidade e isolamento, estando mais 
próxima do plano racional do que do sensorial. Isto dá conta da inibição do Manuel no relacionamento e 
do modo como isso lhe dificulta o uso de recursos internos, que temos vindo a referir. 
 
 

 NÍVEL DO CONTEÚDO 
 
Valorização da personagem principal: A personagem colocada em destaque (a única representada) é o 
próprio Manuel, valorizado pelo facto de celebrar o seu aniversário e ser portanto o centro das atenções. 
Desvalorização: Este é notoriamente um tema difícil para o Manuel, pois foi no seguimento desta questão 
que verbalizou não querer continuar com a prova. Os elementos apontados negativamente são o pai e a 
irmã, que funcionam de algum modo como satélites na família nuclear, apesar do seu bom relacionamento 
com o Manuel: o pai porque passa muito tempo fora de casa e a irmã porque é possível que seja de algum 
modo relegada para segundo plano face às necessidades específicas do Manuel. 
Personagens adicionais: Não há introdução de personagens adicionais irreais, apenas a nível verbal os 
restantes elementos da família. 
Proximidade e distância: Esta «família» do Manuel é composta unicamente por ele, uma pequena pessoa 
que flutua na folha vazia. Deste modo somos levados a concluir que para ele as relações de família – pelo 
menos o modo como ele se relaciona com a família – se pauta fortemente pela distância, de tal modo que 
os outros elementos parecem simbolicamente desaparecer. 
Identificações: O Manuel faz uma identificação de desejo consigo mesmo mas numa etapa anterior da 
vida, os 5 anos de idade. Verifica-se assim uma tendência regressiva já indiciada pela localização da 
personagem no espaço: ao ter cinco anos, ele manifesta o seu desejo de – como uma criança mais pequena 
– permanecer num estado evolutivo em que a relação com a mãe era mais fusional e dotada de maior 
atenção e investimento; para mais, isso é ainda reforçado pelo facto de esta criança estar a celebrar um 
aniversário, uma ocasião em que é valorizada, especialmente banhada com atenção e fonte de prazer. 
 
 

 OBJECTIVIDADE E SUBJECTIVIDADE 
 
O desenho da família imaginária do Manuel é fortemente marcado por um cariz de objectividade. Antes 
de mais, face a uma instrução que apela à criatividade, o menino reporta-se directamente à sua família 
real, colocando de lado os elementos subjectivos que alimentam a imaginação. Apenas no momento de 
localizar a sua personagem no tempo e no espaço ele faz uso desse recurso interno. 
Por outro lado, aquando do inquérito, em que são abordados os afectos relativos às personagens e o modo 
como o Manuel as percepciona, ele é assoberbado pela carga intensa das vivências emocionais que não 
consegue elaborar e conter, o que faz com que elas se tornem extremamente ansiogénicas e 
desorganizadoras para ele. É essa angústia que leva ao seu apelo para interromper a prova e o impede de 
exprimir a sua subjectividade, mesmo que indirectamente, pois falta-lhe capacidade simbólica para tal. 
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Devido ao estado de grande ansiedade do Manuel e ao seu pedido para não fazermos mais provas, não foi 
aplicada a modalidade de desenho da família real. 
 
 
OBS.: Em função do autismo previamente diagnosticado ao Manuel e da incompatibilidade dessa 
perturbação com os princípios da prova, o teste de Rorschach foi excluído do protocolo de avaliação desta 
criança. 
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ANEXO 
 

Listagem de traços psico-afectivos na amostra 
(pós-teste) 
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 Ricardo BERNARDO ANDREIA MANUEL 

Dificuldades de relação     

Auto-conceito negativo/Auto-estima baixa     

Insegurança     

Retracção     

Carência afectiva     

Fantasia de mãe idealizada     

Regressão/Dependência     

Polarização dos afectos     

Raiva e tristeza não-elaboradas     

Capacidade simbólica insuficiente     

Desempenho intelectual comprometido     

Mãe muito próxima/Pai distante     

Sentimento de self inconsistente     

Angústia de fragmentação     

Investimento em elementos externos     

Ancoragem satisfatória à realidade     

Escassa criatividade e espontaneidade     

Solidão e desamparo     

Tensão interna excessiva/Passagem ao acto     

Imaturidade     

 
 


