XI ENCONTRO

MUDANÇA
E
CONTEMPORANEIDADE
BEM VINDOS

Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança:
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades

Muda-se o ser, muda-se a confiança:
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança:
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem (se algum houve) as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.
E afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto,
Que não se muda já como soía.

Luís Vaz de Camões, in "Sonetos"
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OBJECTIVOS
A Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves, na sequência do que tem vindo a acontecer
de dois em dois anos, encontra-se actualmente a organizar o XI Encontro, que se pretende
constituir como um tempo/espaço de partilha de ideias, de reflexões e de investigações teórico
práticas, sobre a evolução do Modelo Integrado de intervenção psicoterapêutica que preconiza
e sobre todo um conhecimento associado ao contexto científico, social e histórico que o
atravessa, o influência e simultaneamente, o instiga ao debate do que é controverso, para sua
confirmação ou contestação. Actualmente, com o foco nos domínios do contexto público,
encontramos a mudança constante, premente e, inclusivamente tormentosa de uma sociedade
que se encontra numa crise, manifestamente económica, mas não só, porque também social,
institucional, individual e – salientemos como foco – uma crise de valores. Neste sentido,
procuramos como tema deste encontro a questão da mudança e da contemporaneidade,
constituindo-se esta por um acesso tripartido. Numa primeira abordagem como Encontro para
uma partilha - alargada ao transcontinental - de entendimentos sobre as percepções do que é
renovado no intervir psicoterapêutico, com o indivíduo como sujeito na conquista de um bemestar, que exige e se constitui por mais potencialidades, amplos saberes e diversas
competências, numa máxima flexibilidade. Em segundo lugar, no sentido da actualidade de
um Modelo Integrador de uma postura fenomenológico existencial que contempla uma
mundivisão onde a compreensão do sujeito passa, em muito, pela Identidade Narrativa, no
sentido de Ricoeur, como domínio de comunicação entre a alteridade e a mesmidade, num
desvelamento de sentidos das atitudes e posturas na individualidade de cada um, a cada vez e
sempre como mudança, Por fim, como prática de um Modelo teórico que experimenta (re)
confirmar-se numa época em que a expressão “contemporaneidade” surge muito
frequentemente associada a qualquer estudo no domínio das ciências humanas, sendo
caracterizada pelas ideias de transformação, complexidade e versatilidade, muitas vezes
relacionada com conceitos como globalização, sociabilidade e meios de comunicação ou
associada a noções como neo-modernidade e pós-modernidade.
Comissão Científica do XI Encontro
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES
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CONFERÊNCIA INAUGURAL
“As Patologias Narcísicas e os Sofrimentos da Contemporaneidade”
Pinheiro, T. *
Resumo
A clinica contemporânea vem sendo cada vez mais procurada por pacientes com queixas
relativas a imagem corporal, somatizações e vergonha. São, geralmente, aos ditos "casoslimite", "falso self", "personalidade narcísica", “ fóbicos sociais” - denominações que são
encontradas na psiquiatria, na psicologia do self e na psicanálise anglo-saxônica e que sempre
foram descritas de forma conceitualmente vaga. As patologias narcísicas, de uma maneira
geral, se apresentam como um desafio para o modelo da histeria. A melancolia, os "casoslimites", as "personalidades narcísicas", os grandes somatizadores, os drogadictos, as bulimias,
as anorexias, são organizações difíceis de enquadrar neste paradigma teórico. As dificuldades
que elas apresentam dizem respeito tanto ao ponto de vista conceitual quanto ao do manejo
clínico. Guardadas as devidas diferenças, é na tónica depressiva que podemos observar um
traço comum entre elas. Denominamos de patologias narcísicas uma gama ampla de
configurações subjectivas que, mesmo ainda mal estudadas em seu conjunto, só podem ser
compreendidas e tratadas se operarmos uma inversão teórica no sentido de fornecer à noção de
narcisismo toda a sua potência. Pretendo discorrer sobre as diferenças entre o modelo narcísico
e/ou melancólico e o modelo histérico, explorando a hipótese de que muitas formas discursivas
presentes na contemporaneidade podem ser mais bem explicadas pelo primeiro.

(*) Psicanalista e Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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MESA REDONDA
Contemporaneidade – Riscos e Desafios do MIPB
Sócios da SPPB
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“Riscos na Prática da Perspectiva Fenomenológico Existencial“
Morais, A.*
Resumo
A presente comunicação procura apelar para os riscos na prática da perspectiva
fenomenológico existencial quando integrada na abordagem teórico pratica da intervenção
psicoterapêutica preconizada na SPPB, na medida em que tendo a mesma exactamente origem
na procura de um olhar sobre o Homem como ser que não é exclusivamente passível de
representar e ser representável, de ser um objecto puramente explicável e explicativo ou uma
realidade redutível a quaisquer conceptualizações, mantemos todavia na contemporaneidade
um excesso de indispensabilidade de racionalizar, objectivar e conceptualizar quaisquer análise.
Partindo primeiro do olhar de Ricoeur, como fundamental para uma visão plena do sujeito em
psicoterapia – segundo o Modelo Integrado de Psicoterapia Breve – pela actualidade da sua
compreensão sobre natureza humana; porque se assume como uma perspectiva capaz de
atender inclusivamente à psicanálise, salientando a complementaridade dual das leituras
fenomenológica e hermenêutica; pela importância da “Ipseidade” e da alteridade para quem se
desvela na procura de sentidos das suas acções, falas, valores e existência; a partir do que o
autor entende por “Identidade Narrativa” e pelo que nos pode oferecer de futuro no âmbito de
um desenvolvimento reflexivo da nossa prática.
Salienta-se seguidamente, o que em Heidegger é fundamento dessa visão no seu
existencialismo fenomenológico e o que em Merleau-Ponty é postura prática da teoria que
concretizamos no quotidiano, esperando assim, tornar claro o que se observa como riscos de
perca significativa a vários níveis.

Palavras-chave: Perspectiva Fenomenológico Existencial, Racionalizar, Objectivar.

(*) Psicoterapeuta Titular Didacta
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“Ser Psicoterapeuta do MIPB e na Contemporaneidade. Que
Desafios?”
Góis, G. * e Cardoso, S. **
Resumo
Nos últimos vinte anos podemos considerar como marca fundamental da contemporaneidade o
fenómeno da globalização ou mundialização.
Este facto determinou transformações irreversíveis para a sociedade, e consequentemente para
a condição humana.
Estas mudanças subsequentes implicaram transformações no viver social, isto é no modo de
sentir e agir da sociedade.
Esta realidade tem configurado novas formas de sofrimento psíquico, bem como novas
patologias, o que conduz á necessidade de repensar essas alterações e as suas implicações na
prática psicoterapêutica actual.
Neste trabalho partindo de uma perspectiva multidimensional e recorrendo conceptualmente ao
MIPB, propomos problematizar e ressignificar o intervir psicoterapêutico na abordagem das
formas contemporâneas do sofrimento psíquico.
Palavras-Chave: Contemporaneidade, Sofrimento psíquico, Transformação, Subjectividade,
Autoconstrução.

(*) Psicoterapeuta Titular Didacta
(**) Psicoterapeuta Efectiva
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TEMÁTICA: CONTEMPORANEIDADE – PSICOTERAPIA E
ACONSELHAMENTO – INSTRUMENTOS NA MUDANÇA

MESA REDONDA
Crise de Valores e MI de Intervenção
Sócios da SPPB
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“«João e Maria» na Contemporaneidade: os novos pobres de Tempo”
Lima, R. * e Glórias, I. **
Resumo
A Intervenção Terapêutica tem sido marcada, ao longo dos anos, pela mudança no(s) seu(s)
paradigma(s) pressionada pelas profundas alterações sofridas nas comunidades humanas onde o
sofrimento e a inerente readaptação do Indivíduo, em função das suas necessidades, toma novas
formas e cores. Crianças, jovens, adultos e famílias evidenciam esse sofrimento, por vezes, com
sinais de instabilidade comportamental como oposição ao externo, sentido frequentemente
como adverso, outras vezes com um estar pouco disponível e cuidador onde a carência afectiva,
o sentimento de solidão, de incompreensão parecem largamente partilhados. Mas por oposição
a estas circunstâncias, também observamos o desenvolvimento de recursos internos que
impregnam memórias e sentidos, construindo uma auto-confiança que lhes permite lutar e
simultaneamente estender a mão e pedir ajuda. E cá estamos nós, os terapeutas também pessoas
com as suas contingências e os seus limites procurando o tão desejado Encontro com os que
nos procuram e aquém reconhecemos existência, história e futuro. Através da história de
encantar «João e Maria», as autoras procuram reflectir sobre as exigências desta
hipermodernidade onde todos nos movimentamos, Clientes e Terapeutas.

(*) Psicoterapeuta Titular Didacta
(**) Psicoterapeuta Efectiva
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“O Sentido da Mudança em Psicoterapia na Contemporaneidade”
Fonseca, A. * e Luwisch, M. *
Resumo
O presente trabalho pretende refletir e abrir o diálogo sobre a mudança no processo
psicoterapêutico nos dias de hoje.
Abordar o conceito de mudança na perspectiva dos autores de referência para o modelo da
Psicoterapia Breve Integrada, enfatizando os processos de transferência, contra-transferência e
co-transferência consubstanciados na aliança terapêutica.
Destacar, no estabelecimento da aliança terapêutica, a força da empatia, do sentir e da
intersubjetividade como propulsores de mudança.
Analisar o conceito de enactement que vem surgindo cada vez mais nos textos sobre
psicoterapia na atualidade, como proposta para ajudar a pensar, descrever e compreender o
percurso psicoterapêutico de algumas problemáticas mais específicas da realidade atual.
Palavras-chave:

intersubjetividade,

co-transferência,

transferência,

contratransferência,

mudança.

(*) Psicoterapeutas Titulares
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“Ser e Mudança na Essência da Relação”
Antunes, S. *
Resumo
Esta é uma reflexão pessoal das diversas fontes psicoterapêuticas da minha área de intervenção
profissional, aliada a essa grande escola onde aprendemos a ser que se chama vida.
Confrontei-me com uma realidade pessoal que me fez questionar a forma de estar na relação
psicoterapêutica com o cliente e o respeito pela forma de este estar no mundo (Dasein).
Essa circunstância levou-me a pensar nos ingredientes que parecem essenciais no
estabelecimento duma relação terapêutica: liberdade, respeito, entrega, ética, a curiosidade e o
desejo de caminhar ao lado de alguém num processo controverso de conhecimento pessoal.
A relação terapêutica parece ser o alicerce duma possível mudança, e dela dependem os
principais intervenientes: o terapeuta, o cliente e o X como referia Pedro Lau Ribeiro.
Com o evoluir dos valores, da sociedade, das prioridades e dos sentidos para a vida, de que
forma é que foi alterada essa relação terapêutica e quais os novos desafios na mesma?
A presente comunicação tem como objectivo imergir nesta questão, através de algumas
reflexões, aliada a alguns conceitos teóricos e aprimorada com alguns casos clínicos.

(*) Psicoterapeuta Efectiva
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“Personalidade e Psicoterapia”
Vieira, J. *
Resumo
Pretende-se com esta comunicação realizar uma reflexão acerca do curso com o mesmo nome
que se realizará em Janeiro de 2011 na SPPB, referindo os conceitos chave que
contemporaneamente são enfatizados na relação entre as teorias da personalidade e as
psicoterapias.
Será ainda feita uma análise entre os diferentes tipos de estrutura de personalidade e as
diferentes fases do processo psicoterapêutico à luz do modelo integrado da SPPB, bem como da
importância da compreensão da patologia do eixo II (sistema axial do DSM-IV-R) e o impacto
desta a nível psicoterapêutico.

(*) Psicoterapeuta Efectivo
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MESA REDONDA
Sociedade e Mudança Individual
Formandos da SPPB
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Poster - “Aconselhamento Breve Focal – Modelo Integrado ”
Santo, A. * Marques, J. ** e Correia, S. ***
Resumo
O processo de aconselhamento identifica-se como um processo relacional dinâmico entre o
técnico de aconselhamento e o seu cliente, primando por uma abordagem biopsicossocial,
cultural e espiritual. O aconselhamento apresenta-se como um método eficaz de suporte e
organização do cliente em situação de crise através do desenvolvimento de estratégias de
resolução de problemas e de estruturação do processo de tomada de decisão. O técnico de
aconselhamento procura desenvolver e maximizar os recursos saudáveis do cliente com a
finalidade de uma vivência mais tranquila e satisfatória do projecto de vida. Releva-se a
necessidade de um olhar diferente sobre a pessoa e o seu contexto, integrando diferentes
correntes teóricas numa cosmovisão alargada daquilo que o rodeia.
O Modelo Integrado de Aconselhamento Breve Focal conjuga as diferentes perspectivas da
abordagem à pessoa. O eclectismo do modelo permite articular as diferentes perspectivas de
forma harmoniosa com o intuito de responder de forma concertada às necessidades dos técnicos
e dos clientes. O duplo arco hermenêutico confere o dinamismo necessário à subjectividade das
relações humanas, permitindo não só uma maior compreensão, mas também as explicações
necessárias à integração dessa compreensão. A aliança terapêutica apresenta-se como um
alicerce determinante para a viagem complexa do processo de aconselhamento. Este processo
contempla três fases: Descoberta Inicial, Exploração em Profundidade e Preparação para a
Acção. O aconselhamento na saúde permite a operacionalização e optimização dos recursos
existentes, procurando dar resposta aos três níveis de prevenção.

(*) Técnica de Aconselhamento e Formanda do 1.º Ano do Curso de Psicoterapeutas
(*) Formando de TA
(*) Formanda de TA
XI ENCONTRO SPPB
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“Desvelando a Arte da Psicoterapia Breve Integrada ”
Nunes, C. * e Miranda, F. *
Resumo
Dor e sofrimento são vivências que escrevem a história dos homens, partilhadas socialmente
por todos, mas experienciadas no íntimo de cada um. É esta vivência do foro privado que teima
em escapar aos olhares da religião, da filosofia e das ciências. No entanto a arte, e sobretudo a
pintura, constitui-se não só como a janela de acesso privilegiado a esse mundo profundamente
subjectivo, mas também como processo de transformação da dor e do sofrimento. É nesta
abertura que nos questionamos sobre o alcance e limites de uma psicoterapia muitas vezes
comparada a arte.
Os traços e cores vincadas em tela têm vindo a sofrer mudanças ao longo do tempo, desde um
realismo fiel à realidade a um impressionismo capaz de a deformar. Este movimento da
realidade para o real afastou-nos do olhar comum, mas aproximou-nos de um olhar particular.
Porém, a realidade e o real contemporâneo levantam novos desafios à arte, e sobretudo à arte da
psicoterapia. As cores pouco vivas que pintalgam mundos preenchidos pelo vazio, e os traços
pouco delineados que fragilmente os delimitam, caracterizam o retrato actual.
Nesta reflexão procuramos explorar quais os materiais que estão ao alcance da Psicoterapia
Breve Integrada, e de que forma nos permitem não só abrir janelas mas também transformar
paisagens. Questionamos sobre os limites da criatividade psicoterapêutica e sobre o próprio
artista – terapeuta ou paciente? ou será que o pincel vai alternando de mãos ao jeito de
Winnicott?

(*) 5.º Ano de Psicoterapeutas
XI ENCONTRO SPPB

16

Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves

“Aconselhamento com Adolescentes em Contexto Hospitalar ”
Santo, A. *
Resumo
Pensar em Aconselhamento numa Unidade de Internamento de Pedopsiquiatria nem sempre é
fácil. É necessária uma grande flexibilidade para não ficarmos pelo pedido manifesto pelas
escolas, pais, Instituição… e conseguirmos chegar ao pedido lactente do adolescente. E, no
estabelecimento do contrato terapêutico com estes jovens e mesmo na intervenção realizada
não podemos esquecer os horizontes da nossa intervenção. Os limites Institucionais, temporais
e enquanto técnico da referida Instituição. Não desvalorizando que o tempo de internamento é
um período de crise, no qual nem sempre o adolescente está disponível para a intervenção, leva
o Técnico a centrar-se nos recursos do jovem e no que pode realmente ser essencial trabalhar
neste contexto. A intervenção pode variar entre uma sessão pontual e várias sessões durante um
mês. A ideia desta comunicação passa por apresentar como se pode fazer Aconselhamento com
adolescentes em situação de internamento hospitalar, os vários limites que vão sendo impostos
à intervenção e exemplificar como vai decorrendo este processo.

(*) Técnica de Aconselhamento e Formanda do 1.º Ano do Curso de Psicoterapeutas
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“A Experiência de Aprendizagem do Aconselhamento na SPPB - ou
como a Aprendizagem pode ser um Percurso em vez de um "Curso"”
Galhardo, B. *
Resumo
Nesta reflexão sobre a experiência pessoal relativa ao 1º ano de técnicos de aconselhamento da
SPPB, o que se pretende partilhar é a crise do “trabalho” e o "valor" de se procurar fazer aquilo
de que se gosta e que o próprio método de ensino e modelo da SPPB ao reflectir o modelo que
pratica, nos leva a isso mesmo. "

(*) Formanda de TA
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Mente Corpórea: Da Auto-Regulação à Impulsividade
Trigo, M.. *
Resumo
É habitual considerar-se que a impulsividade decorre de actos irracionais, de falhas nos
processos de auto-regulação ou que constituem reacções súbitas perante um obstáculo
frustrante. Em complemento a esta teoria da mente, na qual o primado é colocado no self e no
processamento consciente (top-down), podemos entender que as sensações corpóreas, as
emoções ou o processamento não consciente (bottom-up), constituem as bases da mente ou,
dito de outro modo, que a mente é corpórea. Neste esquema da mente, o não inconsciente não
é tanto o resultado de um recalcamento das reminiscências do passado. Trata-se, antes, de
uma estrutura actual e actuante, quer através de circuitos que se tornam explícitos, conscientes
e coadjuvantes das funções cognitivas (ex. atenção, percepção, memória), quer por meio de
reacções implícitas e não conscientes (ex. conhecimento relacional implícito). Deste ponto de
vista, os comportamentos impulsivos resultam da carga biográfica, de decisões aparentemente
irrelevantes, de micro-mudanças e de regulações multi-nível (top-down / bottom-up,
consciente /não consciente) que são construídas de forma insidiosa e invisível. Estes actos de
intencionalidade, ao servirem, de forma primária, a gratificação, colocam em risco valores
identitários e de sobrevivência. No caso das dependências, designadamente do tabagismo, este
equilíbrio humano paradoxal torna-se evidente. Partindo, pois, de um modelo da mente
corpórea, pretende-se ilustrar: (1) que o acto impulsivo resulta de uma construção
premeditada que ocorre fora da consciência, (2) que o processamento e as cognições não
conscientes são predominantes e formadoras do consciente, (3) que a mudança consiste em
micro-mudanças, aparentemente irrelevantes e (4) que a faculdade de mentalizar é promotora
da auto-regulação e da adaptação global do organismo.
Palavras-chave: Mente corpórea. Auto-regulação. Impulsividade. Decisões aparentemente
irrelevantes. Micro-mudança. Processo de mentalizar. Novo inconsciente. Inconsciente
cognitivo.
(*) Psicoterapeuta Efectivo
Psicólogo Clínico de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
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MESA REDONDA
Crise e Sociedade
Convidados
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“Modernidade e Projectos Identitários"
Piteira, C. *
Resumo
A contextualização da modernidade (ou em rigor da posmodernidade) permitiu a emancipação
do individualismo como baluarte e elemento estruturante das sociedades industriais e pós
industriais com as consequências daí decorrentes.
O colectivo, desmenbra-se e fragmenta-se em projectos que se formulam e se reformulam em
dinâmicas que ainda não apreendemos a capturar, o que sobra do sentimento colectivo de
pertença, erguido no passado, não é mais do que uma ideia, que adaptamos e ajustamos, aos
pilares do Mercado e do Estado enquanto instituições pretensamente holísticas que vão
entrando em falência
Assim sendo, os projectos identitários que emergem na contemporaneidade reclamam,
essencialmente, a possibilidade de aferir o individualismo como condição, admitindo em
simultâneo uma fórmula de colectivo que seja volátil, descartável e de convicção efémera, onde
possamos conectar e desconectar ao sabor dos “momentos”, gerando a fragilidade dos laços
sociais e a ambivalência dos valores como marcas distintivas que caracterizam a crise das
sociedades.

(*) Sociólogo
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
(Universidade Técnica de Lisboa)
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“Memória e Psicopoder. Questões de Farmacologia”
Casela, J. *
Resumo
O nosso contributo retoma a perspectiva da contemporaneidade de Bernard Stiegler, filósofo
francês actual, que apresenta uma análise farmacológica do capitalismo e dos seus efeitos sobre
o aparelho psíquico com base numa crítica da economia política. O capitalismo hiperindustrial
conduz a uma proletarização do sistema nervoso, ou seja, uma perda do saber-viver e uma
desindividuação. Ocorre uma perda do espírito e do valor através de uma excessiva captação da
memória e da atenção pelos pharmaka (dispositivos tecnológicos). Assim, a economia libidinal
do capitalismo industrial liquida o «valor espírito» (Valéry) A sociedade está intoxicada,
defende o autor, possui uma toxicidade que está no cerne do consumismo industrial; os corpos
vivem em confronto constante com dispositivos que implicam processos de subjectivação
(Foucault, Agamben), e conduzem a uma perda do sentimento de existir e da energia libidinal.
Os dispositivos de memória técnica (mnemotécnicos) captam a atenção e levam a uma
sociedade pulsional, dessublimada, que não investe no valor espírito que se projecta no futuro.
Os programas de televisão funcionam na base da pulsão. O consumerismo é irresponsável e
leva a uma economia da incúria, uma passagem ao limite, uma implosão. As tecnologias da
memória como pharmakon (remédio e cura) são hypomnematas, isto é, técnicas de exteriorizar
e artificializar a memória. Stiegler distingue duas formas de hypomnemata (tecnologias de
exteriorização da memória no sentido antigo que constituíam a memória material das coisas
lidas: livros de contas, registos públicos e auxiliares de memória) de uma segunda modalidade
que reduz a individuação devido a uma excessiva captação da atenção por meio de
mnenotecnologias (a fotografia, a fonografia, o cinema, a rádio e a televisão). A terapêutica das
psicotécnicas necessitam de uma crítica farmacológica das tecnologias cognitivas o que, entre
outras consequências, pode levar ao défice da atenção (desordem de hiperactividade) e à sua
destruição. O homem é um ser técnico e farmacológico e nessa medida produz e produz-se,
aumenta a sua potência de agir. O homem contemporâneo, graças ao poder industrial é sujeito a
formas de destruição/mobilização da atenção e da memória por meio das mnemotécnicas
(tecnologias relacionais). Impõe-se igualmente uma farmacologia terapêutica capaz de inverter
esta sociopatologia. Stiegler alude às técnicas de si, como designava Michel Foucault, que
promovam uma nova subjectividade. O psicopoder ao serviço do marketing como máquina de
consumo, destrói o aparelho psíquico dos jovens e as relações intergeracionais, desorientando a
identificação primária. Há uma história farmacológica da humanidade a fazer, mas também
viragem, uma transindividuação e uma ecologia do espírito que passa pelas práticas de si e por
uma economia contributiva.
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“O Acolhimento Residencial e a Mudança de Paradigma: Do Modelo
Assistencialista ao Modelo Terapêutico”
Félix, J. *
Resumo
Assistimos presentemente a uma ampla reflexão sobre o papel do acolhimento residencial no
sistema de promoção e protecção de crianças/jovens em situação de risco/perigo. Esta reflexão
tem por base o tempo de permanência e o modo como é caracterizado o seu período no
acolhimento associado a dificuldades de concretização do seu Projecto de Vida em tempo útil.
As crianças/jovens ao permanecerem demasiado tempo em Instituição sofrem perdas
significativas ao nível individual e social.
Em nosso entender para concretizar uma intervenção de inspiração terapêutica tendo em vista o
superior interesse da criança temos que repensar o contributo do acolhimento residencial. As
práticas residenciais ou institucionais devem ser orientadas pelas necessidades individuais das
crianças/jovens “trabalhando-as como seres únicos” com base em programas individualizados
respeitando as suas necessidades, respeitando a sua identidade, dando-lhe a conhecer os seus
direitos e os da sua família, numa lógica de respeito pela sua dignidade. Perante esta
conjuntura/necessidade abandonar-se-á um modelo de inspiração assistencialista centrado numa
“cultura assistencialista” caminhando no sentido de encontrar um modelo educativo com base
numa “cultura terapêutica” onde as competências ao nível emotivo-relacional e as necessidades
básicas das crianças sejam valorizadas. Esta mudança de paradigma remete para uma
especialização das Instituições e das Equipas de cuidadores. Por outro lado, tornar-se-á
indispensável repensar o sistema de promoção e protecção.

(*) Sociólogo
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Encontros e Despedidas
Mande notícias do mundo de lá
Diz quem fica
Me dê um abraço venha me apertar
Tô chegando
Coisa que gosto é poder partir sem ter planos
Melhor ainda é poder voltar quando quero
Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai querer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim chegar e partir
São só dois lados da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem da partida
A hora do encontro é também despedida
A plataforma dessa estação
É a vida desse meu lugar
Milton Nascimento
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