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Desenhar a Vida no Século XXI | A importância do aconselhamento de carreira

É Natal! Ficam aqui algumas sugestões para fazer com as crianças ou em família.

Sabia que
Novidades e outras histórias

Foi tão bom crescer a acreditar no “Papai Noel”. Lembro-me de ser criança e sentir
o entusiasmo de quando se aproximava o Natal. O Papai Noel ou Pai Natal é uma
figura importante do imaginário infantil que faz parte do desenvolvimento das crianças. A história de um velhinho que vai entregar prendas no Natal cria um estímulo
emocional que nos remete para valores como o altruísmo, a bondade, a amizade, o
afeto. Há famílias que, devido a valores religiosos, evocam o Menino Jesus e esta é,
naturalmente, uma decisão que cada família irá tomar de acordo com a forma com
que desejam que o Natal seja vivido, mas os valores pretendem ser os mesmos.
Esta quadra significa família, reunião, alegria, mas também saudades, memórias
e lugares à mesa que já não se vão ocupar, mas cujas pessoas ausentes devem ser
sempre lembradas.
Há quem diga que o Natal já não é o que era porque se tornou comercial e dão-se
prendas a mais, bombons embrulhados à pressa e afetos a menos. Faço votos de que
não seja assim em todas as famílias porque a magia do Natal continua e somos nós
que a devemos fazer acontecer. Há que partilhar com os mais novos ensinamentos,
saberes, sabores, histórias e gargalhadas, de modo a assegurar que no futuro a magia
continue, tal como gostaríamos que fosse.
Infelizmente, apesar da magia para alguns, para outros é uma quadra de solidão.
Cabe-nos a nós diminuir, nem que seja um pouco, a tristeza de alguém que às vezes
está perto de nós, mas que vai estar sozinho no Natal. Dê um passo e contacte-o, fale
com ele, ouça-o por alguns minutos.

Vera Ramalho
Diretora técnica do Psiquilibrios.
Psicóloga, psicoterapeuta e
membro efetivo da Ordem dos
Psicólogos Portugueses, com
especialidade em Psicologia
Clínica e da Saúde

Nesta edição de Natal temos três destaques a não perder: abrimos a nossa revista com a entrevista à Psiquiatra Filipa Pereira que nos dá a conhecer um pouco
sobre Psiquiatria e que diz já não haver estigma associado à saúde mental; a rubrica
Psicologia & Psicoterapias nos traz um artigo assinado pela Psicóloga Daniela Silva,
sobre aconselhamento de carreira, e a Professora Sílvia Fernandes brinda-nos com
um artigo sobre o valor do bem.

Escola & Família
O Valor do bem

Psicologia & Educação
Contributo dos pais no processo de tomada de decisão vocacional dos filhos

Como é tempo de oferendas, já recebemos alguns miminhos. Um deles veio do
Pedro Calheiros: as fotografias maravilhosas de Braga iluminada para o Natal, que
apresentamos nesta revista. Deslumbre-se!

Há que partilhar
com os mais novos
ensinamentos,
saberes, sabores,
histórias e
gargalhadas de
modo a assegurar
que no futuro a
magia continue, tal
como gostaríamos
que fosse.

Despeço-me com um cheirinho de rabanadas e canela no ar e com o mais sincero
desejo de que neste Natal receba de presente o sorriso de alguém que lhe encha o
coração!
Feliz Natal!
Vera Ramalho
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Entrevista com…
Filipa Pereira

Acredita que as pessoas estão mais
abertas a recorrerem à psiquiatria ou ainda se mantém o estigma de que “quem vai
ao Psiquiatra é maluco”?
Como se pode contribuir para minimizar esta questão?
O estigma é menor do que há uns anos
atrás, mas ainda existe. De qualquer forma,
as pessoas já vão procurando o psicólogo/
psiquiatra por sua iniciativa, sobretudo com
queixas de ansiedade e/ou pela perceção de
sono não reparador.
É importante combater o estigma através
de informação cientificamente correta,
clinicamente validada, com linguagem acessível a todos.
Definir políticas que defendam os direitos dos doentes com doença mental, quer
no acesso equitativo à assistência médico/
psicológica, quer na defesa dos seus direitos,
também deverá ser uma das prioridades dos
políticos.
Acha que atualmente a relação entre o
médico e o seu paciente é mais próxima?
Infelizmente, a realidade do SNS não favorece a relação médico-doente. O tempo e
a frequência de consultas é tão reduzido que
não permite uma melhor relação.
O âmbito da psiquiatria/psicologia aumentou e muitas vezes é necessário psicoeducação para as famílias. Contudo, o tempo
de consulta estipulado para a especialidade
em contexto hospitalizar é manifestamente
insuficiente.
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Filipa Pereira
Filipa Pereira é Médica Psiquiatra,
licenciada na faculdade de medicina
da Universidade de Coimbra.

Além da introdução da farmacologia,
alguns pacientes podem também necessitar de psicoterapia. Habitualmente indica
este serviço como forma complementar à
medicação?
Como vê a relação da Psiquiatria com
a Psicologia?
A psicoterapia é um complemento importante no tratamento da doença mental. Os
psiquiatras têm um espectro de ação que vai
além da prescrição dos medicamentos e têm
uma intervenção psicoterapêutica. A intervenção conjunta dos psiquiatras e psicólogos
é útil em muitas situações.
Como encara o suicídio de um paciente? Há pessoas que sentem como uma espécie de fracasso...
O tema do suicídio é difícil e envolve toda
a equipa (médicos, psicólogos, enfermeiros).
É sempre angustiante para o médico, mas,
havendo investimento no tratamento daquele
doente, não o sinto como um fracasso.
A ideação suicida estruturada é uma indicação frequente para internamento em psiquiatria.
Além disso, é muito importante estarmos
atentos aos fatores de risco, nomeadamente o
consumo de bebidas alcoólicas (e outras drogas) que podem tornar as pessoas mais impulsivas e assim precipitar situações de risco.
Existe um plano nacional de prevenção
de suicídio com ações bem definidas para várias populações, incluindo as de maior risco,
como, por exemplo, forças de segurança e população idosa.

Fotografia @petercalheiros

Habitualmente, recebe, em consulta,
mais pacientes com que tipo de queixas?
Nota o aumento da procura dos serviços de psiquiatria por pessoas com algum
problema específico?
A queixa mais frequente em consulta é a
ansiedade. Com alguma regularidade, ansiedade com crises de pânico.
O sono, ou a falta dele, também é uma
questão frequente na consulta de psiquiatria.
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Psicologia & Psicoterapias
Desenhar a Vida no Século XXI | A importância do aconselhamento de carreira

A Joana, o Pedro, a Inês e o Rui são
alguns exemplos de histórias de pessoas
que enfrentam desafios no desenho das
suas vidas, recorrentes de aspetos individuais e contextuais, e que exemplificam
a complexidade que este desenho pode
assumir na sociedade do século XXI. Esta
sociedade tem vindo a ser caracterizada
na literatura pela sua volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade,
expressas na sigla anglo-saxónica VUCA
– Volatility, Uncertainty, Complexity and
Ambiguity, exigindo mudanças e adaptações frequentes na gestão pessoal de
carreira dos indivíduos ao longo do seu
ciclo de vida.
Com efeito, diversos são os motivos, sejam a insatisfação profissional, o
desemprego, a reforma, dificuldades de
adaptação, ou as mudanças do mercado
de trabalho resultantes da globalização,
a verdade é que cada vez mais pessoas
questionam a dado momento as suas opções de carreira e sentem necessidade de
mudança. Contudo, alguns mitos, receios
e a sensação de estarem a vivenciar sentimentos e necessidades pouco propícias
à sua faixa etária, juntamente com uma
perceção de falta de recursos ou ferra-
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mentas, pode dificultar a mobilização e
o envolvimento num projeto de mudança, sendo afetado, assim, o bem-estar e
a qualidade de vida da pessoa.
Neste âmbito, o aconselhamento de
carreira pode constituir uma resposta
especializada que apoia as pessoas na
construção dos seus projetos de vida em
diferentes momentos da sua trajetória.
Trata-se de uma relação segura que se
estabelece entre a pessoa e um terapeuta especializado ao longo de algumas
sessões de consulta, onde se pretende,
numa primeira fase explorar o problema/indecisão da pessoa, seguindo-se
um conjunto de atividades cientificamente fundamentadas que pretendem
potenciar a reflexão sobre o seu projeto
de desenvolvimento de carreira a partir
do aprofundamento do conhecimento de
si e do meio envolvente. Pode também
envolver trabalhar questões paralelas à
carreira como bloqueios internos, intra e
interpessoais, que estejam a dificultar a
mobilização para a tomada de decisão e/
ou implementação do projeto de desenvolvimento de carreira.
A carreira é atualmente concebida como um processo pessoal e social

construído a partir dos significados conferidos às escolhas e às experiências pessoais, académicas e profissionais vivenciadas ao longo da vida. É compreendida
como uma construção subjetiva, que incorpora memórias passadas, experiências
atuais e aspirações futuras.
De uma forma geral, o aconselhamento da carreira irá promover esta
atribuição de significado às memórias
do passado, às experiências do presente e às aspirações futuras, colocando-as
num projeto de vida consolidado e informado. Estas intervenções de carreira têm
privilegiado o apoio à pessoa na construção da sua carreira, através de narrativas da sua história de vida, permitindo
(des)construir e (re)construir objetivos
coerentes com a identidade de cada um.
Este processo mobiliza uma co-construção em parceria com o/a profissional de
psicologia, promovendo a reflexão, um
papel ativo do indivíduo e a sua autoconfiança para agir no mundo contemporâneo.
Desta forma, o aconselhamento de
carreira assume-se como uma ferramenta fundamental para dar resposta
às exigências do mundo VUCA. Preten-

para as quais a ciência psicológica da
carreira tem vindo desde sempre a contribuir, e cuja prática psicológica tem
mostrado evidência de sucesso.
A este respeito, apesar da crescente
procura de aconselhamento de carreira,
por exemplo, ao nível do ensino superior, é fundamental dar visibilidade e
tornar acessível este recurso a públicos
diversificados garantindo igualdade de
oportunidades a todos os cidadãos para
lidarem com estes desafios criados por
esta era VUCA, transformando-os em
oportunidades para todos, construirmos
um mundo mais coeso e sustentável.
A Joana, o Pedro, a Inês e o Rui
exemplificam alguns destes públicos
e a importância de, em determinados
momentos, recorrermos ao aconselhamento para pincelarmos o desenho da
nossa vida com singularidade, signifi-

Ana Daniela
Silva
Doutorada em Psicologia
Vocacional pela Universidade do
Minho é atualmente Investigadora
na Escola de Psicologia da
mesma universidade, presidente
da Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento da Carreira e
membro da equipe editorial do
Psiquilibrios.

cado pessoal e reconhecimento social e,
recorrendo a profissionais especializados
que conhecem e entendem “as tintas e
os materiais” que podemos usar nas condições tão particulares de vivência deste
século.

Fotografia @petercalheiros

Joana, 26 anos, trabalhava desde os 18 anos como servente num restaurante familiar. Contudo, face a imperativos legais, o restaurante fechou. Pela primeira vez, e de forma inesperada em situação desemprego, a Joana não
sabe o que fazer. Está indecisa onde e como procurar emprego ou se aproveita para regressar aos estudos e realizar
o seu sonho de frequentar o Ensino Superior e abrir um negócio seu.
Pedro, 38 anos, engenheiro informático numa multinacional recebeu uma proposta para trabalhar em Inglaterra numa excelente oportunidade em termos remuneratórios e de ascensão na sua área profissional. A sua esposa
dirige um centro de estudos na cidade onde residem e está grávida de 3 meses. Pedro estava inscrito no primeiro
ano do doutoramento, uma possibilidade que enveredou, pois planeava a médio-prazo seguir a carreira académica.
Inês, 19 anos, estudante do 1º ano do curso de Medicina, está com dificuldades na sua adaptação ao ensino
superior e ao curso. Trabalhou arduamente para ingressar no curso de Medicina, nunca questionando esta decisão.
Reconhece os custos elevados deste percurso e as dificuldades económicas dos pais. No entanto, sente-se agora
insatisfeita com o conteúdo das disciplinas e com os métodos de estudo, questionando se entrou no curso certo e
se vale a pena o investimento financeiro que os pais estão a fazer na sua formação.
Rui, por sua vez, é enfermeiro há 10 anos e sente-se insatisfeito e pouco recompensado na sua carreira, sentindo que está a falhar na maior parte dos objetivos profissionais e pessoais que tinha antecipado para si quando
terminou a sua licenciatura e começou trabalhar.

de-se que o aconselhamento favoreça
a construção de respostas pessoais de
adaptabilidade de carreira que se poderão traduzir na capacidade dos indivíduos desenvolverem um elevado sentido
de valor pessoal, identidade, confiança
e agência, expressos numa nova sigla
VUCA de Values, Uniqueness, Confidence
and Agility.
Concluindo, desenhar a vida no século XXI tem inerente conceitos como
aprendizagem ao longo da vida, educação, formação, desenvolvimento de
competências, mudança e adaptabilidade. Isto implica intervenções efetivas e
coordenadas por diversos serviços e contextos que povoam a vida das pessoas, ao
nível da informação e aconselhamento
de carreira. Implica ainda uma ação articulada, planeada e intencional das entidades educativas, sociais e empresariais
no sentido de constituírem estruturas e
recursos onde as pessoas expressem as
suas necessidades, tenham possibilidades de experimentação e de construção/
expressão de um self singular, integrado
e que corresponda a necessidades pessoais e sociais.
De igual forma, exige aos técnicos
formação e um conhecimento atualizado nas novas perspetivas de intervenção
no âmbito da Psicologia Vocacional e Desenvolvimento de Carreira, um profundo conhecimento das oportunidades de
realização académica, formativa, social e
comunitária que constituem oportunidades de exploração e de desenvolvimento
e uma articulação e conhecimento com o
setor social, profissional e educativo que
regula esses contextos e oportunidades.
Implica, ainda, o investimento na competência cultural e geracional para dar
resposta as especificidades da diversidade de públicos que beneficiam do aconselhamento de carreira.
A transformação das circunstâncias
da atualidade neste mundo VUCA assente em valores identitários, sentido de
singularidade e papel social, confiança e
agilidade face a objetivos pessoais e sociais implica trabalhar um conjunto de
variáveis psicológicas e interpessoais,
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Experiências
É Natal! Ficam aqui algumas sugestões para fazer com as crianças ou em família.

O Nosso Sapatinho

Conte uma história
ao seu filho
antes de dormir

Ensine o seu filho a
dizer “bom dia”,
“boa tarde”
e “boa noite”

Deixe um
“ADORO-TE” no
quarto do
seu filho

Faça um bolo
com o seu filho

Incentive o seu filho
a respeitar e
a cuidar
dos animais

Diga ao seu filho
que confia e acredita
nas suas
capacidades

Escolha com o seu
filho um brinquedo
ou uma roupa
para doar

Ensine o seu filho a
exprimir sentimentos
positivos e diga
que o ama

Plante uma árvore
com o seu filho
ou ensine-o a
regar plantas

Conte ao seu filho
um episódio
divertido da sua
infância
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Dê gargalhadas
com o seu filho

Dê um passeio
ao ar livre
com o seu filho

Atribua tarefas simples
ao seu filho:
fazer a cama,
pôr a mesa…

NÚMERO 6 · 2019
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Sabia que

Escola & Família

Novidades e outras histórias

O Valor do bem

Para que a criança possa aprender a
controlar as suas emoções tem de primeiro reconhecê-las, experimentá-las e
exprimi-las. Identifique, nomeie e descreva os sentimentos demonstrados pela
criança quando está a brincar com ela.
Realce e comente os momentos em que
ela está calma, contente, curiosa, relaxada, excitada ou tensa. Assim, poderá
habituar-se a associar o que sente num
determinado momento a uma palavra.

Os benefícios dos animais não são somente para as crianças. Os adultos podem
também ganhar mais saúde se tiverem
um animal de estimação. A presença dos
animais consegue tranquilizar a pessoa,
diminui o risco de doenças físicas e mentais, aumenta a autoestima e diminui o
sentimento de solidão. Tal como acontece
com as crianças, brincar, passear ou interagir com os animais ajuda os adultos a
relaxarem e a aliviarem a tensão.

A ansiedade é uma emoção normal e
adaptativa que ajuda as pessoas a lidarem com as dificuldades, bem como com
situações desafiantes ou perigosas. Contudo, quando em excesso, torna-se um
problema, interferindo no dia a dia e impossibilitando a pessoa de desfrutar da
vida livremente. Esse estado afeta as relações familiares, sociais e profissionais,
e nas crianças pode ter um impacto significativo no funcionamento académico.

A perturbação bipolar é caracterizada por ciclos anormais de humor que
vão muito para além dos altos e baixos
normais que uma pessoa pode experimentar na vida diária. Os humores são
intensos e levam muitas vezes a problemas de gestão do quotidiano.

Em Portugal, os programas Anos
Incríveis vêm sendo implementados
e estudados há mais de uma década.
Apresentam-se como: Os Anos Incríveis:
Guia de Resolução de Problemas para Pais
de Crianças dos 2 aos 8 anos de Idade e
Como Promover as Competências Sociais e
Emocionais das Crianças, ambos editados
pelo Psiquilíbrios Edições.
Estes programas têm como objetivo
a prevenção e o tratamento de problemas de comportamento, e a promoção
de competências sociais e emocionais e
o reforço de relações positivas entre os
adultos e as crianças.

A equipa do Psiquilibrios está cada
vez mais especializada e continua a
crescer. Quer conhecer a nossa equipa?
Consulte: https://www.psiquilibrios.pt/
quem-somos/equipa/

Acreditar… é uma das palavras de
ordem para quem é crente, mais ainda
nesta época natalícia. Crente em religião,
ou simplesmente crente na importância
da vida e no que nela podemos (ainda)
mudar.
Se me é permitido, darei aqui espaço, para começar, ao meu lado religioso,
numa confissão de admiração profunda
e do meu bem-querer a Jesus. Incertezas reinam ao mais alto nível científico
sobre a Sua existência, absolutamente
nos que não creem Nele, ocasionalmente
em mim. Acho que só assim O consigo
engrandecer, porque reflito Nele, porque
tento encontrá-Lo no que me rodeia, mais
ainda nos gestos e nos rostos dos que me
rodeiam e muito mais ainda nas minhas
ações quando sinto que estou a tornarme melhor pessoa. E se me é, espero, perdoada a blasfémia, mesmo que, na mais
ínfima das possibilidades, Ele fosse uma
criação da ideação humana, não deixaria
a Sua existência imaginada de ser mara-

vilhosa. A mais pura das benignidades,
na mais profunda das fiúzas de que se o
Homem é capaz de criar mentalmente o
bem, também o pode ser, aprendendo-o
e melhorando-o. Mesmo que imaginado,
só pode provar-se, assim, que a perfeição
existe, e se não é no Homem, mas na sua
reflexão, o resultado será positivamente
o mesmo. Só posso acreditar que essa
procura é também a de um professor,
mesmo sem qualquer noção de índole
religiosa. Só fará dos seus alunos melhores crianças se também se cultivar na
ideia do bem. Tenho por certeza de vida
que só poderemos mostrar aquilo que temos em nós, pelos nossos sorrisos, pelos
nossos gestos, pelas nossas chamadas de
atenção, tanto a nossa paixão pelo que
cientificamente ensinamos, assim como
o respeito ao outro, se for em nós uma
vontade sentida. Só sentindo o bem, só
sendo capaz de o praticar naturalmente,
será capaz de transmitir valores de excelência aos seus alunos.

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

Por muito bem que eu tenha aprendido nas minhas leituras históricas que
Júlio César terá dito que “à mulher de
César não basta ser honesta… também
precisa de parecer honesta”, eu digo que,
na vida diária, nas relações humanas, na
transmissão de conhecimentos e valores,
porque têm essencialmente padrões de
existência e de prática opostos aos da
política, Júlio César estava equivocado.
Porque é Natal, e igualmente todos os
dias, melhoremos no bem, porque só assim melhoraremos no bom.

Destaques
Eventos, investigação e outros projetos

O link é https://www.cnpdpcj.gov.pt/
parentalidade-positiva/presentacao-do
-projeto-adelia.aspx
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Queremos divulgar estudos, projetos de investigação,
programas de intervenção, entre outros, em curso em
hospitais, escolas, associações e universidades.

Fotografia @petercalheiros

As mentoras dos programas Anos
incríveis em Portugal (Maria Filomena
Gaspar, Maria João Seabra-Santos, Tatiana Homem e Andreia Azevedo) estão a
participar no Projeto Adélia da CNPDPCJ, formando técnicos no Norte, Centro
e Alentejo nos seguintes programas: o
programa Básico para Pais e o programa
para Professores (TCM; Teacher Classroom Management).

A submissão deverá ser feita para
psiquilibrios@gmail.com, contendo no máximo 3 linhas.
Caso seja aprovado, sairá oportunamente na
Psiquilibrios em Revista.

NÚMERO 6 · 2019

11

Livros & outras notas

Psicologia & Educação

Sugestões de leitura

Contributo dos pais no processo de
tomada de decisão vocacional
dos filhos

Vamos falar sobre o Birras?

Ana Sofia Melo

25%

Durante o
mês de dezembro,
no nosso site

Durante o mês de dezembro, “O Birras Queria ser da Família da Clara!” vai
estar com um desconto especial de 25%
no nosso site. Se quiser conhecer melhor o livro consulte aqui: https://www.
psiquilibrios.pt/produto/o-birras-queriaser-da-familia-da-clara-2a-edicao/
Quer receber o seu livro autografado
pela autora? Basta enviar um email com
o pedido para psiquilibrios@gmail.com

Neste Natal
seja criativo.
Ofereça livros.
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>>>>>>>>
PRÓXIMAS NOVIDADES
EDITORIAIS

<<<<<<<<

O Psiquilibrios Edições está a preparar a tradução do novo Manual DC:0-5™
Diagnostic Classification of Mental Health
and Developmental Disorders of Infancy
and Early Childhood.
Este é um manual fundamental para
todos os técnicos de saúde mental que
trabalham com crianças dos 0 aos 5 anos,
nomeadamente pediatras, pedopsiquiatras, psicólogos, enfermeiros e outros
técnicos da área.

A literatura assume que o desenvolvimento vocacional se constitui como
uma dimensão integradora do desenvolvimento psicológico global, sendo definido como um processo com várias facetas
e que se estende ao longo de toda a vida
do indivíduo. Este processo compreende
a exploração do meio e de si próprio/a,
a aquisição de conhecimentos sobre o
mercado de trabalho e o estabelecimento de planos para atingir as aspirações
desejadas.
Neste âmbito, a adolescência salienta-se como uma fase crítica no que se
refere ao processo de tomada de decisão
vocacional (Savickas, 2002). É durante
este período de desenvolvimento que
muitas vezes, e pela primeira vez, os jovens são chamados a tomar decisões relevantes para o seu futuro e se deparam
com um conjunto de processos relacionados com a exploração, o planeamento
e, a posterior, tomada de decisão (Faria
& Taveira, 2006). Nesta fase existem
diversas pressões individuais, familiares, escolares e sociais que obrigam a
uma reflexão sobre “o que fazer” mas,
sobretudo, “quem ser” e envolvem uma
ponderação entre a educação/formação,
a qualificação e o futuro profissional. No
entanto, a forma como os adolescentes
investem nos processos de exploração
difere consoante a proximidade ou a distância de uma tomada de decisão (Noack,
Kracke, Gniewosz & Dietrich, 2010). Assim sendo, estes tornam-se mais ativos
quando a transição se aproxima (ex. ensino básico/secundário, ensino secundário/ superior) e é nesta altura que tanto
os pais como a escola devem proporcionar mais informação e apoio focalizado.
Vários estudos apontam os pais como
os principais agentes de influência no
desenvolvimento vocacional dos adolescentes, ultrapassando a escola e o grupo
de pares (Hartung, Porfeli & Vondracek,
2005; Otto, 2000; Sousa, 2008; Vautero
et al., 2018). Esta influência releva-se

pelo conhecimento que os pais possuem
das características pessoais dos filhos;
pela modelagem dos seus próprios papeis (pais, trabalhadores,…); pela facilitação e envolvimento dos filhos em
atividades ocupacionais e promotoras
do desenvolvimento; pela estimulação/
exploração dos interesses e preferências
profissionais dos filhos; pela partilha de
atividades e expetativas; pelas oportunidades em potenciar um acompanhamento e apoio personalizados em questões
vocacionais; contribuindo para o bem
-estar psicológico, para a exploração
vocacional e para o desenvolvimento de
valores e atitudes de trabalho, de autoconfiança e de autoeficácia (Carvalho &
Taveira, 2009; 2010; Gonçalves & Coimbra, 2007; Hutz & Bardagi, 2006; Santos,
2005). Neste processo, podem estar presentes fatores de influência que comportam ações objetivas e práticas (ex. apoio
financeiro, oportunidades de formação
educacional, diálogos/ações facilitadoras
da exploração vocacional), como também
influências de ordem subjetiva, nem
sempre tão claras e, por vezes, inconscientes (ex. apoio, aprovação/reprovação
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das escolhas, expectativas de resultados,
cobranças e, até mesmo, influências dos
estilos de interação familiar, valores/
crenças dos pais sobre mundo do trabalho, suas problemáticas vocacionais,
sonhos e projetos que mantêm para os
filhos, dificuldades no processo de separação pais-filhos, entre outras). Todas
estas variáveis podem agir no sentido de
maior facilitação ou limitação do desenvolvimento vocacional e do processo de
tomada de decisão do adolescente.
À guisa de conclusão, o papel dos
pais no processo de decisão vocacional
dos filhos passa, então, por guiar, orientar, estar presente, motivar, realçar os
aspetos positivos, apoiar opções, procurar informação e ajuda especializada;
contribuindo para uma tomada de decisão ponderada, securizante, coerente e
refletida.

Fotografia @petercalheiros

Agora a Clara já está na escola e a
preocupação dos pais é ainda maior. Cansados de ouvirem conselhos que não resultavam, resolveram começar a agir de
acordo com as suas próprias convicções.
Mas, como todas as pessoas que querem
fazer bem, têm muitas dúvidas e, às vezes,
cedem aos desejos da Clara nos piores momentos, como por exemplo, quando aparece o Birras. Outras vezes, os pais não são
consistentes nas regras definidas, oscilando conforme a situação ou o seu estado de
humor no momento. Por exemplo, quando
visitam a avó querem que a Clara coma a
comida sozinha, mas em casa ajudam-na.
O problema é que a presença da Inconsistência faz com que a Clara insista naquilo
que quer, visto às vezes conseguir que os
pais façam a tarefa por ela.
Neste livro, parte-se do princípio de
que as crianças e as famílias lidam melhor com os problemas de comportamento se eles forem sentidos como externos
à criança. Assim, em vez de se dizer à
criança que ela é mal-comportada ou
criticá-la de outra forma mais ou menos
subtil, sugere-se que pode ficar por vezes
sob influência de uma personagem desagradável que gosta de ver a família em
dificuldade: o Birras.

NÚMERO 6 · 2019

13

Saber+
Vamos falar de Mindfulness
LHOS
COM OS O
S
O
D
FECHA
A SI
COLOQUE QUESTÕES:
S
A
MESMO
para si
s importante
O que é mai
to?
neste momen
ser
gostaria de
Que pessoa
?
to
neste momen
o aos
Preste atençã
imagens;
s;
pensamento
indo.
que vão surg
sentimentos

Feliz Natal

Friary, 2018
adaptado de

ss desafia
O Mindfulne
a focar-se
o indivíduo
mentos
ci
nos aconte
cilitar
etendendo fa
pr
s,
presente
o das
e a adequaçã
a sua gestão
respostas.
ns
nnosco algu
Conheça co
benefícios!

LNESS
O MINDFU
A
A
T
AUMEN
DE!
A
ID
IV
T
IA
CR
plenamente
Ao estarmos
menos
dful) temos
atentos (min
padrões
e de seguir
probabilidad
mais
s
to antigo e
de pensamen
as
ov
n
ir
e de segu
probabilidad
ções.
ideias e solu

Fotografia @petercalheiros

ica
mos esta técn
Para utilizar
sa
os
n
a
r
svia
devemos de
o que estas
ra
pa
o
çã
en
at
nosso
oduzem no
sensações pr
sos
os
n
os
para
corpo (e não
rmitir
s). Tal irá pe
pensamento
ão
n
s
ntimento
que estes se
egativo
um ponto n
é
at
m
evolua
l.
ou prejudicia

LNESS
O MINDFU
O
IC
É BENÉF
RTO.
O
P
S
E
D
NO
mindfulness
A prática de
al
foco atencion
promove um
r
ce
está a aconte
naquilo que
é
e
qu
, dimensão
no momento
va.
ti
or
sp
prática de
essencial na

Fotografia @petercalheiros

LNESS
O MINDFU
RDAGEM
O
B
A
A
É UM
QUE
O
N
POSITIVA
ESTÃO
G
À
A
IT
E
RESP
O
D
DA IRA E
ENTO.
RESSENTIM

A nossa equipa deseja-lhe

14

PSIQUILÍBRIOS EM REVISTA

NÚMERO 6 · 2019

15

16

PSIQUILÍBRIOS EM REVISTA

