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13. Crianças. dinámicas, resposta especializada, resolução 
● O que é refrear um comportamento desadequado 

14. Conclusões 
15. Referências 

 
Olá estimados/as pais e mães, professores e professoras, profissionais e autoridades preocupados/as 
com o desenvolvimento das crianças!  

Este material, chamado Programa “My personal body – respeito e auto-estima", tem como objetivo 
ajudar-vos a criar um futuro feliz para as nossas crianças. 

Vamos, agora já como adultos/as, voltar à nossa infância e recordar: 

● as nossas necessidades , 
● as nossas expectativas, 
● os nosso interesses e como é complicado e ao mesmo tempo interessante descobrir o mundo 

através do nosso olhar, 
● como é importante ter adultos/as, mesmo sendo só um/a, disponíveis para nós, para podermos 

colocar as nossas dúvidas e as nossas questões,  
● aquele/a que responde com as respostas que tem e como é suficiente para nós, 
● aquele/a que nos recebe de coração aberto e nos ama sem pedir ou esperar nada em troca, 
● aquele/a que dá tudo o que sabe e que nós aceitamos com confiança que esta é a verdade e o 

que define o mundo,  
● aquele/a que nos promete e cumpre as suas promessas e nos dá a garantia de que o mundo é 

um lugar seguro,  
● aquele/a que nos protege e por isso nos faz acreditar que o mundo é um lugar seguro e 

transmitimos essa segurança aos nossos entes queridos. 

Queridas crianças, queridos/as pais/mães responsáveis e autoridades que acreditam no bem estar das 
nossas crianças, que acreditam no futuro - vamos abrir os nossos corações e estabelecer um novo 
começo na compreensão da educação das nossas crianças. 

Vamos abrir uma nova página nas nossas mentes e corações e começar a olhar com olhos amorosos para 
o mundo! 
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Os/as autores/as 

 

 

 

 

Introdução 

O programa piloto “O meu corpo- respeito e autoestima” é uma iniciativa educacional, sem pretensões 
de exaustividade ou precisão académicas, destinado a capacitar crianças e famílias contra os castigos 
corporais (CP).   

A atual metodologia é desenhada para: trabalhar na prevenção primária, secundária e terciária, com 
foco no reconhecimento e empoderamento de crianças, pais, mães e autoridades para sair da posição 
inerte do modelo disfuncional da educação e todas as formas de violência contra as crianças para a 
parentalidade positiva, respeito e auto-estima dos limites pessoais. 
 
O programa é implementado no projeto: CHAPTER -"Children Help movement Against Physical 
Threatening and Emotional Repression”. O projeto é financiado pelo European Union´s Rights. Equality 
and Citizenship Program: Daphne call - Ação para apoiar projetos transnacionais de eliminação de 
castigos corporais para crianças - JUST / 2015 / RDAP / AG / CORP, financiado pela Comissão Europeia. 
 

Objetivos:  

● Aumentar o conhecimento e as competências das autoridades no domínio da parentalidade e da 
educação eficazes e positivas, na direção do respeito, da aceitação e do apoio; 

● Desenvolver uma metodologia unificada para dar a conhecer o problema e repensar os castigos 
corporais; 

● Sensibilizar o público para as experiências difíceis e as consequências dos castigos corporais e 
como estes afectam as crianças e os adolescentes; 

● Explorar e desenvolver as "melhores práticas" internacionais para 3 Estados-membros da UE que 
tenham uma atitude patriarcal forte na educação; 

● Coordenar os esforços de diferentes estruturas e comunidades sociais para trabalhar em prol de 
mudanças legislativas e pela eliminação do problema. 
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Teoria e prática - O problema, ou onde estamos e o que sabemos no processo de 
reconhecimento dos Castigos Corporais 

 

O problema 

“Violence against children occurs in any country in the world, regardless of the culture, 
ethnic group, or family environment from which children originate. 

 ... although most people understand that children have rights and that they have to be 
protected against violence in order to grow healthy, in many countries violence against 
children is permitted because it is а custom or because it is widely used as punishment.” 

The "corporal punishment" against a child, perceived as a form of physical punishment, is 
a degrading treatment of the child, affecting his human dignity, which occurs in silence 
and is often accepted with general indifference in homes all over the world. 

United Nations - Secretary General's Survey on Child Violence / Authors 
Elizabeth Quast and Sophie Loz / www.unicef.org 

 

Na República da Bulgária, os castigos corporais continuam a ser entendidos, pela maioria das pessoas, 
como atos aceitáveis para disciplinar as crianças. Os castigos corporais não estão associados, na lei, à 
violência física (conforme definido pela lei de proteção à criança, promulgada SG n º 48, de 13 de junho 
de 2000, nº 7/2000, p. 12, p. 1, p. 3,No. 190). 

Os castigos corporais contra as crianças na República da Bulgária são uma questão que necessita de ser 
debatida urgentemente. É premente procurar em todas as esferas da vida comunitária, social e 
económica respostas específicas para terminar com esta prática.  Educar as crianças através de castigos 
corporais é inaceitável. É, por isso, necessário encontrar outras formas de educar que garantam às 
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crianças um ambiente não violento com uma verdadeira disciplina alcançada através de abordagens 
positivas baseadas no respeito mútuo e tolerância. 

 

“Abordagem educacional" ou uma forma de violência física contra as crianças?  

   

 

 

O que sabemos? 

Os estudos mostram que aproximadamente um terço das pessoas acredita que os pais e as mães têm 
sido mais propensos/as a usar castigos corporais nos últimos 10 anos. 

Cerca de 60% dos pais e das mães admitem recorrer aos castigos corporais como meio de abordagem 
educacional. 

A study by Sofia University, Child and Space 
Association, UNICEF, the Ministry of Health and 
the Child Protection Agency. The study was 
conducted among 497 people over the idade of 18 
anos - 20101 

 

Os castigos verbais mais usados são a crítica e levantar a voz e os castigos físicos mais usados são - 
palmadas, bofetadas e bater no geral.  

                                                             
1 Um estudo da Universidade de Sofia, Associação Child and Space, UNICEF, Ministério da Saúde e a Agência de Proteção à Criança. O estudo foi 
conduzido entre 497 pessoas com mais de 18 anos - 2010 
 

 

O Castigo Corporal 
vindo de um pai ou de 

uma mãe é 
identificado e 

conhecido como lei 
parental 

“O estalo” 
tem sido usado como 

método educativo 
durante anos 

Educação com recurso a 
violência física 

é entendida e tolerada 
pela sociedade como uma 

abordagem pedagógica 
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39% da população bulgara aceita a bofetada como método educacional. 

A Study on the attitudes of parents and young 
people to children's rights commissioned by the 
National Network for Children - 20122  

 

 

Estudo Exploratório (em progresso) 

O objetivo deste estudo, por um lado, é ampliar a compreensão sobre o abuso físico intrafamiliar em 
crianças, comparando os seus diferentes aspetos e considerando, ao mesmo tempo, as suas motivações. 
Por outro lado, pretendemos também obter feedback especializado sobre o sucesso, entre os diferentes 
grupos etários, da metodologia proposta. Fornecer evidências dessas diferenças poderá ajudar a 
reconhecer com maior precisão os principais sintomas apresentados pelas crianças e evitar esse tipo de 
violência por meio de estratégias de apoio, incluindo estratégias de prevenção secundária. 

 

 

O estudo exploratório foi realizado entre: crianças de 4-6 anos e seus pais e mães; crianças com idade 
entre 10-12 anos e seus pais e mães e com jovens de 18-19 anos de idade. Estabeleceram-se itens-chave 
para conhecer as atitudes básicas, da sociedade búlgara, no que diz respeito aos castigos corporais 
contra as crianças, perpetrados por cuidadores/educadores. 

 

Os resultados de análise de estudo indicam: !!!!!!!  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                             
2 Um estudo sobre as atitudes dos pais, das mães e dos/as jovens sobre os direitos das crianças desenvolvido pela National Network for 
Children - 2012 
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Os estudos exploratórios fornecem uma imagem mais clara da eficácia da metodologia de 
sensibilização, proposta, que pode ser adaptada, modificada e otimizada durante o processo de 
implementação. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Castigos corporais nas crianças - definição, problemas e consequências 

Castigos corporais são qualquer forma de punição (bater, isolar por longos períodos, violência física ou 
psicológica) sobre as crianças com o propósito de educar ou reeducar que atenta contra a dignidade da 
criança. A dignidade de cada pessoa é um dos seus valores mais elevados e é um direito que deve ser 
protegido. 

Muitos filósofos escreveram sobre o conceito de dignidade humana: 

Kant → A dignidade é um "objetivo absoluto” - portadora de um sistema de valores morais. 

Cicero → "Não há nada mais doloroso do que insultar a dignidade humana, não há escravidão mais 

humilhante." 

O Comité dos Direitos Humanos das Crianças define punição "corporal" ou "física" como "qualquer 
punição em que a força física é usada e que se destina a causar algum grau de dor ou desconforto, não 
importa quão leve seja. 

 "Castigos corporais" são uma violação da dignidade humana das crianças! 

General Comment No. 8 (2006) - Child's Right to Protection from Castigos 
corporais and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Article 19, 

Article 28, §2 and Article 37, among others) CRC, 42 Session, Geneva , 
May 15 - June 2, 2006 

 

A Convenção dos Direitos Humanos das Crianças (General Comment No. 8 (2006)) no seu Artigo 19º 
recomenda que "sejam tomadas todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais 
necessárias para proteger a criança de todas as formas de violência física ou mental, abuso, negligência, 
exploração, incluindo crimes sexuais, enquanto sob os cuidados do pai, da mãe ou de ambos, do seu 
responsável legal ou qualquer outra pessoa a quem tenha sido confiada”. 

O Comité dos Direitos Humanos das Crianças destaca que os CP (castigos corporais) são incompatíveis 
com a Convenção da Nações Unidas dos Direitos das Crianças (UNCRC). 
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O principal objetivo da Convenção é enfatizar que não são apenas as pessoas adultas, mas também as 
crianças, que têm direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAIS FÍSICOS E EMOCIONAIS COMUNS NOS CASTIGOS CORPORAIS 

     Atenção!  
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A violência também existe mesmo quando as pessoas não têm noção que são 
vítimas.  

 

 

 

Tipos de violência e indicadores 

O primeiro passo, para ajudar crianças maltratadas, é aprender a reconhecer os sinais e sintomas de 
abuso infantil. Todas as crianças de qualquer idade podem ser submetidas a castigos corporais/violência. 

 
INDICADORES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 
 Indicador Físico: 
1. Fraturas inexplicáveis, escoriações,feridas; 
2. Dificuldade ao andar, segurar algum membro e/ou usar uma postura incomum; 
3. Queimaduras inexplicáveis (especialmente a partir de cigarros, com a forma de luvas, meias); 
4. Hematomas inexplicáveis (sangramento e hematomas), inchaço; 
5.  Marcas de mordeduras; 
6. Após a ausência à escola surgir com ferimentos ou outros sinais/marcas no corpo  
Indicador comportamental: 
1. Conversa (para si mesmo) que é uma criança má e merece punição; 
2. Automutilação;  
3. A criança brinca agressivamente e muitas vezes magoa os seus pares; 
4. A criança fica muito quieta no lugar dela, enquanto observa o ambiente com atenção; 
5. Olha fixamente com um olhar “vazio” ou “frio”; 
6. Responde “a medo”, mantém a distância, como se estivesse à espera que algo de mau aconteça 
7. Aceita tudo o que lhe é pedido, sem protestar ou reclamar. 
8. Medo de ir para casa, chega sempre cedo e fica sempre até mais tarde tanto na escola como em 

eventos/atividades, nunca quer voltar para casa. 
9. Em contacto com uma pessoa adulta a criança torna-se ansiosa “a sua postura encolhe/evita 

contacto”. 
10. Usa roupas que tapam o corpo todo, independentemente da estação do ano ou da temperatura. 

11. Fica transtornado/a quando outra criança chora; 
12. Mostra mudanças repentinas no comportamento ou no sucesso escolar; 
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13. Não recebeu nenhuma ajuda para problemas físicos de médicos/as em que o pai e a mãe  foram 
informados/as; 

14. Tem dificuldades em aprender (ou de concentração) sem motivos aparentes de saúde ou 
problemas psicológicos específicos; 

15. Não tem controlo parental ou é super controlado/a; 
16. Demonstra conformidade excessiva ou é passivo/a. 

 
 
INDICADORES DE VIOLENCIA EMOCIONAL  
 Indicador Físico: 
1.                Deterioração do estado de saúde; 
2. Estagnação no desenvolvimento físico e/ou emocional (mental); 
3.                Distúrbios na fala; 
4. Perda significativa de apetite; 
5. Perda significativa de peso. 
Indicador Comportamental: 
1. Chupar o dedo enquanto balança; 
2. A criança pode tornar-se mais fechada e isolada, recusar o contato com outras crianças e evitar 

adultos; 
3. Comportamento agressivo ou com o objetivo de chamar atenção, por exemplo, desobediência 

persistente, atos intencionais para sujar a roupa ou partes do corpo, molhar ou agredir outras 
crianças, torturar animais; 

4. Distúrbios do sono; 
5. Correr ou esconder-se; 
6.        Não participar nas aulas - pouco interesse nos jogos e nas aulas; 
7.        Auto-mutilação;  
8.        As tentativas de suicídio são comuns; 
9. Comportamento de  uma pessoa adulta (fingir ser um "pai" ou uma “mãe” de outras crianças) ou 

"infantil" (movimentos rítmicos ou bater na cabeça); 
10. Abuso de alcool ou drogas;  
11. Evidência de comportamento desviante, como excessiva obediência ou atitude desafiante, 

excessiva passividade ou agressão; 
12. A criança insiste em usar um disfarce de herói - Batman, Super Homem e outros/as; 
13. Menciona pouco contacto com o pai e com a mãe. 
 
 
INDICADORES DE NEGLIGÊNCIA 
 Indicador Físico: 
1. A criança vive sozinha ou sem a presença de um adulto; 
2. Sem a supervisão de um adulto; 
3. Usa roupas inadequadas para a estação do ano; 
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4. Roupas sujas ou mal lavadas; 
5. Pouca higiene - unhas sujas, cabelo emaranhado;  
6. Com ar cansado; 
7. Com má aparência; 
8. Sem os cuidados médicos necessários. 
Indicator comportamental: 
1. Uma criança permanentemente travessa e desobediente; 
2. Dorme durante as aulas; 
3 Sem cuidados médicos dentários, vacinação ou sem óculos quando deles necessita; 
4 Constantemente suja e a cheirar mal; 
5 Sem roupas para a respetiva estação do ano; 
6. Roubar comida ou pedir comida a estranhos; 
7. Muitas vezes “alheada” e pensativa; 
8. Frequentemente ausente da escola; 
9. Comportamento destrutivo, uso de drogas e de álcool; 
10. A criança conta que não não tem ninguém em casa para tomar conta dela; 
11. Abandona a escola/jardim de infância sem motivo aparente. 
 
 
Indicadores de violência sexual  
Indicadores Físicos: 
1. Roupa interior rasgada ou manchada e/ou com vestigios de sangue; 
2. Dor ou comichão na zona genital; 
3. Dificuldade em andar e/ou sentar; 
4. Hematoma ou sangramento na genitália externa; 
5. Doenças sexualmente transmissíveis; 
6. Sintomas psicossomáticos - dores de estômago, dores de cabeça; desordens de sono ou apetite; 
7. Infeções urinárias frequentes; 
8. Encoprese ou Enurese; 
9. Gravidez. 
Indicadores comportamentais: 
1. Fechada em si mesma e com dificuldade em relacionar-se e/ou em permanente depressão;  
2. Comportamentos de sedução (com adultos), comportamentos estranhos e  inexplicáveis, 

comportamento sexualizado; 
3. Se repentinamente se recusa a vestir-se para a aula de Educação Física ou a participar na aula; 
4. Baixa-autoestima, falta de confiança; 
5. Má relação com os seus pares; 
6. Transtornos alimentares ou mudança súbita de apetite; 
7. Mudança anormal do peso corporal; 
8. Automutilação e tentativas de suicídio; 
9. Evita contacto Físico; 
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10. Comportamento neurótico - grande irritabilidade, emoções inadequadas, reações emocionais 
exageradas e até convulsões; 

11. Referências sexuais nos trabalhos criativos - desenhos, textos ou outros; 
12. Tentar tocar nos genitais de adultos, crianças ou animais; 
13. Exagero na higiene - lava-se demasiado ou pelo contrário evita lavar-se; 
14. Aumento da ansiedade na presença de certas pessoas ou em certos lugares ou eventos; 
15. Abuso de outras crianças usando coerção, ameaças, suborno ou manipulação; 
16. Distúrbios do sono, faz menção a pesadelos; 
17. Distúrbios do sono, menciona pesadelos; 
18. Aparecimento repentino de problemas comportamentais; 
19. Foco em temas sexuais, limitando outros interesses e atividades; 
20. Abuso de álcool e/ou drogas; 
21. Roupas sexualmente desafiadoras; 
22. Apresenta falta de emoções; 
23. Fugir de casa; 
24. Menciona o abuso por para de algum dos progenitores ou por um adulto próximo. 
 
 
A probabilidade de maus-tratos (todas as formas) deve ser colocada quando o pai, a mãe ou o/a 
cuidador/a da criança: 
 

● Usa castigos corporais severos contra a criança. 
● Recomenda/autoriza professores/as ou cuidadores/as a usar castigos corporais contra a criança 

para a disciplinar quando é desobediente. 
● Recusa-se a aceitar a existência de problemas e culpa a criança pelos problemas em casa e na 

escola. 
● Descreve a criança como "incorreta", ou caracteriza-a como negativa/indigna. 
● Constante culpabilização, subestima ou repreende constantemente  a criança. 
● Não mostra interesse e recusa-se a aceitar ajuda na resolução dos problemas da criança. 
● Exige à criança determinado nível físico ou educacional que a criança não consegue atingir. 
● Usa a criança apenas para satisfazer as suas necessidades emocionais. 
● O mesmo/a foi maltratado/a quando criança. 
● Dá explicações contraditórias, inconclusivas ou nenhuma explicação para os traumas da criança. 
● Nega abertamente (rejeita) a criança. 

 
 
A probabilidade de abandono ocorre quando o pai, a mãe ou o/a responsável: 
 

● Mostra indifereça obvia pela criança. 
● Mostra passividade e depressão. 
● O comportamento é incomum ou estranho e inexplicável. 
● Abusa de  álcool ou outras substâncias (drogas). 
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A probabilidade de abuso sexual também ocorre quando o pai, mãe  ou outro/a cuidador/a da criança: 
 

● É muito paternalista ou maternalista e restringe em demasia o contacto da criança com outras 
crianças, especialmente de outro sexo.  

● É misterioso/a, oculto/a e isolado/a. 
● É ciumento/a e controla outros membros da família. 

 
 
Pai/mãe e a criança:  

● Raramente se tocam ou olham um/a para o/a outro/a. 
● Pensam que a relação entre eles/as é completamente negativa. 
● Afirmam que não simpatizam um/ com o/a outro/a. 

 
Nenhum dos sinais/sintomas, mencionados anteriormente, demonstra que uma criança foi abusada pela 
sua família. Cada um  destes sinais/sintomas pode ser visto em algum momento, em uma criança, pai ou 
mãe. No entanto, quando esses sinais são repetidos ou combinados, deve ser dada maior atenção à 
situação. 
 

O Castigo Corporal é usado como uma forma de resposta dos pais e das mães em situações: 
● Desamparo; 
● Ignorância; 
● Acompanhamento inercial (automático) de modelos sem uma ideia das consequências. 

 

 
 
Consequências Psicológicas das crianças vítimas de violência  
 
A violência contra as crianças está relacionada com a construção de mecanismos de autopreservação 
por parte da vítima. Muitas vezes, em situações de violência, a criança é colocada na situação de como 
preservar sua integridade física e emocional. Para sobreviver, desenvolve vários comportamentos 
específicos: 
 

● Comportamento desviante - é uma expressão de memórias ou emoções como vergonha, raiva, 
dor que não consegue expressar através de palavras. 

● Negação e supressão - visa "esquecer" o evento traumático. A criança só recorda os momentos 
agradáveis associados à pessoa violenta e ignora os conflitos. Pode temporariamente "esquecer" 
a violência, e também pode haver um total esquecimento do que aconteceu. Quando se 
prolonga por muito tempo, no entanto, o "esquecimento" agrava ainda mais o distúrbio 
psicológico, uma vez que não permite que o trauma seja lembrado e retrabalhado e aprofunda o 
isolamento da vítima. 
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● Desculpas para a violência - a criança está constantemente a procurar justificação para o que 
lhe está a acontecer. Justifica o comportamento do "abusador" ou a sua própria aquiescência à 
violência. A criança tenta mudar os seus pensamentos e memórias uma vez que não pode alterar 
a realidade. 

● Somatização - outra forma pela qual as emoções reprimidas associadas ao trauma são expressas 
é a sua transformação em sintomas físicos como: dor de cabeça, depressão, tontura, diabetes, 
asma psicogênica, etc. 

● Comportamento intrusivo - as crianças que sofreram violência muitas vezes retornam à situação 
de violência. Eles se sentem forçados a recriar o momento do trauma. O esforço para retornar e 
repetir a cena só pode ser reduzido a uma memória compulsiva específica. Mas, em alguns 
casos, a orientação geral do comportamento da criança muda e, inconscientemente, ela busca 
entrar em situações de risco ou relacionamentos novamente. A experiência traumática para a 
criança é tão dolorosa e excede em muito sua capacidade de processamento emocional que é 
subjugada por uma sensação de desamparo. É precisamente a sensação de perda de controlo 
que vem do trauma psicológico. Repetida experiência da situação é um caminho para a criança 
recuperar o controlo na sua imaginação. 

● Reproduzir o comportamento do agressor - (identificação com o agressor) quando a criança foi 
gravemente abusada, sexual ou fisicamente, o progenitor violento é percebido como 
omnipotente. Para lidar com a sensação de desamparo, a criança começa a pensar em si mesma 
como sendo tão poderosa quanto a pessoa "violenta". É uma forma da criança se sentir segura 
porque se sente com poder e já não precisa de ter medo. 

● A auto-culpabilização é a reação mais característica das vítimas de violência. Quase sempre a 
criança se sente responsável pelo que aconteceu. Acusa-se de ter, de alguma forma, causado a 
violência com as suas ações ou pensamentos ou de que poderia tê-la evitado. O sentimento 
prolongado de culpa determina o comportamento adicional da criança. Inconscientemente, 
coloca-se na posição de alguém que merece ser atingido. E é esta tolerância à violência que faz 
da "vítima do abuso" uma "vítima" potencial na infância e na vida adulta. 

● Desejo de ajudar os outros - muitas vezes esta é a reação que permite que a vítima supere o 
trauma. Por exemplo, algumas crianças começam a cuidar de animais pequenos ou feridos e, 
dessa forma, são capazes de se identificar com outro sujeito em sofrimento e tentar desta forma 
restaurar o trauma. Cuidar de outras pessoas faz com que recuperem o controle sobre a sua 
situação de vida e se sintam mais fortes e confiantes novamente. 
 

Também ocorrem mudanças ao nível neurobiológico.  

 
➢ O cérebro interpreta a dor como uma ameaça. Quando um/a pai/mãe atinge uma criança, a 

criança enfrenta um paradoxo: "a pessoa que  procuro para me proteger, é a pessoa que me 
magoa!". Isso provoca uma desorganização severa, e a hormona cortisol do stress poderá 
destruir conecções cerebrais e até mesmo células cerebrais. 

➢ A violência e a negligência podem conduzir ao atraso mental e a problemas emocionais em 
crianças geneticamente normais. 
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Muitas crianças vítimas de violência vivem na esperança de que quando crescerem, tudo mudará!!! 

A realidade é, infelizmente, diferente. 

Uma criança que está  numa situação de violência sistemática não está preparada para construir 
um  relacionamento sem controle e violência!!! 

ATENÇÃO!  

A exposição crónica é mais problemática do que a exposição acidental. 

As formas de educar as crianças através de castigos corporais são inaceitáveis e devem ser 
substituídas por outras abordagens que sejam positivas e baseadas no respeito mútuo e na tolerância. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Parceiros 

O parceiro principal do projeto é a Fundação "Positive Personal Skills in Society" - "PULSE", uma 

organização não governamental búlgara que trabalha com crianças, e progenitores, vítimas ou em risco 

de violência. A organização trabalha em programas de prevenção primária, secundária e terciária em 

escolas, creches, instituições e diretamente com a comunidade (trabalho comunitário). 

 

O objetivo é ativar uma mudança na família e na sociedade em direção à igualdade, compreensão e 

humanidade. Desenvolver o potencial emocional e psíquico das pessoas e criar as condições para a 

construção de relações harmoniosas baseadas na igualdade, compreensão e tolerância, levando a uma 

integração e realização bem-sucedidas na sociedade. 

 

Parceiros do Projeto são: 

● National Network for Children (Bulgaria) 

● Cyprus "Hope for Children" UNCRC Political Center (Cyprus), membro de inúmeras redes 

nacionais e internacionais; 

● UMAR (Portugal), ONG (organização não-governamental) de Direitos Humanos, Feminista, com 

larga experiência na prevenção primária, secundária e terciária da Violência de Género. 

● Como um dos principais parceiros é a Fundação Evris, na Islândia. A equipa da Fundação Evris 

inclui alguns dos/as especialistas mais experientes da Islândia em atividades de proteção infantil, 

tanto nacional como globalmente. Também têm uma valiosa experiência na transferência, 

adaptação e pilotagem de modelos eficazes de trabalho sobre a questão nos países da UE, 

desenvolvendo uma metodologia local para trabalhar com diferentes grupos-alvo, apoio 

metodológico e supervisão. 

 

Porquê um modelo islandês ou uma história baseada em resultados 
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O programa “O meu corpo - respeito e auto-estima" em grande parte é baseado no modelo islandês e na 

sua experiência de parentalidade positiva: "O programa para aumentar e melhorar a educação dos pais e 

das mães” no Sistema de Saúde do Bebé, islandês. 

https:childwelfare.gov/topics/preventing/prevention-programs/parented 

O objetivo é apoiar os pais e as mães na melhoria das suas competências parentais para que possam 
mais facilmente lidar com os desafios do dia-a-dia e evitar problemas. A ênfase é colocada no uso de 
práticas parentais positivas, não negativas. O programa para pais e das mães é baseado no livro 
"Parenting that works; Building skills that lasts a lifetime", traduzido para  islandês como parte do 
projeto base. Os autores do livro são experientes psicólogos clínicos infantis, americanos, E.R. 
Christophersen e S.L Mortweet. (O programa parental positivo será abordado nas competências 
parentais positivas via metodologia). 
 

A principal disseminadora, na Bulgária,  da metodologia apresentada é a Fundação PULSE. 
 
Uma equipa treinada de profissionais, de todo o país, tem a capacidade e as competências para formar, 
disseminar e organizar sessões para diferentes grupos etários, pais, mães e autoridades. O conjunto 
disponível de materiais de ajuda - metodologias, manuais, materiais de apresentação e visualização, 
brochuras e vídeos - são essenciais para a realização de sessões de aprendizagem social e emocional 
com crianças e autoridades. 
 

Desde 1999, a Fundação PULSЕ e a sua equipa de especialistas dedicam-se à redução o risco de abuso 
infantil na família e na sociedade; ao desenvolvimento e implementação de projetos, programas 
preventivos e de reabilitação para crianças, seus pais, suas mães e autoridades; à construção e 
desenvolvimento de programas para a recuperação de pessoas vítimas de violência, tráfico ou outras 
formas de exploração e programas de intervenção especializados para perpetradores de violência. 
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Metodologia - como trabalhar com sucesso! 

A presente Metodologia "O meu corpo - respeito e autoestima" inclui 3 (três) metodologias práticas 

para se trabalhar com: 

● Crianças dos 4 aos 6 anos de idade 

● Crianças dos 10 aos 12 anos de idade 

● Jovens no ensino secundário (futuros pais e futuras mães) e pais e mães 

Objetivos:  

● Intervir numa fase inicial para conscientizar crianças, jovens e pais. 

● Adquirir competências para identificar sinais de abuso e fornecer "informações adequadas à 

idade". 

● Aumentar a resiliência das crianças, no caso de se encontrarem em risco. 

● Saber a quem pedir conselhos e apoio. 

 

Está integrada no presente guia prático para formadores/as-profissionais: Uma metodologia 

abrangente de cuidado na direção do reconhecimento e empoderamento das crianças e dos seus pais e 

das suas mães. Esta metodologia é baseada em práticas comprovadas na Islândia, Bulgária, Portugal e 

Chipre e é um guia prático para profissionais. 

 

A formação inclui a aquisição de: competências para trabalhar com diferentes grupos etários 

(características e técnicas específicas), competências de comunicação e liderança, técnicas de 

dramatização, etc. A formação inclui uma secção especial sobre CP (castigos corporais) - trabalho sobre a 

problemática (identificação e suporte), padrões de desempenho e padrões éticos . 

 

A metodologia: "My personal body - respeito e autoestima" apoia os objetivos principais do "Programa 

Nacional de Prevenção da Violência e do Abuso de Crianças" (2017 - 2020), Bulgária. 
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Métodos e técnicas interativos e psicodinâmicos para liderar grupos 
  

A metodologia utilizada, cujo sucesso foi testado ao longo do tempo da sua aplicação e conduziu a 
resultados específicos, exigiu o uso técnicas de liderança interativas e psicodinâmicas e a atenção 
sobre os processos de grupo.  
Mas, antes de falarmos da metodologia utilizada, vamos rever alguns conceitos básicos como o 
significado de grupo e de processos de grupo. 

 

O que é um grupo 

Na sociologia, um grupo é definido por dois ou mais indivíduos que interagem entre si, aceitam certas 
expectativas, bem como obrigações como membros do grupo e compartilham uma identidade comum. 
 
Independentemente das diferentes características dos grupos, é de extrema importância que exista uma 
"interdependência entre seus membros". 
 
 
Várias definições para grupo: 
 

● Para que um grupo de pessoas seja considerado como um grupo, deve haver necessariamente 
uma interação entre os membros. (Hare, 1976). 

● O termo grupo, entende-se como um número de pessoas ligadas entre si, geralmente por um 
longo periodo de tempo, que são poucas o suficiente para que todos possam se conectar com 
todos os outros sem um intermediário ou através dos outros, mas face a face. (Homans, 1950). 

● O grupo é uma reunião de duas ou mais pessoas, localizado até certo ponto em um 
relacionamento dinâmico entre si. (McGrath, 1984). 

 

Características de Grupo 
● Interdependência e Interação: a interdependência dos membros num grupo é sua marca de 

identificação. Dependência mútua existe quando as ações de um membro individual e os 
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resultados deles são influenciados pelas ações dos outros no grupo, e quando as ações do 
membro individual do grupo afetam as ações dos outros e seus resultados.  

● O tamanho dos grupos: os grupos diferem entre si pelo tamanho. George Zimel (1902) 
desenvolveu um método de seleção de grupos baseado principalmente no seu tamanho. Ele 
distingue  os grupos entre diferentes combinações: um par, um triplo, um pequeno grupo (4-20 
membros), um grupo intermediário (20-30 membros) e um grupo grande (mais de 40 membros). 
 

 

Grupos e processos de grupo  

O líder de um grupo psicodinâmico está acima de tudo no papel de observador e pesquisador e só então 
de pessoa que transfere informação e de um intérprete. 
Examinando a "dinâmica de grupo", K. Levine enfatiza que "apenas examinando os grupos em seus 
contextos organizacionais e sociais reais, em seu contexto específico (aqui e agora), teremos a certeza 
de que não perderemos seus principais comportamentos e interações" Levine (2002). 
Assim, é de suma importância estudar relações "aqui e agora" na família e no sistema escolar, a fim de 
maximizar o efeito do material apresentado, levando à compreensão, aceitação e integração. 
 
"... no seu/sua contato com a complexidade da vida, em um grupo, o indivíduo recorre ao que pode ser 
chamado de regressão massiva - aos mecanismos descritos por Melanie Klein (Klein, 1931, 1946) como 
típicos das fases iniciais. da vida psíquica " Bion (Experiência em grupos e outros artigos, 1999). 
 
Como resultado, especialmente quando trabalhamos com crianças, nós, como profissionais, temos que 
seguir o processo de grupo e ficar atentos/as às mensagens do grupo, que por sua vez refletem na 
eficiência do nosso trabalho e nos resultados alcançados. 
 
O que queremos dizer com o Método de Agrupamento Interativo (IGM)? 
 
Quando falamos sobre Método, queremos dizer uma abordagem ou modo de ação ou ação para 
alcançar uma meta que requer mais tempo. 
Quando falamos sobre Métodos Interativos, a primeira coisa que precisamos entender sobre o ensino 
interativo é que não é algo novo ou misterioso. Se é um professor/a, ou já foi liderado/a por um grupo e 
tem feito discussões em grupo, talvez já tenha usado algumas abordagens interativas, como fazer 
perguntas para coletar opiniões ou experiências dos alunos. 
 
Mas, antes de mais nada, se quisermos responder à pergunta "Como liderar um grupo 
interativamente?", Então precisa se afastar do  ensinar e pensar sobre a aprendizagem. 
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Nos últimos vinte anos, o campo da ciência cognitiva ensinou-nos muito sobre como as pessoas 
aprendem. Um princípio básico que é geralmente aceite é que tudo que aprendemos, na verdade, nós 
apenas "construímos". Isso significa que todo "agente externo" é essencialmente impotente para ter um 
efeito direto sobre o que aprendemos. Ou então, para lembrar a sabedoria oriental: "Quando o aluno/a 
está pronto, o/a próprio/a professor/a vem!" 
 
Se o nosso cérebro não o faz sozinho, isto é, obter informações, buscar conecções, interpretá-las e 
entendê-las - nenhuma força externa terá qualquer efeito. 
Por exemplo, mesmo a apresentação mais clara de um assunto por um professor/a pode levar a uma 
aprendizagem limitada se os/as alunos/as, se seus cérebros não fizerem o trabalho necessário para 
processar a informação. Existem várias razões possíveis pelas quais os/as alunos/as que aprendem 
podem não corresponder às expectativas em tal situação. Os/as alunos/as podem, 

● não entender o conceito básico e o que se segue torna- se incompreensível; 
● falta de informação preliminar ou não entende o que se segue; 
● falta de interesse, motivação ou desejo de gastar esforços de pensamento para entender os 

argumentos e encontrar significados e tirar conclusões. 
 

 
Não podemos entender se alcançamos o grupo e se nossos esforços são bem-sucedidos se nós, como 
líderes, não interagirmos com as outras pessoas (no caso mais simples, fazendo perguntas). 
A abordagem interativa dá em primeiro lugar a oportunidade de encontrar respostas para perguntas 
feitas. Ou como Sócrates observou que uma boa pergunta pode alcançar um resultado melhor do que 
apenas dizer a resposta. 
 
Ao fazer perguntas e procurar feedback na discussão, encontramos uma boa maneira de lidar 
cognitivamente e emocionalmente com as expressões conceituais dadas e como entendê-las e integrá-
las. 
Aprender não é um trabalho fácil e a motivação repentina no momento certo pode tornar tudo 
diferente. Um fator motivador fornecido pelo/a mediador/a interativo/a é a exigência do exemplo vivo. 
Isso serve para agitar os/as  participantes e trazê-los/as  para a "realidade viva". 
 
 
É importante que o professor/a ou formador/a peça aos/às participantes que trabalhem juntos/as em 
pequenos grupos para resolver um problema, para existir uma discussão que não serve apenas para 
construir estruturas de conhecimento mais estáveis, mas também para motivar. A expectativa de 
feedback imediato na forma de resposta de um/a colega ou líder é um motivador muito forte. Se isso 
não for perturbador ou ameaçador, os/as participantes querem saber, desesperadamente, se o seu 
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entendimento progride ou simplesmente se move sem objetivo para o espaço conceitual. Sabendo que 
eles/elas não podem ir longe demais, eles oferecem energia enorme para continuar. 
 

Porque a interatividade significa principalmente, através da interação entre dois ou mais indivíduos, 
mudanças no comportamento e atitudes resultantes dessa interação. 

 

 

Líder do grupo psicodinâmico
 

O termo "dinâmica", tem origem nos antigos dinamis gregos, ie. poder, energia em ação. Daí a 
"psicodinâmica" do poder, poder e energia da psique em ação. 
 
Em grupos, estamos a falar da psicodinâmica das relações humanas, no contexto das relações 
intersubjetivas entre pessoas dentro e entre grupos. A psicodinâmica sistemática, portanto,  
fornece-nos "uma maneira de pensar sobre as forças energizantes e motivadoras que surgem 
da interconexão de diferentes pessoas, grupos e subestruturas num sistema social" (Neumann, 
1999, p. 57). 
 
O modelo psicodinâmico de grupos de liderança dá-nos a oportunidade única de nos tornarmos 
os principais observadores/as e, ao mesmo tempo, envolvidos/as no processo de interações 
intragrupo e criadores/as de crescimento emocional no contexto das relações grupais. 
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Técnicas de formação 

 

Há diferentes técnicas, bem descritas na literatura, para liderar os grupos de formação, nomeadamente 
a utilização de técnicas de quebra-gelo como “cartões de contacto”; “jogar aos nomes”; “ficar com a 
identidade de alguém”; “ser o corpo de outra pessoa”; “calçar os sapatos de outra pessoa”; a utilização 
de técnicas para sumariar a sessão como “as três coisas mais importantes que aprendi hoje”. Os 
Brainstorming também podem ser consideradas técnicas de iniciação ao debate, de discussão ou de 
desenvolvimento de atividades. Outras ideias poderão ser o “contar histórias” em que o grupo num 
coletivo constrói uma história, uma composição, definição…),etc. 

 

● Análise SWOT: a análise SWOT é ao mesmo tempo uma técnica de diagnóstico e de auto-
diagnóstico. O seu nome deriva da abreviação (no inglês): Strenghts; Weaknesses; 
Opportunities; Fears or Threats / Threats, ou em Português - Forças, Fraquezas, Oportunidades, 
Medos e/ou  Ameaças. 

● Pirâmide: método de recolha de informações que resultem de trabalhos individuais, a pares, ou 
em grupos de quatro ou mais pessoas. O número de membros de cada grupo deverá aumentar 
progressivamente de uma forma geométrica. O objetivo é perceber a informação e ouvir a 
opinião de toda a gente. A seguinte metodologia pode ser usada:  

o Primeiro - Ouvir as características que cada estudante considera importante. 
Opcionalmente permitir que um, ou vários, estudantes partilhem as suas conclusões  

o Segundo - discutir em pares, juntando grupos de duas pessoas que não tenham 
necessariamente a mesma opinião. Pedir a cada par, ou apenas a alguns, que partilhem 
as suas discussões e reflexões 

o Terceiro - discussão em grupos de quatro pessoas para partilha do que é comum nas 
opiniões anteriores e chegar a uma posição comum do grupo.   

 
● Brainstorming: este é um dos métodos mais populares de encontrar soluções no grupo através 

da discussão de diferentes opiniões - “juntar ideias”. Como técnica, o brainstorming pode ser 
uma forma rápida de fazer associações sobre um tema específico (deve durar entre 1 a 5 
minutos).   
 

 

Que qualidades devem ter os/as profissionais que lidem com crianças  
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Há várias competências básicas e qualidades que são importantes para qualquer formador/a, 
treinador/a, professor/a, facilitador/a ou qualquer outra pessoa que faça parte do processo de 
aprendizagem e mudança de outras pessoas - especialmente quando essas pessoas são crianças. 
Algumas destas qualidades/competências dizem respeito à personalidade da pessoa, enquanto que 
outras têm mais a ver com conhecimento e experiência profissional. 
 
Qualidades pessoais 
 

● A Humanidade é o fator mais importante na efetividade de qualquer facilitador/a. Um dos 
aspetos mais importantes de um/a bom/a facilitador/a é a a sua competência para sentir 
empatia para com outra pessoa. Esta é uma qualidade que permite dar o nosso melhor para 
compreender a perspetiva da outra pessoa.  

● Outra qualidade pessoal importante é a aceitação - permitir ao/à outro/a que seja diferente, que 
tenha diferentes valores, objetivos, que se comporte de forma diferente.  

● Ser flexível e estar de bem consigo mesmo são outras duas importantes características pessoais. 
As pessoas que estão de bem consigo mesmo estão conscientes do que sentem e conseguem 
mais facilmente comunicar com as outras pessoas de forma honesta. Uma personalidade 
saudável e madura faz com que a pessoa seja flexível, e saiba lidar com as outras pessoas 
aceitando-as em termos de ritmos e idades.  

 
Uma pessoa que tenha todas estas características é alguém que poderá ser considerado quase como 
“terapêutica”. A sua presença faz bem ao grupo. A contribuição mais importante de um/a facilitador/a é 
a capacidade de promover o crescimento da outra pessoa, o desenvolvimento pessoal, a manutenção 
dos valores do grupo Deve ser dada uma particular atenção ao papel do/a facilitador/a como pessoa que 
interage com o grupo. O/a facilitador/a deve esforçar-se para enriquecer o/a outro/a, ao invés de si 
mesmo. A principal intenção deve ser ajudar os/as outros/as participantes a crescer positivamente.  
 
 
Qualidades profissionais  
 
Todos/as os/as facilitadores/as devem ter formação apropriada. Um/a formador/a necessita mais do 
que apenas conhecimento e experiência para desenvolver as formações. Abaixo dispõe-se algumas das 
qualidades que são necessárias e que requerem conhecimento sério e integração desse conhecimento 
na prática.  
 

● Conhecimento conceptual: Para um/a facilitador/a é importante ter o conhecimento sobre 
pessoas (funcionamento psicossocial dos humanos), sobre possíveis dinâmicas dos grupos, e 
diferentes formas de integração e aproximação do/a facilitador/a aos grupos. Este 
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conhecimento pode ser adquirido de uma forma formal (através de cursos superiores em 
universidades ou outros cursos profissionais), ou de forma informal (através de leituras ou 
presenças em diferentes seminários).  

● Teoria: A teoria é um recurso. É obrigatório que um/a facilitador/a saiba a teoria para o seu 
desenvolvimento profissional. Há diversas teorias que devem ser consideradas e que podem ser 
aplicadas na psicologia, teorias da personalidade e do caráter, de dinâmicas de grupo, de 
comportamento organizacional, de comportamento social, teorias e estilos de aprendizagem e 
de perceção da informação, teorias psicológicas e cognitivas, entre outras.  

● Técnicas: Formação e  serviços de aconselhamento podem ser melhoradas através de técnicas e 
componentes como o uso de exercícios estruturados, instrumentos interativos, e várias formas 
de intervenção verbal e não verbal.  

● Conhecimento sobre pessoas (funcionamento psicossocial do Ser Humano). O/a facilitador/a 
tem influência direta sobre outras pessoas. O conhecimento sobre o funcionamento psicossocial 
do ser Humano na teoria ajuda a conhecer as pessoa profissionalmente e pessoalmente. Este 
conhecimento pode ser adquirido através do estudo do comportamento humano, de diferentes 
teorias da personalidade e caráter, e de várias teorias e práticas sobre aconselhamento e 
terapias.  

● Conhecimento sobre grupos. O conhecimento sobre os grupos e dinâmicas de grupo é 
fundamental para que a formação decorra da melhor forma. O/a facilitador/a deve 
compreender como se desenvolvem os grupos e como interagem as diferentes pessoas no 
grupo. É também importante que reconheça os diferentes níveis de desenvolvimento do grupo 
em si. 

 
● Competências  

o Aprendizagem através da experiência. No início do seu desenvolvimento, é importante 
que cada facilitador participe em diferentes grupos e experiencie diferentes 
aprendizagens. Fazer parte de um grupo é talvez a melhor maneira de aprender sobre 
grupos e dinâmicas de grupo. A experiência adquirida através da co-facilitação sob a 
supervisão de um/a facilitador/a mais experiente é essencial para conhecer o papel de 
um/a facilitador/a de grupo. O próximo passo no desenvolvimento será a auto-
facilitação sob supervisão, acompanhada de constante desenvolvimento profissional. 
Esse desenvolvimento profissional poderá ser obtido participando em seminários, 
workshops, cursos, convenções profissionais. 

o Competências de comunicação. São necessárias competências básicas de comunicação 
para apoiar outra pessoa, grupo ou organização no seu desenvolvimento. É necessário 
que o/a facilitador/a tenha desenvolvido competências de escuta, ser capaz de se 
expressar (verbalmente e não verbalmente), ser um/a bom/a observador/a, ser capaz de 
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responder adequadamente às pessoas, ser habilidoso/a em intervenções em grupo e ser 
capaz de criar um ambiente favorável para aprendizagem e desenvolvimento. 

o Competências de apresentação. A eficácia de uma apresentação depende de várias 
variáveis, como a aparência do/a apresentador/a; as palavras que  usa e o modo como é 
dito; linguagem corporal; preparação preliminar; conteúdo; o caminho da apresentação. 
Ao prestar aos exemplos seguinte, poderá ajudar a melhorar o desempenho da sua 
apresentação: 

▪ Aparência. É importante que o/a facilitador/a inspire confiança e 
profissionalismo aos/as participantes. É óbvio que isso pode ser influenciado 
pela maneira como  o/ facilitador/a se veste/apresenta. Não há necessidade de 
dizer que dificilmente seria apropriado participar numa formação, por exemplo, 
na IBM, e usar t-shirt e chinelos. Noutras situações, pode não ser apropriado 
aparecer em roupas formais, de negócios (por exemplo, no jardim de infância). 
O/a facilitador/a tem que decidir tendo em conta a cultura da organização ou 
grupo para o qual se apresenta. 

▪ Linguagem. É necessário que o/a facilitador/a  use as expressões dos/as 
participantes tanto quanto possível, exceto para dialetos e jargões locais. Falar 
mais devagar do que normalmente se fala numa conversa normal, vai fazer com 
que seja mais fácil relembrar o que tem que dizer e é mais fácil para os/as 
participantes compreenderem. 

▪ Linguagem corporal. Linguagem não verbal, gestos e expressões fazem parte do 
desempenho do/a formador/a. Uma boa postura ajuda a construir uma imagem 
profissional, no entanto, não deve ser muito rígido/a e formal. Muitas vezes o 
mais importante é parecer calmo/a. Devemos olhar para todo o grupo enquanto  
falamos e manter o contato visual breve com cada participante. 

▪ Preparação. A preparação preliminar da apresentação, exercício (em frente a 
um espelho, amigos/as ou câmara de vídeo) e observar outros profissionais 
também pode ajudar na construção de algumas competências de apresentação 
física e verbal. 

 
 
Os/as participantes não devem ser esquecidos durante uma apresentação ou formação. É importante 
acompanhar as mensagens verbais e não verbais do grupo e ler os sinais dos/as participantes. O/a 
facilitador deve ser capaz de reconhecer a mensagem não-verbal de entusiasmo, impaciência, tédio, 
conflito, desconfiança, etc. 
Um pouco mais sobre a resistência no grupo, será compartilhado na seção "Mecanismos de proteção". 
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Mecanismos defensivos a considerar 

A dificuldade e a delicadeza do tema "violência" e "CP contra crianças" podem aumentar a ansiedade a 
nível individual e de grupo, o que, por sua vez, provoca uma série de respostas protetoras.  Os 
mecanismos defensivos  mais comuns são: 
 

● Eliminar o problema, a experiência traumática. Aparece como erro na linguagem corporal, um 
sintoma neurótico (tiques, perda de consciência). 

● Regressão - comportamento infantil extremo / caprichos e irritabilidade /, uso de WC. 
● Manifestações comportamentais - esconder-se sob a mesa, atrás do cabelo (para as meninas), 

deitado em uma mesa. 
● Comportamento agressivo passivo - falhas, atraso no tempo, doenças que afetam mais do que 

outras. 
● Agressividade expressa. 
● Negação (rejeição) do tópico por desvalorização (compartilhamento de piadas inapropriadas, 

risos). 
● Mudança - Acusações contra o ofendido e extorsão do exercício, que por sua vez leva à 

identificação com o agressor e vitimização da vítima, discussões entre colegas de classe ou auto-
agredido ou auto-injurioso.. 

● Controlar - tomar a palavra da liderança para derrubar o tópico 
● Sexualização - certo comportamento sexual, diminuindo assim a ansiedade 
● Rejeição. 
● Isolamento dos/as participantes e do grupo (negação de discussão). 

 
 

Coping mecanismos  
 
Nomear as dificuldades e interpretá-las. Como regra, considerar que o tópico para algumas das 
crianças é muito doloroso e a intensidade da discussão deve ser reduzida. O tema deve ser 
colocado fora do funcionamento pessoal. 
 
Para evitar um trauma adicional a crianças  que podem sofrer de castigos corporais  ou outro tipo de 
violência. O/a facilitador/a é responsável por impedir que qualquer esforço do grupo se envolva em 
conversas sobre conflitos reais entre algumas pessoas deste grupo. As emoções trazidas pelo tópico 
podem reviver alguns conflitos presentes no grupo. Isso poderá ser usado para encenar algumas 
experiências anteriores traumáticas ou para evitar conversas sobre CP na escola ou na família. 
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***** 

A Agência Estadual de Proteção à Criança (SACP) está comprometida em apoiar as atividades do projeto, 
que garantem o alcance das ações necessárias para alcançar a eliminação do PC contra as crianças e 
integra os resultados em "esclarecimentos" no regulamento legal e esforços coordenados das 
instituições na direção do cuidado integral das crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É importante seguir a metodologia e diretrizes desenvolvidas para a implementação dos 
materiais adicionais do programa! 

 
 

 
 
 
 
 
Que método usar? Que tipo de formação é necessária? 
 
Para respondermos a esta questão, são necessários conhecimentos básicos sobre as diferenças de cada 
dos grupos-alvo, como por exemplo, a idade dos/das intervenientes. 
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Cada grupo etário tem as suas características somáticas, mentais e comportamentais, por isso, em cada 
país, estas devem ser tidas em conta pela equipa formativa para decidir sobre os materiais a utilizar e 
sobre os métodos mais apropriados para a apresentação da informação. 
 

 
Características no desenvolvimento da idade 
 
 
As bases teóricas do desenvolvimento cognitivo derivam fundamentalmente da teoria de Jean 
Piaget.  Este autor, acreditava que as crianças estão biologicamente preparadas para construir 
ativamente conhecimentos numa sequência precisa conduzida pela emergência de um 
pensamento lógico.Apesar inquestionável influência positivista desta teoria, alguns/mas 
autores/as concordaram corretamente que negligencia o importante papel da socialização. 
Lev Vigotski reitera o argumento que o pensamento se desenvolve numa fase inicial na 
interação social e depois se torna conhecido através da linguagem e da fala. De acordo com o 
autor o conhecimento das crianças desenvolve-se em contexto social através das relações com 
parentes, irmãos e irmãs, amigos e amigas e educadores/educadoras. Assim, o 
desenvolvimento cognitivo das crianças está dependente e desenvolve-se através do seu 
contacto com os outros e com as outras.  
 
Desenvolvimento dos 4 aos 6 anos 
 
Aos 3 anos as crianças conseguem fazer a gestão de várias áreas do conhecimento básico: 
 

● Ser uma pessoa separada da mãe (não  ser a sua continuação); 
● O facto de na sua relação existirem “três vínculos”  - pai, avó, avô e outras pessoas ou 

coisas com as quais a mãe está comprometida, mas isso não faz dele/a (criança) menos 
importante; 

● Que pode caminhar e experimentar a realidade e ter pais/mães o suficiente para 
assegurar que se encontra em segurança. 
 
 

 
Depois dessa idade básica, o corpo, os sentidos, a mente e a socialização continuam, e as crianças são 
grandes o suficiente e curiosas para aprender mais e mais coisas novas. 
 

● Movimento - os movimentos coordenados e o equilíbrio que a criança adquire na idade de 4 são 
as principais características do seu desenvolvimento motor. Graças ao poder físico que já possui, 
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ele/ela pode habilmente fazer saltos de sucesso, andar com notável estabilidade e velocidade, 
pode subir e descer escadas sem segurar o corrimão, girar em torno de si e de muitos outros 

● Pensamento e lógica - a criança aos quatro anos de idade tem contato mais próximo com 
conceitos que estuda em profundidade e só vai se aproximar quando completar 5 anos e for 
para o jardim-de-infância. Além disso, quando a criança tem entre 4 e 5 anos, não devemos-nos 
surpreender se ela começar a fazer perguntas como: "Como o mundo é criado?", "Por que o céu 
está azul?", "O que é a morte?" e outras questões. Em palavras simples e compreensivas, com 
seriedade e com verdadeira explicação (sem mentir),  devemos responder às perguntas para 
ajudarmos a criança a criar uma imagem do mundo. Da idade de 4 a 5, as crianças percebem que 
a realidade é mais complexa do que esperavam, começam a ter ligações entre as coisas e 
começam a compreender que há muitas perguntas cujas respostas elas ainda não conhecem. 
Respostas de "grandes questões" causam emoções de surpresa, curiosidade e ansiedade. As 
crianças querem saber como e porque chove, porque é que chuva vem do céu, porque é que a 
água é azul e o que exatamente existe nela para ser azul. 

● Fala e comunicação - uma das maiores conquistas da criança com 4 anos é a língua. A criança 
ainda pode ser incapaz de pronunciar algumas letras (como f, v, s, z, t, r), mas será capaz de falar 
90% corretamente. Entre essas palavras, haverá, obviamente, insultos também. De fato, a 
criança não entende o significado das palavras que usa, mas percebe a carga emocional que elas 
carregam. A melhor atitude neste caso é ignorar a criança ao usar palavras ofensivas e, 
naturalmente, tentar dar um bom exemplo. O humor é nosso melhor aliado no desenvolvimento 
infantil. 

● Emoções - a fantasia domina a criança aos quatro anos, mas agora consegue fazer a diferença 
entre fantasia e realidade. A criança se sente confiante o suficiente para mostrar seus 
sentimentos aos adultos ao seu redor sem medo, sem preocupação ou hesitação. Além disso, o 
interesse pela sexualidade aparecerá e quando a criança completar 4 anos de idade, já 
conhecerá algumas das principais diferenças entre si e os filhos do sexo oposto e fará perguntas 
como: "Como nascem os bebês? " Nossa tranquilidade, respostas simples e compreensíveis, sem 
muitos detalhes, satisfarão a curiosidade da criança. 

● Comunicação - quando a criança completar 4 anos, podemos falar sobre a vida social! Ele/ela 
pode ter decidido quem é seu "melhor" amigo/a. Nesse estágio, isso é muito importante para o 
desenvolvimento da socialização infantil. Agora a criança falará com  os/as seus/as amigos/as, 
trocará pensamentos, opiniões, idéias, copiará comportamentos, quer se assemelhar a suas 
ações ou hábitos para os/as outros/as. 

● Comportamento pró-social - embora as crianças reajam pró-socialmente, às vezes eles/elas 
estão mais preocupados/as com seus próprios interesses e necessidades. Comportamento pró-
social aumenta na idade entre 3 e 6 anos. As crianças aprendem o valor do comportamento pró-
social (compartilhar, ajudar, controlar a agressão) por meio de seus relacionamentos com 
colegas e pais/mães. 
 
 

 



 

	

Co-funded	by	
the	European	
Union	

This	 publication	 has	 been	 produced	 with	 the	 financial	 support	 of	 the	 Rights,	 Equality	 and	
Citizenship	 Programme	 of	 the	 European	 Union.	 The	 contents	 of	 this	 publication	 are	 the	 sole	
responsibility	 of	 its	 author	 and	 can	 in	 no	 way	 be	 taken	 to	 reflect	 the	 views	 of	 the	 European	
Commission.	
	
Project	title:	Children	Help	movement	Against	Physical	Threatening	and	Emotional	Repression	
Project	number:	JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176	

 
 

32 

 CONHECIMENTO 
BÁSICO 

DISCUSSÕES MEMÓRIA COMUNICAÇÃO LÍNGUAGEM 

DOS 
2 AOS 3 
ANOS 

As crianças 
reconhecem o 
seu género e 
imitam as ações e 
o discurso dos/as 
outros/as,  
desempenhando  
diferentes papéis.  
 

Pensando à frente, 
no futuro, no que 
poderia acontecer, 
as crianças 
começam a 
mostrar enorme 
perseverança e 
determinação em 
relação às suas 
ações, que são 
difíceis de desistir 
devido à sua 
capacidade já 
desenvolvida para 
identificar e 
lembrar um 
objetivo específico. 

A memória evolui 
significativament
e e as crianças 
começam a 
construir 
expectativas com 
base em 
experiências 
passadas; 
identificam 
objetivos dos 
quais se 
conseguem 
lembrar; 
recordam-se de 
eventos 
passados, mas 
não conseguem 
dizer quando 
estes realmente 
aconteceram. 

As crianças usam cada 
vez mais a linguagem 
como um meio de 
comunicação que 
permite mais e melhor 
contato com os/as 
outros/as, mas muitas 
vezes têm dificuldades e 
irritações por causa da 
sua incapacidade de 
falar as palavras 
corretamente - o jogo 
como um meio de 
comunicação. 

O vocabulário de uma 
criança de  2 anos tem, 
em média, 300 palavras; 
fazem frases curtas; 
aprendem rápido e 
começam a usar 
corretamente os tempos 
verbais e verbos; até aos 
3 anos, o vocabulário 
atinge cerca de 1000 
palavras. 

DOS 
3 AOS 4 
ANOS 

As  suas próprias 
ações  e as dos 
outros são  
explicadas 
principalmente 
através de 
emoções e 
desejos. 
 
 
 
 
 

O pensamento é 
muitas vezes 
ilógico, 
subordinado à 
percepção visual / 
aparência; 
acreditam que a 
sua experiência 
coincide com a 
dos/as outros/as -  
caso verifiquem ser 
diferente, não 
entendem a 
perspectiva dos/as 
outros/as; as 
noções de tempo, 
lugar, quantidade e 
qualidade são 
vagos. 

Explicação de 
eventos passados 
e presentes 
melhora e 
desenvolve 
memória. 

Com o rápido 
desenvolvimento da 
linguagem, o desejo de 
conhecimento e 
comunicação também 
se desenvolve; na 
maioria das vezes, neste 
período, recorrem à  
pergunta: "Porquê?"; a 
linguagem assume uma 
parte crescente da 
forma de comunicação. 

O discurso é claro e 
compreensível: 
começam a ser usadas 
ligações como: se, 
quando, mas … ; o 
discurso torna-se mais 
rico: a ordem das 
palavras e sintaxe das 
frases são 
frequentemente 
corretas; as crianças 
conseguem contar 
histórias. 
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DOS 
4 AOS 6 
ANOS 

As crianças  
podem prever e 
explicar as suas 
acções e as 
dos/as outros/as. 

As crianças 
confundem causa 
com consequência 
(Eu não tenho um 
casaco... porque 
está frio); não 
entendem os 
conceitos de 
tempo e 
quantidade; 
conseguem  fazer 
analogias (por 
objetos familiares), 
começam a  
entender a 
perspectiva do/a 
outro/a. 

As crianças 
lembram-se  de 
muitas 
informações, mas 
rapidamente 
esquecem-se 
delas (no 
entanto, os 
estudos mostram 
que a 
aprendizagem 
nesta idade 
ajudam a 
memória a 
tornar-se mais 
rápida para se 
lembrar das 
informações no 
futuro). 

O nível de linguagem 
está directamente 
relacionado com a 
comunicação; quanto 
melhor for a  
linguagem, melhor será 
a confiança e 
competência em 
comunicação; cada vez 
menos as crianças 
incluem / procuram 
os/as adultos/as nos 
jogos, orientando-se 
mais para os/as seus/as 
pares. 

As crianças podem 
contar histórias inteiras 
sem ajuda; a gramática, 
sintaxe, e flexibilidade no 
discurso estão num nível 
elevado. 

 

 
Desenvolvimento dos 8 aos 12 anos 
 
Competência: Trabalhar  contra a inferioridade (idade escolar) (de acordo com os estágios de 
desenvolvimento psicológico de Erickson) 
 

● crise psicológica: trabalhar contra a inferioridade 
● a questão principal: "Sou bem sucedido/a ou inútil?" 
● virtude: competência 

 
O contexto social em que essas crises são resolvidas é em grande parte a casa e a parte fechada da 
família.  No entanto, o domínio das tarefas e competências que são valorizadas pelas autoridades e pela 
sociedade em geral é agora o foco de todas as atenções. O objetivo de uma situação produtiva ter um 
final bem sucedido substitui as birras. A tecnologia está a evoluir. A falta de confiança num 
relacionamento  pode forçar a criança a voltar para um momento de maior isolamento, a competição 
familiar menos consciente da fase de Édipo."As crianças desta idade tornam-se indivíduos mais 
conscientes."Eles/as trabalham para "serem responsáveis, bons em alguma coisa e fazer as coisas 
certas." As crianças entendem os conceitos de espaço e tempo de uma forma muito mais lógica e 
prática, começando a compreender e ter uma melhor compreensão de causa e efeito. Nesta idade, as 
crianças estão dispostas a aprender e adquirir habilidades mais complexas como a leitura e a escrita. 
Esta é a idade de formar valores morais, reconhecendo as diferenças culturais e individuais, sendo capaz 
de gerir a maioria de suas necessidades pessoais com o mínimo de ajuda). Nesta idade, as crianças 
podem expressar a sua independência através da desobediência, retaliação e rebelião. Os doze anos 
também marcam o início da puberdade. O pensamento abstrato já está desenvolvido. No 
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desenvolvimento social, eles/as já têm interesses diferentes do que aqueles do sexo oposto. O seu 
discurso é comparável com o discurso de um/a adulto/a. 
 
Eriksson considera os anos da escola primária como primordiais para o desenvolvimento da auto-
confiança. Se as crianças são incentivadas a fazer algo e depois são recompensadas pelas suas 
realizações, elas começam a demonstrar a sua motivação através do empenho e dedicação nas suas 
tarefas até à sua solução, colocando o trabalho em primeiro lugar. 
 
Se, em vez disso, nos rimos das crianças ou punimos pelos seus esforços, ou se elas sentem incapazes de 
satisfazer as expectativas de seus/as professores/as e mães e pais, elas desenvolvem um sentimento de 
inferioridade sobre suas habilidades.  
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“ESCOLA PARA OS PAIS E  AS MÃES- PAPÉIS E RELACIONAMENTOS " 
 

Nesta parte da metodologia,"Metodologia para trabalhar com os pais e as mães" é incluída e 

discutida, poderíamos começar com várias posições/declarações muito importantes de celebridades. 

Aqui estão alguns deles: 

 

"It all depends on the upbringing." 
Lev Tolstoy 

 
"There are only two absolutely lasting things that we can bestow on our children. 

One is roots, the other one is wings." 
Hodding Carter 

 
"Remember that children, marriage and flowers are a reflection of the care they receive." 

Erik Eriksson 
 

"Children must be taught how to think, not what to think." 
Margaret Mead 

 
"Do not worry that children never hear you. Be concerned that they always watch you." 

Robert Fulghum 
 

"Children need a model, not a critique." 
Joseph Hubert 

 
"We should not allow ourselves to do things that we would not want our children to do." 

Bryan Young 

 

Para quem é dirigido, objetivos e tarefas 
 
 
O programa atual é destinado a pais e mães jovens que querem quebrar o estereótipo da inércia, 
seguido modelo de educação de seus filhos/as recém-nascidos/as e retornar ao calor e aconchego ou às 
necessidades sonhadas de sua infância. Destina-se também aos futuros pais que devem tomar uma 
decisão tão responsável não só de criar um novo ser humano, mas também de criá-lo e educá-lo de 
forma saudável e harmoniosa, respeitando a dignidade humana e a individualidade. 
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Como ficou claro nos textos anteriores, o Programa para pais e mães incluído neste guia, intitulado 
"Escola para pais e mães - papéis e relacionamentos" é largamente construído no livro "Parentalidade 
que funciona: Construir habilidades que duram a vida inteira". Autores do livro são experientes 
psicólogos clínicos na América, E.R. Christophersen e S.L. Mortweet, com uma longa prática no campo 
do desenvolvimento infantil e parentalidade. 
 
Para o benefício máximo do Programa para pais e mães, é preferível que os próprios pais e mães 
comprem o livro para obter mais informações e referências futuras. 
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O Método 

Incluindo representantes de futuros pais e futuras mães, a equipa que trabalha na metodologia baseia-
se em provocar os/as adolescentes, atitudes de responsabilidade e repensar o papel estereotipado dos 
pais e das mães, a fim de formar novas habilidades para uma paternidade positiva e eficaz. 

Para apoiar os primeiros passos práticos e como um ambiente preparado para discussão, resposta e 
apoio, também são realizadas ações de sensibilização de pais, mães e professores/as de jovens no 
ensino superior. É de suma importância que, para construir uma personalidade crítica e integrada, seja 
apoiado por um pai ou por uma mãe e uma autoridade que, em união com a criança, resista a uma 
posição diferente e construtiva. 

No processo de apoio às crianças e adolescentes afetados pela paralisia cerebral, serão incluídos 
profissionais que auxiliem /apoiem profissões que, com sensibilidade adquirida na temática, contribuam 
para uma atitude de compreensão amigável da criança, apoiando e adotando medidas sociais e legais 
para condenar o ato.de CP. 
 

O principal objetivo do Programa é introduzir e formar no modelo de PARTICIPAÇÃO POSITIVA e integrar 
etapas práticas para sua realização e implementação. 
 

Formato:   

Programa: "Escola para pais  e mães- papéis e relações" tem um formato de 21 horas astronômicas (por 
60 minutos): 

● 12 delas são designadas para os/as "futuros pais e futuras mães", filhos/as de classes altas. Este 
formato também será usado em seminários com pais e mães de crianças de 4 a 12 anos e que 
não sejam dos/as futuros/as pais/mães formados/as. 

● 9 horas são para os/as pais/mães de futuros/as pais/mães treinados/as. 
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O programa "futuros/as pais/mães" inclui: 

● 4 horas -fisiologia do bebé, desenvolvimento mental, dependência e comportamento confiável3. 
● 8 horas - "programa de cuidados parentais” 

 
O programa de cuidados parentais de 8 horas é normalmente realizado uma vez por semana (2 horas 
por semana) durante 4 semanas consecutivas. Os pais e as mães devem participar ativamente e 
participar de todas as 4 sessões. Cada sessão consiste em breves conversas sobre tópicos específicos, 
que são complementados por exemplos, exercícios, práticas e discussões no grupo. No final de cada 
sessão, os pais e as mães são aconselhados/as a ler mais no livro e praticar em casa para reforçar e 
melhorar o que aprendem nas sessões. 
 

O "Programa de Cuidados Parentais" inclui um conjunto de 13 Apresentações em PowerPoint, coletadas 
e rotuladas como Material de Ajuda "******" e agrupadas da seguinte forma: 1 com 2, 3 com 4, 5 com 
6, 7 com 8, 9 com 10, para as apresentações 11, 12 e 13 serão realizadas dentro de 2 horas 
astronômicas, o que permitirá um olhar mais atento às principais questões abordadas. 

 
1. PARENTALIDADE POSITIVA  - Programa para Pais e Mães, Apresentação, Parte I.0 
2. Parentalidade e Comportamento - Seminário para Pais e Mães, Parte I.1 

 
 

3. Quais são as boas habilidades parentais? - Seminário sobre Parentalidade - Exercício  
4. Habilidades Parentais| Modelagem e Pensamento -Seminário sobre Parentalidade, Parte I.2 

 
5. Feedback positivo e elogio- Seminário sobre Parentalidade, Parte II.1 
6. O plano de 10 anos - Seminário sobre Parentalidade, Parte II.2 

 
7. Definição de ordens e regras - Seminário sobre Parentalidade, Parte II.3 
8. Falar com as crianças- Seminário sobre Parentalidade, Parte III.1 

 
9. Habilidades de acalmar a criança- Seminário sobre Parentalidade, Parte III.2 
10. Jogo Independente -Seminário sobre Parentalidade, Parte III.3 

 
11. Disciplina -Seminário sobre Parentalidade, Parte IV.1 

 

                                                             
3 See material "******", Powerpoint presentation 
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12. Choro e birras -Seminário sobre Parentalidade, Parte IV.2 
 

13. Revisão - Seminário sobre Parentalidade, Parte IV.3 

 

Os pais e as mães dos/as alunos/as incluídos/as no programa "Futuros pais e futuras mães" 
passaram pela sessão de formação de 8 horas, 1 hora para uma reunião de acompanhamento - 
feedback e supervisão. 
 

 

 

 

 

 

Os pais e as mães também devem saber que: 

 
● Crianças com mais de 3 anos de idade devem conhecer as partes individuais de seu corpo e suas 

funções. 

● A criança deve respeitar os/as adultos/as, mas ser capaz de expressar discordância se lhe 

perguntarem algo que a perturbe, assusta ou não aprende com os pais e com as mães. 

● A criança deve ser ensinada a dizer "NÃO" a qualquer pessoa que tente tocá-lo/a quando não 

quiser. 

● Não se deve deixar a criança sozinha ou com alguém que não conhecemos bem por muitas horas 

e sem controle. 

● A criança pode confiar em nós para tudo o que acontece com ela mesmo quando se sente 

culpado/a. Devemos ouvir com cuidado e não expressar de forma negativa ou inaceitável, e 

devemos ouvir cuidadosamente o que a criança diz. 

● Se a criança tem medo de uma pessoa ou não quer ficar com essa pessoa, precisamos identificar 

as possíveis razões. O abuso sexual pode ser uma dessas razões. 

● Devemos conhecer as pessoas que estão perto da criança. 
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● Não devemos deixar a criança ter acesso à Internet ou usar o computador sem vigilância. 

 

 
Tipos de cuidados parentais, descrição do problema, atitudes culturais: 
 

A educação exige foco parental e apoio mútuo na manutenção de uma determinada linha 

de requisitos. 

A educação das crianças está relacionada à formação de autodisciplina, comportamento 

responsável e autocontrolo. As crianças desenvolvem-se melhor numa atmosfera de amor 

baseada em uma educação razoável e consistente. As formas mais avançadas de hiperproteção 

da educação (exigências excessivamente altas) e hiperproteção (falta de requisitos) são 

igualmente prejudiciais à educação e levam a muitos comportamentos negativos. 

 

 

Relativamente à hiperproteção parental, a criança sofre humilhação e medo causado pela 
sensação de que ele / ela não vai conseguir aguentar as coisas. 

Na falta de requisitos, a criança cresce com a ideia de que "o mundo está a girar" em torno 
dele/dela. Faz o que ele/ela quer. Ele/ela não aceitam a autoridade de seus/suas pais/mães. 
Ele/ela tem explosões de raiva para conseguir o que ele/ela quer. Os problemas começam a  
ocorrer quando ele/ela vai para a escola. Esta criança não aceita quaisquer regras. 

Os quatro modelos de comportamento parental foram desenvolvidos pelas diferentes estilos 
parentais que foram observados pela primeira vez em 1966 e 1967 por D. Baumrind, uma 
psicóloga clínica. Ela define três tipos básicos de parentalidade: Autorizante, Tolerante/ 
Permissivo, Autoritário e o quarto - Desinteressado/Negligente, acrescentado mais tarde, em 
1983, por McCobby e Martin. 

Cada um tem características diferentes e provoca reações diferentes nas crianças. 

É importante ter em consideração que qualquer relacionamento entre pai/mãe e filho/a é 
diferente, por isso não há uma maneira correta de educar. 
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Estas são apenas orientações que nos ajudam a descodificar o estilo de cuidado parental e 
fornecer sugestões comuns sobre como criar um membro da sociedade feliz, responsável e 
produtivo. 

Podemos usar o seguinte material como um auto-teste em nossos grupos de pais! 

1. Estilo Autorizante é considerado o estilo mais eficaz e útil na parentalidade. Os/As pais/mães 
autorizantes podem ser facilmente reconhecidos/as pois são caracterizados/as pelas altas 
expectativas que têm para os/as seus/as filhos/as, mas gerem estas expectativas e 
compreendem o seu papel como um apoio para as crianças. Este tipo de cuidado parental cria o 
ambiente mais saudável para a criança em crescimento e ajuda a criar uma relação produtiva 
entre pai/mãe e filho/a. 

Como reconhecer se é um/a pai/mãe autorizante: 

● O dia do/a seu/sua filho/a é estruturado com uma hora de dormir e regras compreensíveis para 
a família? 

● Existem consequências para quebrar essa estrutura ou quebrar as regras da casa? 
● O/A seu/a filho/a compreende as expectativas que tem sobre o seu comportamento e essas 

expectativas são razoáveis? 
● Tem uma maneira saudável e aberta de comunicar com o/a seu/a filho/a? Isso significa que o/a 

seu/a filho/a sente que ele/ela pode falar consigo sobre qualquer coisa sem medo de 
consequências negativas ou julgamento? 

As características descritas nas perguntas acima referidas significam relacionamentos saudáveis. Uma 
das características mais importantes que caracterizam o estilo parental autorizante é o estilo aberto de 
comunicação com a criança. Isto é, quando o/a pai/mãe tem as competências e habilidades para falar 
com seu / sua filho/a  sem condenação ou repreensão. 

 

2. Estilo Tolerante / Permissivo, também conhecido como parentalidade condescendente, não é 
um tipo de parentalidade suficientemente bom. Estes/as pais/mães respondem, mas não são 
exigentes. Estes/as pais/mães são complacentes enquanto tentam evitar um confronto. O 
benefício deste estilo parental é que os/as pais são geralmente muito carinhosos/as e 
amorosos/as.  Pontos negativos, no entanto, superam este benefício. Existem poucas regras 
estabelecidas para as crianças e, quando existem, são inconsistentes. Esta falta de estrutura faz 
com que essas crianças cresçam com falta de auto-disciplina e auto-controlo. Alguns/as 
pais/mães percebem este método como uma abordagem extremamente oposta à sua educação 
autoritária e outros são simplesmente têm medo de fazer algo que pode perturbar o/a seu/a 
filho/a. 

Como reconhecer se é um/a pai/mãe tolerante/permissivo:  
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● Não definiu limites ou regras para o/a seu/a filho/a? Costuma comprometer suas regras de 
acordo com o humor do/a seu/a filho/a? 

● Evita o conflito com o/a seu/a filho/a? 
● Tem o desejo de ser o/a melhor amigo/a do/a seu/a filho/a e não seu pai/mãe? 
● Você muitas vezes suborna o/a seu/a filho/a com grandes prémios por fazer as coisas 

corretamente? 

 

Pode parecer como se fosse um estilo predileto de parentalidade, pois dá a sensação de liberdade sem 
consequências, mas as crianças precisam de uma estrutura para se sentirem seguras. No 
desenvolvimento da criança, é importante ter claro os papéis parentais e da criança. 
ParentalidadeTolerante/Permissiva pode ter consequências prejudiciais a longo prazo. Num estudo 
publicado no jornal Early Adolescence, descobriu-se que os/as adolescentes com pais/mães 
tolerantes/permissivos eram três vezes mais propensos a se envolver no alcoolismo. Isto é 
provavelmente devido à falta de consequências para o seu comportamento. 

Outros efeitos nocivos da parentalidade Tolerante/Permissiva: 
● Incerteza nas crianças devido à falta de certos limites 
● Habilidades sociais incorretas, como a partilha, devido à falta de disciplina 
● Egocentrismo 
● Sucesso acadêmico comprometido por falta de motivação 
● Confronto com autoridade 

É importante começar a estabelecer limites e regras para o/a seu/a filho/a em idade precoce, antes que 
seja tarde demais. Se a introdução de novas estruturas é muito difícil, é aconselhável procurar a ajuda de 
um/aterapeuta licenciado/a. 

 

3. Estilo Desinteressado/Negligente é um dos estilos parentais mais prejudiciais que podem ser 
usados comum a criança. Parentalidade Desinteressada/Negligente é diferente de outros estilos 
em que os/as pais/mães não podem tornar-se negligentes em resposta ao comportamento da 
criança. Se o/a pai/mãe admite ser negligente, ou se alguém no ambiente admite que eles/as 
podem conhecer um/a pai/mãe negligente, é importante saber que estes/as pais/mães(e 
crianças envolvidas na situação) precisam de ajuda na direção de um relacionamento saudável e 
comunicativo na família. 

Se suspeitar que você ou um/a amigo/a pode ser um/a pai/mãe negligente, considere o seguinte: 
● Você se importa com as necessidades de seu/a filho/a- emocionalmente, fisicamente e 

de outra forma? 
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● Você tem uma compreensão do que está acontecendo na vida do/a seu/a filho/a? 
● Será que a casa é um lugar seguro para a criança, onde pode partilhar as suas 

experiências e esperam um feedback positivo em vez de negativo ou nenhum feedback? 
● Você passa longos períodos longe de casa, deixando a criança sozinha? 
● Você costuma pedir desculpas por não estar com o/a seu/a filho/a? 
● Conhece os/as amigos/as do/a seu/a filho/a? Professores/as? 
● Você se importa com a vida de seu/a filho/a fora de casa? 

Se as perguntas acima descrevem você ou alguém que você conhece, a criança está em risco de 
danos de pais/mães negligentes. Os/As pais/mães que são propensas a estilos parentais 
depreciativos podem ser facilmente ajudados/as por meio da educação. 

Parentalidade negligente é prejudicial para as crianças, porque elas não têm nenhuma relação 
de confiança com seus/as pais/mães para explorar o mundo exterior. Além disso, as crianças que 
têm uma relação negativa ou ausente com seus/as pais/mães terão maiores dificuldades em se 
relacionar com outras pessoas, especialmente crianças da sua idade. 

4. Estilo Autoritário, também chamado de parentalidade rígida, é caracterizada por pais/mães que 
querem mas não respondem. O diálogo de pais/mães autoritários/as e seus/as filhos/as é pouco 
aberto e esperam que as crianças sigam um rigoroso conjunto de regras e expectativas. Eles/as 
geralmente contam com a punição para solicitar a obediência ou para ensinar a criança. 

Reconhecendo o  estilo autoritário: 

● Você tem regras muito rígidas que você acha que devem ser seguidas, não importa o porquê? 
● Você acha que muitas vezes não dá explicações para as regras que não"Porque eu disse?" 
● Você dá ao/à seu/a filho/a a escolha e soluções para a  sua própria vida? 
●  Você acha que está usando o castigo como um meio para o/a seu/a filho/a fazer o que  você 

quer? 

 

Enquanto a estrutura e as regras de um/a pai/mãe autoritário/a são necessários para o desenvolvimento 
saudável da criança, todas as coisas más podem ser superadas. É importante para equilibrar a estrutura 
uma comunicação aberta para que a criança saiba exatamente porque é  que é importante ele/ela seguir 
as regras. Filhos/as de pais/mães autoritários/as tendem a ter baixa auto-estima, medo ou timidez, 
dificuldades sociais, e muitas vezes falham quando estão fora da zona de conforto. 

 

METODOLOGIA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS (4-6 ANOS) 
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Caros/as colegas e amigos/as, aqui vamos nós para a parte que diz respeito ao nosso trabalho direto 
com as crianças. As crianças são seres humanos com seu valor pessoal, sentido e significado, com as suas 
necessidades e experiências, com as necessidades de amor, carinho e mutualidade, como todos e cada 
um de nós! Antes de continuar a analisar em pormenor as formas e mecanismos que vamos usar ao 
trabalhar com diferentes grupos etários de crianças, vamos lembrar que nós, como profissionais temos 
muito a fazer, mas também no processo de lidar com os/as nossos/as filhos/as, também podemos 
aprender e melhorar. Deixemos que as  nossas relações com estes jovens adultos nos tornem mais 
sensíveis e mais cuidadosos/as nas mensagens que enviamos. Porque, como um provérbio indiano diz: 
"Um/a homem/mulher sábio/a não é aquele/a que diz que sabe tudo mas aquele/a que consegue 
aprender com cada pessoa”. 
 
 
Para quem é dirigido, objetivos e tarefas 
O programa é destinado a crianças com idades entre 4 e os 6 anos. 
Nos textos anteriores analisamos, relacionando com as idades, o sistema somático e as diferenças 
mentais. Vamo-nos concentrar agora  na melhor maneira de alcançar as crianças, ganhar sua confiança e 
dar-lhes o máximo de conhecimento em linguagem, que é amigável e compreensível para eles. 
 
Porque: "O/A bom/a professor/a não 'passa apenas o seu conhecimento', ele/a constrói 
personalidades." 
 

Prof. Krasimir Manev 
Presidente da International Olympiad in Informatics (IOI) 

 
 

Porque esta idade?   
ou  
O que significa "Este corpo é meu!" para as crianças de 3-4 anos? 
 
Qualquer pessoa, familiarizada com bebés muito jovens e crianças de até 18 meses, sabe que eles/as 
estão focados/as nas suas bocas e que a alimentação do bebé é feito pela amamentação. O instinto é 
geralmente muito forte, mesmo em recém-nascidos/as e é uma grande fonte de prazer e "nutrição", 
tanto físico como emocional. (Freud, "Além do Princípio do Prazer") 
 
Se durante os próximos 18 meses a 3 anos as crianças concentrarem o seu foco principal no processo de 
preservação ou eliminação de fezes (o principal produto criativo), então o próximo estágio dos 3 aos 6 
anos, o foco de entretenimento e prazer passará a centrar-se nos genitais. Este é o chamado estágio 
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Édipo em desenvolvimento - meninos desenvolver sentimentos sexuais inconscientes para suas mães e 
meninas a seus pais. (Freud, "Além do Princípio do Prazer") 
 
Este é o período em que a criança começa a perceber que é um indivíduo, com as suas próprias 
experiências necessidades e “realizações criativas”, aceitando novos conhecimentos, aprendizagens e 
habilidades. Esta é também a idade em que isto é mais favorável, através de períodos de formação 
interna e externa para crianças para ganhar conhecimento sobre a realidade humana. 
 
Crentes da teoria de Freud e seus/as seguidores/as sobre o desenvolvimento da crianças devem fazer 
todos os esforços para ajudar a criança a passar por todos os estágios, permitindo que cada criança 
experiencie os seus sentimentos sem culpa e pressão excessiva. 
  
A maioria dos/as pais/mães tenta direcionar os/as filhos/as para a moderação de todas as coisas, mas é 
lógico que os/as pais/mães vão ser limitados/as pelas suas próprias fixações de infância que impedem de 
gerir objetivamente as fixações de seus/as filhos/as. 
 
Portanto, é extremamente importante que os/as pais/mães façam um esforço para se educarem sobre o 
que é considerado “normal e saudável” para as suas crianças e depois balançar com o conselho de 
profissionais da área de desenvolvimento da criança com os seus instintos parentais e senso comum. 
 
Para a maioria dos pais/mães, crianças realizadas, felizes e saudáveis é uma prioridade e, ao 
envolverem-se na vida dos/as filhos/as, terão acesso ao progresso que a criança faz ao longo do seu 
caminho. 
 
Por esta razão básica, os/as pais/mães das crianças que participam neste programa serão também 
parte integrante do mesmo, abordando parentalidade positiva. 
 
Os principais objectivos do Programa para a Prevenção da Violência contra Crianças concentram-se 
principalmente em: 

1.   Construir a confiança nas crianças fazendo perguntas e procurando informações. 
2.   Melhorar o conhecimento e a compreensão das crianças sobre os seus corpos. 
3. Preparar as crianças com as ferramentas de que necessitam para permitir a sua compreensão 
quando a situação é potencialmente arriscada e quais as medidas a tomar para se proteger. 
4.    Ajudar as crianças a desenvolver a consciência crítica e construir a confiança para que se sintam 
capazes de confiar nos/as adultos/as apropriados/as e para ensiná-los/as a abordagem para falar 
sobre temas sensíveis e experiências (vergonha, culpa, medo), bem como a procurar ajuda. 
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5.  Aumentar a conscientização sobre o Programa e fornecer informações relevantes para as 
autoridades adultas (pais/mães, tutores/as e professores/as) que permitam apoiar a educação de 
crianças e jovens.  

 
 
Ao trabalhar com crianças, é de extrema importância a respeitar os princípios e disposições da 
Convenção,  artigo 19. 
 

 
 
Artigo 19 

1. Os Estados Partes tomam todas as medidas legis- lativas, administrativas, sociais e educativas 
ade- quadas à protecção da criança contra todas as for- mas de violência física ou mental, dano 
ou sevícia, abandono ou tratamento negligente; maus tratos ou exploração, incluindo a violência 
sexual, enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes 
legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido confiada. 

2. Tais medidas de protecção devem incluir, consoante o caso, processos eficazes para o 
estabelecimento de programas sociais destinados a assegurar o apoio necessário à criança e 
aqueles a cuja guarda está confiada, bem como outras formas de prevenção, e para 
identificação, elaboração de relatório, transmissão, investigação, tratamento e 
acompanhamento dos casos de maus tratos infligidos à criança, acima descritos, 
compreendendo igualmente, se necessário, processos de intervenção judicial. 

 
O método 
O programa "Prevenção da violência contra as crianças" começou como parte de um projeto piloto da 
PULSE Foundation em 1999 e foca-se na sensibilização de crianças, seus/as pais/mães, educadores/as e 
o ambiente social, e diz respeito à protecção dos seus direitos e os limites pessoais. O livro "É o meu 
corpo", pelo Dr. Laura Freeman, que se concentra principalmente na prevenção da violência sexual e é 
adaptado por peritos búlgaros, é utilizado para a elaboração da metodologia de "Prevenção da 
violência contra as crianças".   
 
Baseado em 18 anos de experiência e centenas de seminários realizados pela equipa PULSE Foundation, 
uma "boa prática" foi criada para trabalhar com grupos-alvo específicos, estabelecendo-se como um 
sucesso ao longo do tempo. 
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A equipa búlgara escreveu esta mensagem baseada no livro:  
"O corpo é meu" é escrito para ajudar adultos e crianças em idade pré-escolar a falarem sobre violência 
sexual de uma maneira que minimize o sofrimento e a vergonha, e enfatiza a auto-estima e 
comunicação aberta. Neste livro não vai encontrar recomendações ou histórias específicas sobre abuso 
sexual . Crianças em idade pré-escolar não estão prontas para discussões detalhadas sobre este tema. 
Mas elas estão dispostas a aprender como os seus sentimentos pode ajudá-las a tomar decisões sobre a 
partilha de seus corpos, e como comunicar essas decisões para os outros. Este tipo de aprendizagem 
serve como o primeira  medida para proteger as crianças da violência sexual." 

Do livro "É o meu corpo" 
 
Neste trabalho, incorporando a experiência de longa data dos parceiros islandeses e adaptar a sua 
prática bem sucedida nos contextos búlgaros, cipriotas e portugueses, esperamos contribuir para a 
criação de um mecanismo para a prevenção da violência contra crianças no contexto dos castigos 
corporais e sua integração bem sucedida no sistema escolar e  pré-escolar . 
 
O objetivo principal é familiarizar e treinar no reconhecimento de limites pessoais. 
 
Também é importante que os/as pais/mães e professores/as para promovam a independência das 
crianças, ensinando-lhes maneiras eficazes para lidar com diferentes situações. Teorias de 
desenvolvimento infantil concentram-se em alcançar a autonomia através do aumento da iniciativa. 
 
A metodologia apresentada tem como objetivo fornecer uma alternativa para as crianças e os/as seus/as 
pais/mães e professores/as para ser enriquecidas as suas habilidades para minimizar os riscos de cair 
numa situação de violência ou abuso e capacitar as próprias crianças a dizer "não!" e rejeitando a 
proximidade indesejada. Outra componente de dar uma alternativa para as crianças fazer valer os seus 
limites pessoais é ter adultos/as para dar espaço/oportunidade de fazê-lo de uma forma 
suficientemente boa. 
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Formato 

Fase Preparatória 

1. Seleção da equipa e atribuição de tarefas. 

É extremamente importante selecionar a equipa para trabalhar com crianças desta idade. Esta deverá 
ser constituída por dois/as formadores/as, profissionais – psicólogos/as ou pedagogos/as com 
qualificações e competências adicionais para trabalhar com crianças em fase inicial. Os/As profissionais 
devem ter uma formação adicional para os principais grupos, reconhecimento e apoio em casos de 
violência e reconhecimento de outros tipos de condições traumáticas e pós-traumáticas. Eles/as 
também devem ser sensíveis, durante o trabalho para serem capazes de brincar com bonecas, e capazes 
de usar métodos participativos e psicodramáticos no decurso do seu trabalho. 

Os/As dois/as formadores/as devem ser de ambos os sexos, a fim de facilitar a identificação e as 
diferentes posições dos/as pais/mãe e das autoridades apresentadas durante as sessões de 
sensibilização. Os/As dois/as líderes participam igualmente e simulam discussões uns/as com os/as 
outros/as ou falando com os bonecos, envolvendo também as crianças de uma maneira indireta. 

A fim de cumprir os objectivos e tarefas previstas inicialmente, é necessário organizar e preparar a 
gestão da equipa pedagógica nos jardins de infância. Preparação preliminar é realizada pelo 
organizador/a técnico/a do seminário. 

 

O/A organizador/a técnico/a tem a tarefa de fazer o contato inicial com as Inspecções Regionais de 
Educação ou com as estruturas municipais, em que os jardins de infância selecionados são subordinados, 
de acordo com a gestão de cada uma das creches selecionadas. Inicialmente, sessões introdutórias com 
a equipa de gestão da instituição devem de ser realizadas para que os objectivos e tarefas das sessões 
de sensibilização sejam apresentadas. É de extrema importância que isto seja feito antes do início do 
respectivo ano escolar, a fim de facilitar o processo de inclusão do seminário no programa do respectivo 
jardim de infância. 

 

2. Os trabalhos preparatórios com gestão escolar e organização do trabalho. 

Numa reunião pré-arranjada, o programa e a forma do seminário são discutidos em detalhe. Os 
benefícios da participação do jardim de infância e os resultados esperados do seminário são 
apresentados. A seleção de grupos de crianças é realizada, seguindo os critérios e idade definida com 
antecedência. 
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Um cronograma preliminar para a visita do grupo é preparado, bem como um quadro claro e específico 
para início e fim de sessões de formação e seminários e para o agendamento de uma reunião de 
pais/mães. Um momento importante na implementação das acções de acompanhamento é o acordo 
claro e a relação de confiança entre a equipa de realização do seminário e da equipa pedagógica do 
respectivo jardim de infância, bem como  com os/as pais/mães das crianças. Este é um dos critérios 
importantes para passar estas relações corretas e claras para as crianças no respectivo grupo. 

Antes de iniciar as sessões de sensibilização com as crianças, é importante ter uma reunião de 
pais/mães. Nesta reunião, os/as pais/mães são informados/as sobre o próximo seminário de 
sensibilização, seus propósitos, significado e formas de apresentação (os/as pais/mães assinam um 
consentimento informado). Na mesma reunião, as datas para iniciar seminários  dos/as pais/mães 
também são definidas e os/as pais/mães são introduzidos/as no respectivo programa de parentalidade 
positiva: "Escola de Pais - papéis e relacionamentos". 

O formato (parte central) é de 12 horas (12 dias x 1 hora), incluindo 3 módulos (indicadores, 
reconhecimento, procurar ajuda e apoio), adaptada para o grupo de idade e combinadas/ 
adequadamente emparelhados com o quadro de aprendizagem e um espaço protegido para criar uma 
relação de confiança.É pilotado em 6 creches em quatro cidades na Bulgária e Portugal. 
 
Seguindo os principais objectivos do Programa "Prevenção da violência contra crianças no contexto de 
punição corporal", a metodologia inclui: 

Todas as sessões de sensibilização são de 60 minutos, tendo uma pausa de 15 minutos entre 30 minutos 
de actividade. 

 

Lista de sessões: 

1.  Introdução e construção de relações de confiança (por meio de fantoches);Apresentação das 
diferenças de género através de técnicas de jogo (bonecos são introduzidos, dar nomes aos 
bonecos e definindo as diferenças de género). Levantamento de expectativas sobre o que vai 
acontecer dentro da formação(Por favor, veja o material ...) 

2. Revisão rápida da sessão passada; introdução da Convenção da ONU sobre os Direitos das 
Crianças de maneira adequada (acessível, linguagem compreensível) para crianças. (Por favor, 
veja o material ...) 

3. Apresentação dos conceitos emoções e emotividade: "Hoje vamos falar sobre emoções.", 
"Alguém já falou com vocês sobre eles?" (Emojis e material de pictórico). (Por favor, veja o 
material ...) 
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4. Continuação do tema da sessão 3 e revisão do que foi aprendido, com uma ênfase clara sobre a 
diferença entre experiências positivas e negativas e a sua associação com eventos e relações 
específicas com os/as colegas, pais/mães e autoridades (emojis e material pictórico). (Por favor, 
veja o material ...) 

5. Apresentação do tema "Meu corpo" e "limites pessoais", como é o nosso corpo? O que quer 
dizer alguém "tocar com amor" e "toques desagradáveis" - Livro "Meu corpo pessoal".(Por favor, 
veja o material ...) 

6. Continuação do tema e visualização do vídeo "Meu corpo pessoal". Debate, perguntas e 
esclarecimentos.(Por favor, veja o material ...) 

7.  Apresentação da família e adultos/a significativos/as como um ambiente de apoio, com o 
objetivos de examinar a protecção das crianças num ambiente familiar e a possibilidade de ser 
apoiado fora da família nuclear. Foste capaz de discutir o assunto com alguém, se sim - 
quem?(Por favor, veja o material ...) 

8. Recordando a versão adaptada à  idade da Convenção dos Direitos das Crianças, o artigo 19 e 
introdução do termo "castigo corporal" de uma maneira adaptada.(Por favor, veja o material 
Booklet "Toda criança tem o direito ao amor!") 

9. Debater o conceito “castigo corporal", colocando uma ênfase em "Tocar com amor".(Por favor, 
veja o material Booklet "Toda criança tem o direito ao amor!") 

10.  Aqui, novamente, enfatizamos (já resumindo) o conjunto de ferramentas disponíveis para as 
crianças do grupo para serem capazes de reconhecer e nomear as suas experiências e 
preocupações para colegas e adultos/as significativos/as. (Por favor, veja o material Booklet 
"Toda criança tem o direito ao amor!") 

11. Esta sessão inicia as sessões de encerramento do programa. Vamos lembrar agora quem é o/a 
especialista e o que ele/a faz (qual é o seu trabalho). Reflexão sobre as principais coisas que 
aprendemos (usando a técnica de jogo). Exibição de forma visual. Estamo-nos concentrando em: 
Quem tem respondido aos jogos e jogou com alguém em casa e se assim - quem era ele/a? 
Introdução de técnicas para superar as ansiedades e habilidades de auto-acalmar (nós também 
enviamos mensagens para os/as adultos/as significativos/as através do jogo com as crianças). 
(Por favor, veja o material ...) 

12. Sessão de encerramento! Debate sobre como reconhecer e evitar situações de risco (revisão 
final). Revisão de adultos/as significativos/as, família, pedagogos/as, assistentes sociais, policiais, 
médicos/as, bombeiros/as, etc. usando técnicas de pirâmide e sumarizar conclusões.  (Por favor, 
veja o material ...) 
 

Como resultado do programa, as crianças devem saber que: 
  

● O meu corpo é apenas e só MEU!  Outros/as, crianças e adultos, devem respeitar este meu 
direito; 
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● Eu posso dizer não a alguém que quer quebrar este direito, quando eu não quero que isso 
aconteça; 

● Eu sei os meus direitos e que há uma Convenção em que são claramente escritos. Eu reconheço 
os meus sentimentos e eu sei que estes podem-me ajudar a tomar decisões sobre a partilha de 
meu corpo, bem como a forma de comunicar essas decisões para os outros; 

● Devo dizer "NÃO" a qualquer comportamento que me causa ansiedade, medo ou uma sensação 
de confusão; 

● Eu tenho fugir de alguém que me faça sentir medo; 
● Eu sei o que é alguém a tocar-me com amor e todos os outros toques que eu não gosto e não 

me respeitam; Eu posso dizer aos/às meus/as entes queridos/as e autoridade confiável; 
● Há pessoas - assistentes sociais, médicos/as, psicólogos/as, professores/as que são o meu apoio 

e eu posso  sempre procurar a sua ajuda; 
● Os/As meus/as pais/mães e pessoas próximas sabem sempre onde estou e com quem estou; 
● Eu não vou a lugares que não conheço, pois sei que se alguma coisa me acontecer, eu não 

consigo procurar ajuda; 
● Eu nunca sigo estranhos/as enão me aproximo de carros com estranhos/as mais do que é 

necessário; 
● Eu posso sempre encontrar alguém em quem confiar e que me pode ajudar, como por exemplo, 

os/as meus/as professores/as; 
● Eu sei a quem me dirigir/procurar ajuda (por exemplo telefonar para o 112 de qualquer lado e 

sem pagar para pedir ajuda, conselhos e apoio). 
 

 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO COM ESTUDANTES (8-12 anos) 
Caros colegas e amigos, devemos passar para outra faixa etária, que, como o anterior, carrega sua 
singularidade e desafios.  
 
Para quem é dirigida, objetivos e tarefas 
A metodologia atual é destinada às crianças na puberdade e é projetada para ser implementada 
diretamente nas escolas, sendo estas um lugar onde as crianças estabelecem os  seus principais contatos 
sociais, constroem valores de respeito e auto-estima, tolerância, e formam a sua identidade básica. 
 
A metodologia para trabalhar com os/as alunos/as no contexto dos castigos corporais é a intenção de 
provocar a auto-reflexão em crianças sobre as técnicas e exercícios educativos de contenção e iniciar um 
processo de auto-consciência do valor pessoal dos/as jovens como parte integrante da sociedade.  
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O "Programa Nacional para a Prevenção da Violência e Abuso de Crianças" (2017 - 2020) afirma 
claramente "o papel da escola, onde a criança passa a maior parte do seu tempo,  é extremamente 
importante. Os/As professores/as são muitas vezes os/as primeiros/as a notar os sintomas da 
experiência de violência ". Não é por acaso que o Código de Ética dos/as trabalhadores/as com filhos/as 
é uma parte integrante das suas descrições de trabalho, uma parte das responsabilidades morais para 
com a criança relacionadas com o conhecimento dos sintomas de violência contra ele/ela, bem como o 
conhecimento e observação das leis e procedimentos para protegê-lo/la da violência. 
 
 
 
Porquê esta idade?   
ou 

O que os limites pessoais significa para crianças de 8-12? 
De acordo com as estatísticas da Agência Estadual de Proteção à Criança (SACP), 8-16 anos é a faixa 
etária com mais risco de ser vítima de violência contra crianças. Em 2015, de crianças com idades 
compreendidas entre 8 e 16 anos foram contabilizadas 928 vítimas, em comparação com o número total 
de vítimas com idades compreendidas entre 0-7 e 16-18, que são 285. A distribuição etária mostra que 
com a idade de 8 aos 11 as raparigas são maioritariamente as vítimas (264), em comparação com 179 
rapazes, e com a idade de 12-16 os meninos são 288, em comparação com 197 meninas. 
 
Tendo em conta estes dados alarmantes e com base no conhecimento da importância desta etapa na 
formação da personalidade, a equipa de trabalho direciona sua atenção e metodologia para esta fase do 
desenvolvimento humano chamada de "fase latente".  
 
Fase Latente: 6 anos até o início da puberdade (Freud, "Para além do princípio do prazer"). 
 
Esta é a fase em que as crianças parecem ter mais tempo para concentrar a sua energia na educação 
escolar, e em que eles/as formam laços de amizade com outras crianças do seu sexo. Esta chamada "fase 
latente" continua até o desenvolvimento da puberdade e marca o desenvolvimento da criança com a 
acumulação de conhecimentos e competências tanto para o seu crescimento cognitivo e emocional  
como para a construção de bons relacionamentos com outras pessoas no mundo. Esta fase é seguida à 
fase genital. Neste último estágio do desenvolvimento psicossexual, Freud acredita que a puberdade é o 
despertar da função sexual, e que os/as adolescentes focam-se não só nos seus genitais mas também no 
desenvolvimento de relações sexuais com os membros do sexo oposto. 
Nesta fase do desenvolvimento da criança, o processo de socialização torna-se mais intenso e desdobra-
se em duas direções principais. A primeira é a crescente importância de pertencer a um grupo de pares e 
ser reconhecido/a e aceite pelos/as colegas na escola. Muitas das perguntas íntimas sobre a sexualidade 
e relações sexuais  as crianças aprendem com seus pares e nos mídia. A segunda parte de socialização é 
o processo de se sentir atraído/a por adultos/as fora da família como modelos e desta forma preparar-se 
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para a fase adulta. Portanto, os/as professores/as da escola têm que ter cuidado com as mensagens que 
eles/as enviam para as crianças através do seu comportamento ou linguagem sobre as relações entre os 
sexos e a forma do corpo como o corpo está envolvido neles.   
Considerando estes fatores-chave, a metodologia actual centra-se neste grupo-alvo, incluindo os/as 
pais/mães de alunos/as no Programa de parentalidade positiva "Escola de Pais - papéis e 
relacionamentos". 
  
O método 
O método proposto de trabalhar com os/as alunos/as é baseada na longa experiência de especialistas 
que trabalham no campo da prevenção da violência e reabilitação das vítimas de violência. O método de 
trabalho começou em 2000 e, no processo de trabalhar com grupos de crianças, seus/as pais/mães e 
autoridades é pilotado e adaptado várias vezes na direção das grandes realizações de captar as crianças. 
 
Os principais objectivos são: 

1.    Melhorar o conhecimento e a compreensão do seu corpo; Toques desejáveis e indesejáveis;  
2.     Criar confiança com as  crianças fazendo perguntas e procurando informações; 
3.    Preparar as crianças com as ferramentas necessárias para que eles/as saibam quando a 

situação é potencialmente arriscada e que ação ele/ela tem que tomar para se proteger.. 
Organizar a sessão e os  seminários de sensibilização é um processo que é extremamente 

importante para a realização bem sucedida do programa. 
Este processo ocorre em várias etapas básicas: 

1.    Seleção da equipa e as atribuição de tarefas. 
2.  Os trabalhos preparatórios com a direção da escola e professores/as da escola em que 

o seminário terá lugar. 
3.  Os trabalhos preparatórios com a turma. 
4.   Organização e realização de um seminário de dois dias. 
5.     Acompanhamento dos trabalhos com jovens com mais de 12 anos de idade. 

 
 
1.     Tarefas de seleção da equipa e de atribuição de tarefas -é extremamente importante selecionar a 
equipa para trabalhar com os/as alunos/as e alocar as tarefas para organizar e realizar o seminário. A 
equipa consiste em pelo menos três membros principais - um/a organizador/a técnico/a e dois/a 
formadores/as. 

1.1.   O/A organizador/a técnico/a tem a tarefa de fazer o contato inicial com a direção de 
cada escola, organizar e realizar uma reunião com eles/as, apresentando o objetivo do 
trabalho, as idéias, o grupo alvo e os resultados desejados, assim como a organização 
detalhada de etapas subsequentes. Uma qualidade importante deste membro da equipa é 
ser comunicativo/a e positivo/a. Um sucesso adicional seria se não houvesse outros contatos 
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com a escola, antes desta conversa. É importante ter um conhecimento detalhado da 
situação real da escola, o tema do seminário e a motivação do objetivo do seminário, bem 
como a sua utilidade para a vida escolar e na sociedade. É da maior importância que esta 
pessoa deva, então, permanecer nos seminários e manter o registro do evento, refletindo o 
nível técnico e processo do seminário, que se tornará objeto de análise e de reflexão por 
parte da equipa principal. 
1.2.   Os/As dois/as formadores/as devem ser de um sexo diferente, com a percepção de 
igualdade e um modelo para identificação durante e após o seminário. Como papel, um/a 
deles/as tem a função de acompanhar o enquadramento e a apresentação teórica do 
material. O/A segundo/a formador/a segue a dinâmica do grupo. Os/As dois/as técnicos/as 
complementam-se e realizam as tarefas pré-atribuídas. É importante para os/as dois/as 
formadores/as terem educação humanitária e experiência em gerir a participação em grupos. 
Preferencialmente, que seja usado o paradigma psicodinâmico de pensamento. 
O "modelo psicodinâmico" é um método baseado na psicanálise de Freud. Um modelo onde 
é extremamente importante focalizar a dinâmica da mensagem emocional e experiência no 
processo das relações interpessoais e relações associativas no contexto. 

2.     Os trabalhos preparatórios com a gestão escolar e organização do trabalho. 
2.1.  Primeiro passo - contactar o Director/a ou um representante ao telefone. A reunião 
física é organizada na conversa por telefone, bem como o tópico, os benefícios e os 
resultados esperados do trabalho com a escola. É uma boa prática ter contatos com a escola 
regularmente e deve ser feito pela mesma pessoa. Assim, a credibilidade da proposta é 
alcançada e o acesso da equipa é extremamente fácil. 
2.2.  Segundo passo - reunião com o representante autorizado da direção. Ele/a pode ser 
atendido pelo/a técnico/a ou um/a ou ambos/a os/as formadores/as. Esta reunião descreve o 
tópico do seminário, apresenta os benefícios da participação para a escola e  para os/as 
alunos/as e os resultados esperados do seminário. Selecção das turmas apropriadas é levada 
a cabo, tendo em conta os critérios pré-estabelecidos e a idade. A próxima reunião é com 
os/as diretores de turmas das turmas selecionadas e é organizado um tempo para visitar as 
turmas. O tempo de trabalho mínimo é de uma hora na escola. 
2.3.  Terceiro passo -  encontro com os/as diretores/as de turma, que foi programado para 
visitar as turmas. Nesta reunião um acordo claro é realizado e, é agendado um momento para 
realizar uma reunião para o chamado seminário "warm-up". Diretores/as de turma devem-se 
preparar com informações suficientes para motivar os/as alunos/as a participar. Também é 
importante que eles próprios confiem nos/as formadores/as que irão fazer contato com os/as 
alunos/as. 

 
3.    Os trabalhos preparatórios com a turma - "Um seminário warm-up" - depois de ser feito um 
cronograma, uma equipe de dois/as formadores/as visita as turmas. O mais adequado é esta equipa ser 
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a mesma que conduzirá o seminário de dois dias. É importante que as visitas à turma não sejam 
realizadas no tempo livre dos/as estudantes ou após o término do processo de aprendizagem. Isto 
levaria a resistência estudantil, atenção reduzida e recusa em participar neste processo. De particular 
importância é a participação dos/as líderes/supervisores/as/professores/as da turma e a forma como 
eles/as irão fornecer informações aos/às estudantes. Isto irá definir quantos/as alunos/as serão 
preparados/as com antecedência. Pré-preparação deve incluir a familiarização com o assunto, assim 
como quem vai visitar a turma. Outro elemento importante de "aquecimento" é o cumprimento de um 
quadro pré-definido. O primeiro contato com os/as alunos/as é mediado pelo/a diretor/a de turma. 
Ele/ela entra com a equipa ou está na sala quando a equipa se junta. Este momento traz grande 
tranquilidade e tem um efeito benéfico sobre o processo de acompanhamento, como os/as alunos/as 
confiarem no/a professor/a e automaticamente transferi-lo/a para a equipa que hospeda o seminário. 
Isto faz com que o contato seja fácil e amigável. Após a saudação, o/a diretor/a de turma pode sair da 
sala de aula, deixando a equipa e os/as alunos/as sozinhos/as. Este movimento na maioria dos casos 
funciona favoravelmente, pois a presença do líder da turma no processo de discussão levaria a respostas 
e comportamentos socialmente desejáveis.  
A forma (núcleo) da formação é de 12 horas (2 x dia 6 horas), incluindo 3 módulos (indicadores, 
reconhecimento, procurar ajuda e apoio) adaptado especificamente para o grupo de idade 8-12 anos e 
adequadamente combinado com o quadro de formação e de um espaço seguro para a criação de uma 
relação de confiança.  

●  2 horas são reservados para "Warm Up Seminário" 
● ·10 horas para um "Seminário de dois dias". 

A metodologia será testada em 6 escolas de quatro cidades na Bulgária e Portugal. 
 

3.1.  Seminário warm-up- (Ver Materiais 1), apresentação em power point PowerPoint  
3.2. Grupo Interativo- Uso de aprendizagem informal e métodos interativos - informações 

apresentadas de acordo com o grupo-alvo e características etárias. 
3.2.1.Introduzindo o grupo- inicialmente, a equipa diz os seus nomes - nome e apelido, 

e, em seguida, dá a oportunidade de abordar apenas pelo primeiro nome. Depois, as crianças 
têm a oportunidade de dizer os seus nomes - um após o outro e porque é que estão 
agradecidos/as (o que ajuda o processo de partilha e iguala o nível de comunicação, tornando-a 
próxima). 

3.2.2.Como um segundo passo da introdução segue-se a apresentação da instituição / 
organização cujos representantes são os/as formadores/as. Isto é feito pela primeira avaliação 
em que os/as estudantes recebem a informação disponível pelas seguintes perguntas: “Já 
ouviram falar sobre a nossa organização?", "O que sabem sobre nós?" etc. Depois de examinar o 
conhecimento da organização, nós damos a informação básica que faltava no contexto do tema. 

3.2.3.Terceiro passo é apresentar a ideia da visita e o assunto da discussão. Aqui, a 
apresentação é breve e as informações fornecidas são destinadas para despertar a curiosidade. 
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As técnicas que usamos são várias: 

3.2.3.1.        A troca de perguntas em tom de brincadeira e provocatório, tais 
como: "Sabem que há crianças que sofrem?", "O que é que alguém quer ao praticar a 
violência?", "Isto pode acontecer na família?", "Vocês já ouviram falar de tais casos, e 
viram?".  

3.2.3.2.        Reproduzir um vídeo relacionado com a questão (Ver Materiais 2). 
Tempo de discussão após o clipe. Orientação para procurar ajuda. Distribuir o livro 
"Toda criança tem o direito ao amor!" 

3.2.3.3.        Métodos interativos que visam mudar o foco um pouco. Isto remove a 
barreira da comunicação e ainda iguala o nível de comunicação com os/as alunos/as. 
Muitas vezes, este método de comunicação e apresentação de informações, 
naturalmente, contribui para a discussão e inclusão de alunos/as com o tema. Quanto 
maiores as crianças, mais "mecanismos de protecção"  que eles/as têm para lidar 
com o trauma. (veja mecanismos de defesa) 

3.2.3.3.1.             A primeira pergunta que provocaria uma discussão é a 
experiência que o grupo tem sobre os métodos educacionais de seus/as 
pais/mães, professores/as e parentes.  

3.2.3.3.2.       Uma vez compartilhada a experiência, estamos a pensar e a 
compartilhar sentimentos e emoções.  

3.2.3.3.3.             A informação que recebemos é usada para guiar o grupo e 
trazer as questões relevantes. 

3.2.3.3.4.             Esta informação mostra-nos o nível de desenvolvimento e 
funcionamento do grupo e materiais para o seminário de acompanhamento. 
Isso nos dá uma idéia clara de qual direção e qual informação em falta deve 
ser dada aos/às estudantes. 

3.3.  A parte real - apresentar o tema principal - "violência", "castigo corporal contra as 
crianças". A questão que nos interessa é relacionada ao conhecimento do grupo dos tipos de 
violência (veja Materiais 2) Apresentação em PowerPoint sobre tipos de violência  
Ter provocado uma discussão sobre esta questão compartilha-se os guias para dar 
informação concisa e breve contribuindo para o conjunto de conhecimentos e provocar 
reflexões em cada um. É de extrema importância que a equipa tenha boas habilidades de 
facilitação para gerenciar o processo, pois o tempo previsto é suficiente para passar as 
informações necessárias e de respeitar o prazo pré-estabelecido. No final deste seminário, a 
equipa convida a turma para o seminário de dois dias e de modo a que os/as alunos/as 
possam enriquecer os seus conhecimentos e aprofundar o nível de auto-reflexão. Brochuras 
pré-preparadas são distribuídas. Apresentação do livro "Toda criança tem o direito ao amor" 
e como interpretar o seu conteúdo. 
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4.    Organização e realização de seminário de dois dias (Ver material 4) Apresentação 
PowerPoint. 
O seminário de dois dias é realizado num curto período de tempo (uma a duas semanas) após 
o seminário "warm-up". O objetivo é fornecer informações e energia emocional para as 
crianças, a fim de obter o efeito de atualizar e integrar as informações fornecidas e não 
perder a relação de confiança estabelecida com a equipa de liderança. 

 
Formato 

● Seminário: "É um castigo CORPORAL?" 

Notas iniciais: 
·       Os/As participantes na oficina de dois dias devem ser entre 20 e 30 pessoas (no máximo). 
·       Cada oficina consiste em 2 dias (10 horas) divididos em sessões de trabalho de 1 hora e 
30 minutos. Sessões de trabalho são seguidas por 15 minutos de pausa. 

Dia 1 
·       Duas sessões com um intervalo de 15 minutos entre elas, seguido por uma pausa de 
almoço de uma hora, seguido por duas sessões com um pequeno intervalo de 15 minutos 
entre eles. 
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9:30-
11:00 

GRANDE GRUPO - Introdução, regras, expectativas 
·       O início do seminário começa com boas-vindas e abertura do 
seminário familiarizando-se com a organização e tema do seminário. 
·       A parte real do seminário geralmente começa com um jogo 
introdutório. Existe um quebra-gele para aumentar a confiança e tornar 
o processo de partilha mais fácil.  
·      A seguir é a partilha de expectativas - este também pode ser feito na 
forma de um jogo (Consulte escorrega ... de ...) Assim, o grupo move-se 
e começa a conhecer-se uns/as aos/às outros/as. 
·       A próxima etapa é a criação de regras - (Consulte escorrega ... de 
...)Esta parte da sessão é extremamente importante porque contribui 
para a calma do grupo e fornece segurança para o enquadramento de 
toda a formação.. 

Nota: É de extrema importância manter o cronograma dos/as 
formadores/as e participantes. 

11:00-
11:15 

Pausa 
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11:15-
00:45 

PEQUENOS GRUPOS - Fazer declarações de "Bom/a - Mau/á 
Pai/Mãe", "Boa - Má Criança". 

·       Dependendo do número, as crianças são divididas em grupos de 5-6 
pessoas para que 4 grupos podem ser criados. Cada grupo produz pelo 
menos 10 declarações de "Bom/a - Mau/á Pai/Mãe", "Boa - Má Criança". 
·       O primeiro grupo trabalha na questão "Em que é que consiste  ser 
um/a bom/a pai/mãe?" 
·     O segundo grupo trabalha na questão "Em que é que consiste  ser 
um/a mau/á pai/mãe?" 
·  O terceiro grupo trabalha na questão "Em que é que consiste  ser um/a 
bom/a filho/a?" 
·   O quarto grupo  trabalha na questão "Em que é que consiste  ser um/a 
mau/á filho/a?" 
 
·       O jogo também é apresentado em um formato de competição - 
"Quem escreveu o maior número de declarações e que terminou em 
primeiro lugar!", 
·       Especifica um tempo de produção de 30 minutos. 
·       Cada grupo grava as suas reivindicações nos cartazes, um/a 
apresentador/a é indicado/a para apresentar as declarações. 

GRANDE GRUPO - Os restantes 60 minutos são alocados por 15 
minutos para a apresentação das declarações de cada grupo. Os 
membros do grupo têm o direito de ajudar o/a apresentador/a e 
os outros membros fora do grupo só estão autorizados a fazer 
perguntas provocativas para os/as apresentadores/as. 
O objetivo principal: Explorar o conceito de como estereotipada é 
a nossa sociedade. O conceito de influência cultural, patriarcal 
sobre o conceito é estudado. 
A principal conclusão a ser tirada pelo/a formador/a é que "Não 
há pessoas más - há boas e más obras". 
Resultado: Prevenção da vitimização, rotulagem e 
desculpabilização dos atos através da personalidade.  

12:45-
13:45 

Pausa para o Almoço 
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13:45-
15:15 

PEQUENOS GRUPOS - Um estudo de caso (apresentado pelos/as 
formadores/as) 

 
·       As crianças são divididas em 4 (quatro) grupos novamente. Separá-
los para o jogo: Contando 1-4, e todos os 1s são o primeiro grupo, todos 
os 2s são o segundo grupo, e assim por diante. Outros jogos podem ser 
incluídos - separação cor dos sapatos, comprimento do cabelo, igual 
número de meninos e meninas, etc. 
·       Dois casos de estudo são pré-selecionados pelos/as formadores/as, e 
são atribuídos separadamente em cada um dos quatro (4) grupos. Mais 
uma vez, os/as formadores/as contam com a competição como uma 
forma de investimento para a solução criativa. 
·       É importante que dois dos grupos trabalhem um caso e os outros 
dois num outro caso. Os casos são escritos com antecedência e podem 
ser alterados. 
·      De seguida, os papéis são distribuídos dentro do grupo e os cenários 
são recitados. As crianças podem-se vestir e maquilhar com materiais 
acessíveis. Chapéus, lenços e outro inventário disponível, reconhecido 
como "símbolos" pelas crianças, pode ser usado. Há também um palco 
para a apresentação e a "requisição de materiais" (cadeiras, mesas e 
tudo que está disponível na sala de seminário) para apresentação em 
um grande grupo. 

15:15-
15:30 

Pausa 
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15:30-
17:00 

BIG GROUP - Apresentação, comentários e interpretações. Cada 
um dos grupos apresenta os cenários desenvolvidos e treinados 
para a continuação do caso. 80 minutos são atribuídos entre os 4 
grupos (20 minutos para cada grupo). O formato de 20 minutos 
inclui 15 minutos de preparação do palco e tocar. 5 minutos para 
perguntas dos formadores e do grande grupo. 
 
Perguntas dos/as formadores/as que podem surgir: 

·       Como é que eles/as tomaram a decisão para apresentar este caso, o 
que é que ilustram (que estratégias dos/as pais/mães as crianças 
observam, qual o tipo de comportamento das crianças, como resolver a 
situação de conflito apresentado no caso)?  
·      Perguntas sobre os sentimentos e experiências sobre o papel de cada 
participante no elenco, é mais fácil para desempenhar um papel e qual a 
experiência dentro do "pele do/a outro/a", o que era difícil e o que era 
fácil de jogar, é difícil agir como um "bom/a ou mau/á pai/mãe" / 
"criança com bom ou mau comportamento". 

É importante enfatizar se a solução proposta leva ao conflito em 
crianças e pais/mães ou não? 
10 minutos são deixados disponíveis para resumos e comentários 
do dia. 
O objetivo principal:Estudo da criança de estereótipos parentais 
(estratégias de sobrevivência), o comportamento da criança em 
uma situação de conflito, como as crianças resolvem estudos de 
casos não especificados. 
A principal conclusão a ser delineada a partir do grupo com o/a 
facilitador/a é que é de extrema importância que as crianças 
tenham a liberdade para tomar decisões individuais (relevantes 
para a sua idade), seguindo suas necessidades de experiências 
positivas, um ambiente seguro de confiança, compreensão e 
aceitação. Reconhecendo as situações de risco e a paz de espírito 
com autoridade significativa. 
Resultado: Prevenção de castigos corporais, através do 
desenvolvimento de métodos alternativos de confronto em 
situações de conflito entre crianças e pais. 
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Dia 2 
·       Duas sessões até meio-dia com uma pausa de 15 minutos, pausa para o almoço de uma 
hora, seguido por uma sessão de uma hora para resumo e encerramento. 

9:30-
11:00 

GRANDE GRUPO - Jogo do “Acordar”. 
Mais rápida passagem bola de tênis - para o trabalho em equipa 
e competir. (Veja escorrega .... A partir ... para mais sugestões) 
Circulo de Contactos - Como foi o dia de ontem para ti? Damos 
tempo suficiente para cada um dos/a participantes para 
compartilhar o que eles/as têm experimentado, quais são os seus 
pensamentos, o que tem tocado a cada um deles/as da 
apresentação de ontem dos casos, a quais personagens eles/as se 
sentiam mais próximos/as. Comentários e interpretações 
relacionados com os objectivos definidos a partir do dia # 1.   
Delinear num cartaz as experiências positivas e negativas que se 
tornarão a base para o trabalho posterior e desenvolvimento de 
comportamento estratégico para "Manter limites pessoais e 
emocionais" e o que significa "Toque com amor" significa. (Veja 
deslizar ... a partir de material ...) 

11:00-
11:15 

Pausa 
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11:15-
00:45 

PEQUENOS GRUPOS - conclusões básicas sobre toques 
desejáveis e indesejáveis, comportamento desejável e 
indesejável e atitudes entre pais/mães e filhos/as. (Veja deslizar 
... a partir de material ...). 
Mais uma vez, as crianças são divididas em 4 grupos (grupos 
diferentes dos anteriores) usando um dos jogos fornecidos. (Ver 
material de ...) 
50 minutos. 
Cada um dos grupos responde a uma das seguintes perguntas: 

1.     "O que é um castigo corporal e o que não é um castigo corporal?" 
2.     "O que são toques desejados e quais são os toques e 
comportamentos indesejados dos/as filhos/as aos/às pais/mães?" 
3. "O que são toques desejados e quais são os toques e comportamentos 
indesejados dos/as pais/mães aos/às filhos/as?" 
4.     "O que é 'bom' e 'mau' comportamento?" 

As conclusões são apresentados durante 40 minutos (10 por 
grupo) em grande grupo. 
O objetivo principal: Distinguir os diferentes tipos de 
parentalidade e o que é parentalidade prejudicial de 
parentalidade autónoma. 
A principal conclusão a ser desenhada pelo/a formador/a é que 
"Há sempre alternativas possíveis, além da inércia seguinte do 
modelo já estabelecido." 
Resultado: Prevenção da multiplicação de comportamento 
adaptativo de submissão (obediência, concessionalidade), 
conformismo e agressividade. 

12:45-
13:45 

Pausa para o Almoço 

13:45-
14:45 

GRANDE GRUPO - Onde pedir ajuda, conclusões básicas, 
apresentação de um clube de jovens, encerramento, distribuição 
do folheto: "É um castigo CORPORAL?" E outros materiais sobre o 
assunto. 

 
*IMPORTANTE 
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Se possível incluir a participação dos/as pais/mães, o seminário pode ser realizada com um número igual 
de crianças e pais/mães (15 crianças com 15 pais/mães). É extremamente importante para as crianças 
desenvolver os conceitos de "Bom/a - Mau/à pai/mãe" e os/as pais/mães para "Bom/a - Mau/à filho/a", 
bem como todas as outras declarações e definições no seminário a ser produzido por cada grupo. 
Todo o formato do seminário pode ser reformulado de modo a que os/as pais/mães apropriem-se dos 
papéis das crianças, e as crianças apropriam-se dos papéis de parentais (definido como a regra principal 
do seminário). É de importância crucial do jogo psicodramático fora do papel e experiências das crianças 
"em lugar do pai" e o/a pai/mães "na pele de uma criança". 
O objetivo principal é colocar os/as pais/mães no papel e experiência "de dentro" para "os desafios que 
as crianças vivem no tempo presente" e crianças na "responsabilidade e preocupações dos/as pais/mães 
que enfrentam esses desafios." 
 
Trabalho contínuo com jovens com mais de 12 anos de idade 
 
Após o seminário de dois dias, os/as jovens têm a oportunidade de se juntar ao clube de juventude, 
onde serão fornecidos com informação adicional sobre temas relacionados com habilidades de auto-
reflexão, criatividade, aquisição de habilidades assertivas, o reconhecimento das principais questões em 
crianças em risco, habilidades de confronto em situações de crise e apoio dos pares, como e para 
fornecer informações e protegermo-nos. Eles/as terão a oportunidade de se familiarizar com diferentes 
alternativas de pensamento e de obter uma série de oportunidades para o desenvolvimento pessoal. 
Frequentemente, as pessoas voluntariam-se no âmbito social derrubam completamente as suas visões 
de mundo e começam a olhar para ele de uma forma nova e construtiva. Eles/as encontram o significado 
do pensamento positivo e criatividade. 
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Código de Ética para trabalhar com crianças  
O Código de Ética define os padrões de comportamento ético dos/as funcionários/as que trabalham com 
crianças nas áreas de educação, saúde, assistência social, justiça, assuntos internos e outros, e foi 
aprovado pelo Keep CHildren Safe, em Londres. 
 
O Código de Ética para trabalhar com crianças tem como objetivos:  

● Representar os valores fundamentais e os princípios que as pessoas que trabalham com 
crianças, precisam saber e observar na sua prática;  

● Fortalecer a vontade e aspiração das pessoas para a ética na sua atividade prática;  

● Orientar o comportamento e ajudar aqueles que trabalham com crianças a resolver dilemas 
éticos que encontram na sua prática;  

● Delinear as responsabilidades morais das pessoas. 
  
Seção I: Os Fundamentos  
Pessoas que trabalham com crianças, devem cumprir as suas funções, guiadas por valores e princípios 
fundamentais:  

 
Arte. 1. A infância é um período crítico da vida humana. 
Arte. 2. A família é o ambiente natural para o desenvolvimento da criança. 
Arte. 3. Todas as crianças são singulares. 
Arte. 4. A todas as crianças é garantido o direito: 
(1) à liberdade de expressão - livre pensamento, consciência e religião;  

(2)  de formar os seus próprios pontos de vista e o direito a expressá-los livremente.  
Arte. 5. Toda a criança tem o direito à protecção contra a violação da dignidade ou outras formas de 
violência. 
Arte. 6. Toda criança tem o direito à protecção para o desenvolvimento físico, mental, moral e social. 
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Arte. 7. Cada criança e cada família merece ser ajudada a desenvolver todo o seu potencial. 
Arte. 8. Em todos os casos deve-se proteger o superior interesse da criança. 
Arte. 9. Qualquer criança apanhada em risco, precisa de proteção especial para sua retirada da situação 
de risco. 
Arte. 10. As crianças sobredotadas devem apreciar de medidas de protecção especiais. 
Arte. 11. Pessoas, trabalhando com crianças devem possuir certas qualidades pessoais, morais e sociais. 
 
Secção II: responsabilidades morais para com a criança  
Arte. 12. Basear nossa prática no conhecimento moderno do desenvolvimento da criança e do 
conhecimento das características individuais de cada criança. 
Arte. 13. Compreender e respeitar a singularidade de cada criança. 
Arte. 14. Cumprir com as vulnerabilidades específicas de cada criança. 
Arte. 15. Criar um ambiente seguro e saudável, que promove o desenvolvimento social, emocional e 
físico da criança. 
Arte. 16. Apoiar o direito da criança à liberdade de expressão e de opinião sobre todas as questões de 
seu interesse. 
Arte. 17. Trabalhar para o superior interesse da criança. 
Arte. 18. Proporcionar às crianças com deficiência igualdade de acesso aos cuidados e educação 
adequadas. 
Arte. 19. Não se envolver em práticas que não respeitam a dignidade da criança ou são perigosas e 
prejudiciais para a sua saúde física e emocional. 
Arte. 20. Não participar de práticas que discriminam as crianças de qualquer forma com base na raça, 
origem étnica, religião, sexo, nacionalidade, língua, capacidade, ou com base no status, comportamento 
ou crenças dos/as pais/mães. 
Arte. 21. Conhecer os sintomas de abuso de crianças - abuso verbal, sexual, físico, emocional ou 
negligência. Conhecer e obedecer às leis e procedimentos para proteger as crianças da violência. 
Arte. 22. Em caso de suspeita de abuso informar as autoridades sobre a proteção da criança e para 
monitorar se forem tomadas medidas correctivas. 
Arte. 23. Quando a outra pessoa suspeita de abuso de uma criança, fornecer-lhe assistência integral para 
tomar medidas apropriadas para proteger a criança. 
Arte. 24. Quando nos tornamos conscientes de ações ou situações que ameaçam a saúde e a segurança 
da criança, temos uma responsabilidade moral e legal de informar as autoridades de proteção à criança. 
  
Seção III: responsabilidades morais a família  
Arte. 25. A nossa principal responsabilidade é ajudar a família na criação e educação dos/as filhos/as. 
Arte. 26. Respeitar a dignidade de cada família e sua cultura, costumes, língua e crenças. 
Arte. 27. Respeitar os valores da família na criação e educação dos/as filhos/as e o direito de tomar 
decisões para os/as seus/as filhos/as. 
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Arte. 28. Informar a família de quaisquer decisões relativas à criança e, quando apropriado, incluir em 
tais decisões. 
Arte. 29. Respeitar o direito da família de estar informado de como nós trabalhamos com a criança. 
Arte. 30. Informar os/as pais/mães sobre estudos envolvendo os/as seus/as filhos/as para dar-lhes a 
oportunidade de exercer o seu direito de recusar a participação sem sentirem culpa. Não permita e não 
se envolva em nenhum estudo que de alguma forma pode pôr em perigo a saúde, educação, 
desenvolvimento ou bem-estar da criança.  
Arte. 31. Não use o nosso relacionamento com a família para ganho pessoal. Não entrar num 
relacionamento com os membros da família, pois pode prejudicar a eficácia do nosso trabalho com a 
criança. 
Arte. 32. Garantir a confidencialidade das informações e o direito ao respeito da privacidade da família, 
exceto em casos de abuso e atendimento deficiente. Isto não se aplica nos casos em que temos razão 
para acreditar que o bem-estar da criança está em risco. 
Arte. 33. Estamos comprometidos com o desenvolvimento de regras para proteger a confidencialidade 
das informações. A divulgação de informações confidenciais sobre a criança só pode ser feito com a 
permissão da família. Isto não se aplica em casos de abuso e atendimento deficiente. 
Arte. 34. Onde houver um conflito entre membros da família, vamos trabalhar abertamente, partilhando 
as suas observações para ajudar todas as partes envolvidas para tomar uma decisão informada, e irá 
estritamente abster-se de tomar partido no conflito. 
 
Secção IV: responsabilidades morais para com colegas  
Arte. 35. Construir e manter uma relação de respeito, confiança e cooperação. 
Arte. 36. Trocar informações e recursos relevantes para o bem-estar e proteção dos direitos das crianças. 
Arte. 37. Trabalhar para promover a equidade. Abster-se de ações que possam pôr em causa o prestígio 
da profissão e a intolerância para tais ações. 
 
Secção V: a responsabilidade moral para a sociedade  
Arte. 38. Oferecer programas e serviços de alta qualidade. Não irá oferecer serviços que não têm 
competências, habilidades ou recursos e capacidade para. 
Arte. 39. Criar um ambiente social seguro no qual a criança receba adequadamente cuidados de saúde, 
alimentação, habitação, educação e viver sem violência. 
Arte. 40. Melhorar a cooperação entre as organizações, bem como a interação interdisciplinar entre 
ocupações que estão relacionados com o bem-estar das crianças e famílias. 
Arte. 41. Ajudar a elevar o nível de compreensão das crianças e suas necessidades na sociedade. 
Arte. 42. Trabalhar para promover os direitos das crianças, bem como sensibilizar o público para a sua 
violação. 
Arte. 43. Apoiar leis e políticas que promovam o bem-estar das crianças e suas famílias e para se opor 
aqueles que violam-lo. 
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Comprometo-me a: 

1. Respeitar a singularidade e potencial de cada criança. Trabalhar para o superior interesse 
da criança. 

2. No meu trabalho, em qualquer caso, não usar punição física e métodos educacionais que 
minimizam a dignidade da criança.  

3. Respeitar e apoiar as famílias em criar e educar crianças. 

4. Respeitar colegas e apoiá-los/as a incentivar a implementação regras éticas (código).  

5. Manter a conduta profissional e constantemente enriquecer os meus conhecimentos e 
habilidades.  

6. Servir como um/a defensor/a para crianças e famílias da comunidade e da sociedade.  

7. Respeitar as regras éticas estabelecidas neste Código.  
 
 
Regras e diretrizes para o comportamento para com as crianças  
Regras e diretrizes para o comportamento em relação às crianças são feitas e são respeitadas pelos/as 
funcionários/as em ordem de:  

● garantir os direitos e a segurança das crianças ao lidar com funcionários/as da organização;  

● estimular a criação de uma atmosfera de apoio, cooperação e criatividade em atividades com 
crianças;  

● incentivar e desenvolver o profissionalismo entre os/as funcionários/as de organizações 
envolvidas com as crianças e o respeito pelos direitos das crianças e, em particular, a sua 
inclusão nas decisões e ações que lhes dizem respeito.  

●  
Consideramos que é importante que os/as funcionários/as da organização que comunicam e trabalhem 
com crianças devem:  

● estar cientes das possíveis situações imediatas que podem pôr as crianças em risco;  

● planear e organizar o trabalho e local de trabalho de forma a reduzir os possíveis riscos;  

● esforçar-se para manter uma cultura de abertura de modo a que todos os problemas possa 
ser discutidos livremente;  

● certificar que entre os/as funcionários/as há um senso de responsabilidade para que 
qualquer prática ou comportamento malicioso ou potencialmente arriscado seja corrigido a 
tempo;  
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● promover a formação e partilha de opinião sobre as crianças e jovens sobre questões que 
os/as afetam.  

  
Funcionários/as da organização não devem nunca:  

●  bater (ou outro tipo de violência) e violar as crianças;  

● estabelecer relações sexuais com crianças;  

● estabelecer relações, explorando as crianças sob qualquer forma;  

● realizar atos que poderiam pôr as crianças em risco de violência;  

● encorajar ou envolver as crianças em comportamentos que são ilegais ou de risco para si 
mesmos/as;  

● discriminar, excluindo algumas crianças de um processo;  

● fazer sugestões ou oferecer conselhos inapropriados ou ofensivos para as crianças;  

● comportar-se de uma maneira física ou sexualmente provocativa na frente dos/as filhos/as;  

● capturar e / ou filmar crianças e jovens sem o seu consentimento;  

● dormir no mesmo quarto ou cama com uma criança. 
 

 

 

 

 

Apoio Profissional 
 
“Gestão de casos” ou como distinguir castigos corporais do que é impedir ou refrear um 
comportamento desadequado ou perigoso de uma criança 

 
Caros/as colegas e profissionais, todas as autoridades que têm o desejo em trabalhar em nome e em 
benefício das crianças, é de extrema importância  perceber que quando temos uma criança em risco ou 
sofreram de violência deve-se seguir a Lei do Estado e todos os regulamentos e normas a nível europeu 
que protegem todas as crianças de uma vida de violência. 
Na Bulgária, desde 1999, tem havido uma Lei de Protecção da Criança, e anos depois disso o Mecanismo 
de Coordenação para desenvolver um trabalho especializado no caso de uma criança em risco. Este 
Mecanismo de Coordenação define claramente a posição significativa de todas as organizações 
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governamentais e não-governamentais para lidar com um caso específico de uma vítima e a inclusão de 
todo a rede de apoio, significativa na sua  defesa. 
No texto a seguir, vamos tentar distinguir castigos corporais de refrear um comportamento no contexto 
de um caso específico e a inclusão de um número de organizações.  
Quando nós, como profissionais, recebemos um caso de uma criança que sofreu infinitamente e que não 
tem controlo das suas ansiedades e impulsos destrutivos, a dificuldade é infinitamente grande. 
A equipa da PULSE Foundation enfrentou não um, mas dois casos graves que, na sua essência, se 
tornaram protótipos do caso apresentado e mais claramente ilustram os problemas e os desafios que 
enfrentam os profissionais de todas as organizações envolvidas no caso.  
Os nomes e idades das crianças foram alterados, bem como alguns pormenores da sua história de modo 
a preservar a sua confidencialidade. 
  
Antes de prosseguir para a especificidade do caso dado, fazer uma revisão 
peculiar deste: "O que é a gestão de casos" 
"Gestão de caso" é um processo interativo de ajuda (interconexão) entre os/as necessitados/as e um/a 
profissional (assistente social, psicólogo/a, psiquiatra) ou uma equipa. Este processo responde às 
necessidades individuais da pessoa, unindo a responsabilidade para a avaliação e coordenação de 
serviços na pessoa. 
Isto é muitas vezes o processo de empoderamento, um processo no qual os/as necessitados/as 
capacitando para desenvolver os pontos fortes, a fim de ser capaz de interagir individualmente e 
politicamente com os sistemas que são importantes para ele/a.  
Um fator decisivo no processo de apoio é a maneira como a vitima é percebida.  
Há quatro padrões definidos claramente (tendências) na psicologia e psiquiatria para descrever o 
funcionamento do cliente no seu sistema social. 

● Orientação Biológica- problemas do/a cliente são considerados como resultado de doença 
orgânica / médica conhecida. Os problemas do/a cliente são associados a uma condição física 
que o acompanha. 

● Orientação Psicodinâmica - o problema do/a cliente é visto como resultado de conflitos 
internos, o reconhecimento de um evento traumático ou crise de desenvolvimento. O 
problema do/a cliente pode ser entendido por avaliar o seu caráter e estrutura da 
personalidade. Acredita-se que as abordagens psicodinâmicas podem contribuir para 
capacitar o/a cliente. 

● Orientação Comportamental - problemas do/a cliente são vistos como uma violação dos 
pensamentos, sentimentos ou comportamentos que são causalmente relacionados a eventos 
anteriores ou são o resultado de conseqüências de um comportamento particular. 

● Orientação Biopsicossocial - os problemas do/a cliente são considerados como sendo 
causadas pela interação de fatores biológicos, psicológicos e sócio-culturais e não pela 
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influência de um fator etiológico; eles/as associam-se com a sua vulnerabilidade biológica, 
psicológica e sócio-cultural. A condição do/a cliente é influenciada por uma abordagem 
multimodal flexível e feito sob medida de acordo com as necessidades e expectativas do/a 
cliente do que por um único método terapêutico. 
  

As principais tarefas de um gerenciamento de casos são: 
1.    Avaliação das necessidades e recursos -  ganhando uma imagem clara das necessidades e 
pontos fortes do indivíduo. 
2.    Planeamento da assistência - com base na avaliação, o/a gerente de caso orienta a 
preparação de um plano de fácil utilização, que contém metas claramente definidas 
(estreitamente coordenada com as do Departamento de Protecção da Criança). 
3.    A implementação do plano -  o plano deve ser lançado com a ajuda de clientes, pessoas 
de apoio e todos os serviços que melhor atendem às diversas necessidades. 
4.    Acompanhamento - o/a gerente de caso monitora sistematicamente e reflete o alcance 
das metas estabelecidas. 
5.    Revisão de realizações - com todos/as envolvidos/as na tarefa, avaliamos o resultado das 
intervenções previstas. Depois desta avaliação requer uma análise das necessidades e pontos 
fortes de cada cliente atual, a revisão pode ser considerada como uma reavaliação. 
6.    Coordenação dos esforços de todas as instituições envolvidos com o caso - na medida 
em que os casos de violência contra crianças são objeto de interesse e as intervenções de 
muitas instituições de proteção e cuidados diferentes torna-se muito importante para 
coordenar seus esforços. Geralmente é feito por um/a gerente de caso que se envolve com a 
tarefa de recolher todas as informações disponíveis sobre o/a seu/sua cliente de instituições 
como o jardim de infância, escola, polícia, e outros/as profissionais da saúde, departamento 
de proteção das crianças, outros serviços de apoio e comissões, parentes, etc .. Desta forma, 
toda a história da criança vai ser usada para fazer a formulação de caso e intervenções psico-
sociais adequadas. No caso em que várias instituições ou profissionais trabalham em 
diferentes aspectos das dificuldades da criança o/a gerente de caso pode convidar outros/as 
profissionais no que é chamado de “reunião de trabalho interinstitucional”. Desta forma, 
todos/as os/as profissionais seriam capazes de formular em conjunto as dificuldades 
específicas que certas experiências da criança, no momento, para priorizar as necessidades 
da criança e distribuindo a tarefa e intervenções através dos diferentes papéis que os 
membros da equipa interinstitucionais executam em relação a essa criança. É uma tarefa 
muito importante a ser feita pelo/a gerente de caso, como nenhum serviço profissional 
simples pode lidar com todas as necessidades e problemas presentes em todos os casos de 
violência contra crianças. Estas tarefas não são uma série de eventos separados. Elas estão 
interligadas. 
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A boa prática é baseada em princípios orientadores claramente definidos: 
● Concentrando-se nos pontos fortes do indivíduo - não sobre questões e patologia única, pois 

caso o/a gerente precise de desenvolver competências para ver forças e habilidades, em vez 
de se concentrar inteiramente no lado negativo. Isto não significa não ter em conta as 
dificuldades existentes que podem acompanhar e agravar as preocupações do/a cliente. 
Desta forma, o/a cliente torna-se um/a participante ativo/a na definição de sua/seu destino, 
desenvolvendo, restaurando e ampliando as competências e habilidades. 
 

Personalidade exige o respeito: o respeito pela dignidade, oportunidade escolha e algum apoio 
que atenda às necessidades e, ao mesmo tempo, reforça a sua autonomia. 

 
● A relação entre o/a gerente de caso e o/a cliente é essencial - Embora a relação entre o/a 

gerente de caso e o/a cliente seja primordial, não é "normal"  ser uma relação de amizade, 
familiar ou entre colegas. Caso os/as gestores/as estejam sempre na posição de autoridade e 
é perigoso esquecer isso. Práticas profissionais reconhecem este poder e evitam abusos 
através da criação, na medida do possível, de uma relação de cooperação. 

● As intervenções são baseadas no princípio da livre escolha das vítimas- liberdade de escolha 
está ligada ao aumento do poder das vitimas. Os/As clientes dão as principais direções de 
trabalho, tanto quanto possível. O trabalho deve ser destinado a alcançar as metas 
decorrentes das suas necessidades e preferências. 

● Gestão de casos ativos é uma boa forma de intervenção - clientes numa posição de 
necessidade social, psicológica e física  precisam de assistência presencial, como a mediação 
entre o/a cliente e o ambiente social, a família e os diferentes tipos de instituições. Razões 
para a desconexão de serviço ou parar o contacto incluem a alienação de serviço, distúrbios 
de memória, dificuldades de tempo, problemas de comunicação, falta de informação e 
serviços estigmatizantes, inacessíveis, repulsivos ou culturalmente insensíveis. A avaliação do  
caso será mais confiável quando implementada no ambiente específico e com a participação 
de outras pessoas importantes. Desta forma, o/a líder consegue ganhar a confiança do 
ambiente de apoio do/a cliente e as instituições importantes neste caso trabalham em 
conjunto. Isso permite que o/a gerente de caso envolva as suas figuras-chave na avaliação e 
acompanhamento, aumentando significativamente a continuidade e apoio. 
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Passos, não importa quão pequenos são, que levam a meta escolhida de um/a cliente, devem ser 
incentivados. Desta forma, a conquista é reforçada e os/as clientes tornam-se conscientes da sua 
capacidade de mudar o seu ambiente e o seu papel nele. Capturar e atualizar estas etapas pouco 

visíveis é uma das habilidades básicas na condução de um caso. 

A procura por recursos vai além dos serviços tradicionais de saúde mental e mobiliza ativamente os 
recursos de toda a sociedade. 
A sociedade é definida como um recurso, não um obstáculo! 

  
 

GRAFICO TRADUZIDO  
 

É importante saber que na escola as manifestações do trauma podem-se 
sobrepor a outras manifestações psicossomáticas! 

GRAFICO TRADUZIDO  
 

 
É de extrema importância quando se trabalha num caso de uma criança considerar todos esses 
padrões (tendências) e todos os fatores:  Onde e como essa criança nasceu, como e por quem ele / ela 
era ceducado/a, em quem a criança confia e quem a criança diz que é a pessoa mais importante para 
ele/ela, família, meio ambiente, família genérica, ambiente amplo, a história desta criança, círculo 
amigável, disfunções somáticas e mentais, inteligência cognitiva e emocional e maturidade, e mais 
importante Viagens e Eventos na história desta criança. 
Muitas vezes, como uma pessoa que ajuda, não temos uma idéia clara de como resfrear pode ser uma 
forma de apoio que garante proteção e segurança, e castigos corporais, como uma correção de um 
determinado comportamento disfuncional. 
Para uma ilustração mais completa, vamos ver um caso real da vida cotidiana dos/as especialistas que 
ajudam na PULSE Foundation. 

  
 
Crianças, dinâmicas no caso, reação de especialistas, resolução 
X e Y são do sexo feminino e são gêmeas. Crianças de 14 anos são acomodadas no Centro de Crise para 
as pessoas que sofrem de violência e tráfico. Elas são colocadas no centro com uma ordem do CPD e em 
coordenação com o RSAD. 



 

	

Co-funded	by	
the	European	
Union	

This	 publication	 has	 been	 produced	 with	 the	 financial	 support	 of	 the	 Rights,	 Equality	 and	
Citizenship	 Programme	 of	 the	 European	 Union.	 The	 contents	 of	 this	 publication	 are	 the	 sole	
responsibility	 of	 its	 author	 and	 can	 in	 no	 way	 be	 taken	 to	 reflect	 the	 views	 of	 the	 European	
Commission.	
	
Project	title:	Children	Help	movement	Against	Physical	Threatening	and	Emotional	Repression	
Project	number:	JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176	

 
 

74 

As duas crianças foram transferidas para o Centro de Crise para as crianças após uma série de incidentes 
e comportamento extremamente agressivo das duas meninas ao pessoal do Centro. 
 
O problema das clientes à chegada no Centro 
Um relatório de avaliação para a PULSE Foundation sobre a condição das crianças foi apresentado pelo 
director da Direcção Regional de Assistência Social e Chefe do Departamento de Proteção à Criança. De 
acordo com os seus dados as crianças estão com um problema grave de resposta comportamental ao 
conflito interno, e um passado profundamente traumático (abandono e institucionalização) 
predeterminado por uma série de agressões sexuais(violação). 
 

Contexto Problemático 
X e Y nasceram numa cidade de médio porte na Bulgária. O/A pai/mãe das meninas vivem em 
relacionamentos disfuncionais, difíceis de lidar com criação, alimentação e cuidar de crianças. X e Y na 
família biológica sofrem de violência sistémica (existe uma hipótese sobre a violência sexual exercida do 
pai para Y). 
Quando elas tinham cerca de 1 ano de idade com uma ordem do Departamento de Proteção à Criança, 
elas foram colocadas num lar para crianças privadas de cuidados parentais. Elas foram reintegradas de 
volta para a família biológica quando tinham cerca de  3 anos de idade, mas depois de negligência grave, 
agressão sexual provável e abandono num celeiro, as crianças foram devolvidas para a instituição de 
novo. Depois da re-acomodação, a violência exercida sobre as duas meninas se agravava, desta vez por 
parte de outros/as acomodados/as. As meninas têm sido intimidadas verbalmente, são obrigadas para 
"tocar" os meninos nos genitais, espancadas, roubados seus pertences pessoais, e esta atitude foi 
realizada por parte dos/as mais velhos/as a todos os/as mais novos/as  na instituição. 
De acordo com as meninas, os/as educadores/as não podiam fazer nada, eles estavam "impotentes". 
Aos 7 anos de idade elas são adotadas por um casal búlgaro que vive e tem um negócio de família fora 
do estado. Há mais dois meninos na família que são seus filhos biológicos. De acordo com X e Y nesta 
família, também houve violência física contra elas, mas muito raramente e  considerada "normal" (de 
acordo com dados das crianças): foi uma estalada quando não ouviram o/a pai/mãe. Nesta família, as 
crianças viviam economicamente bem: não só tinham plena satisfação com a habitação, conforto, 
roupas, alimentos, mas também cuidado emocional em termos de traumas no passado, em termos de 
dificuldades de aprendizagem, trazendo para as crianças bons modelos de relações humanas. As crianças 
têm uma forte ligação emocional com ambos os pais adotivos e toda a família estendida. 
Três anos após a adopção, a mãe foi assassinada em circunstâncias inexplicáveis, e as informações para 
as crianças foram alcançadas de uma forma muito direta (jornais, a Internet) sendo que as crianças se 
tornaram aparentes testemunhas da tragédia. 
As crianças rastrearam todos os eventos dos seus antigos adotantes na Internet e estão conscientes da 
vida do seu adotante que, no momento da sua colocação no Centro de Crise, tem uma nova esposa. Este 
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fato em si carrega um monte de tensão e intensificação do trauma da perda, uma vez que determina 
fortemente ainda mais o comportamento das crianças e a atitude específica para as mulheres mais 
jovens. Não muito tempo depois da morte da mãe adotiva e severamente perturbado pelo luto da 
criança, expressando atos devastadores violentos (bater nos outros irmãos, comportamento abusivo), o 
adotante afirmou que ele tinha dificuldade em cuidar das duas gêmeas e  pediu uma oportunidade para 
remover as duas meninas da família. Um ano após a morte da mãe adotiva, elas são colocadas  num 
centro de alojamento de tipo familiar. 
De acordo com dados das instituições responsáveis, na instituição, as duas irmãs foram novamente 
submetidos à violência sexual. As duas irmãs foram perseguidas, Y foi violada na presença da irmã por 
um motorista que trabalha no Centro. O mesmo condutor tinha abusado sexualmente da maioria das 
outras crianças do Centro. 
Após isso, elas foram colocadas no Centro de Crise em Sofia, onde o pai veio para vê-las apenas 2 vezes 
em 3 meses. Após sua estadia em Sofia, as crianças foram devolvidas à Instituição onde o último ato de 
violência sexual foi cometida (o agressor já está condenado e removido do Centro). Este fato também se 
destaca como a causa raiz da chamada "rebelião organizada" das gêmeas ao pessoal do Centro. Após 
esta "rebelião organizada", fatos relacionados com muita violência, explosões de agressividade 
incontroláveis das crianças, X foi transferida para outro centro numa cidade provincial vizinha. As 
crianças continuam com suas explosões agressivas, manifestações comportamentais de agressividade 
para com os/as educadores/as de casa.   
As meninas estão numa relação de dependência forte. X diz que ela "acalma" sua irmã. Elas também 
estão num conflito constante entre si, conectado com a tentativa de separar as pessoas do seu 
ambiente. Elas facilmente entram em relacionamentos com pessoas diferentes que também dizem que 
são "delas". 
Y dificilmente mantém a sua atenção numa atividade. A criança tem vocabulário pobre para sua idade. 
Quando momentos traumáticos são afetados, a criança fecha-se e é difícil de falar. Ao fazer uma 
pergunta, "procura a resposta certa" e em minutos de duração, é necessário rever o significado. 
As crianças não têm memórias básicas da infância. Elas não se lembram de rostos e não têm memória da 
separação de seus pais. As circunstâncias altamente traumáticas da infância são determinantes do 
modelo fechado  de "proteção". 
Muitas Vezes X e Y  são mencionadas como "As crianças são culpadas de tudo o que acontece com 
elas." 
  
 
Avaliação das necessidades sociais 
Com o alojamento no Centro da PULSE Foundation, as crianças foram protegidas por um espaço seguro. 
Elas foram incluídas em programas de reabilitação e integração. 
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Formulação do problema 
O problema da violência (física, assédio moral e violência sexual) foi definida desde a mais tenra infância 
de ambas as meninas - X e Y. A sexualização precoce das crianças é um factor determinante para o 
funcionamento de crianças.  
As principais necessidades de calor, carinho e confiança, um sentimento de segurança; apoio emocional 
e sustentabilidade das relações estabelecidas faltam no funcionamento de ambas. 
Elementos comuns do complexo sintomático em crianças são as manifestações de regressão como a 
retomada da urinar à noite, o discurso do bebê ou chupar o polegar (IDC-10). Este sintoma é claramente 
expresso em ambas Y e X. 
Os sintomas de ansiedade e depressão em ambas as meninas podem satisfazer os critérios para o 
transtorno de ansiedade-depressiva misturada com o transtorno de ansiedade persistente (ansiedade 
generalizada), particularmente correlacionando-a com a sintomatologia regressiva acima mencionada. A 
forma é definida por: a ansiedade que é generalizada e constante mas não é limitada ou mesmo 
fortemente predominante em quaisquer circunstâncias particulares externas (ou seja, é "ansiedade 
flutuante"). Tal como acontece com outras desordens de ansiedade, os sintomas dominantes são muito 
variadas, mas as queixas de nervosismo todo o tempo, tremores, tensão muscular, sudação, palpitações, 
tonturas e mal-estar epigástrico (IDC-10) são comuns. 
Os sintomas que as crianças têm são uma manifestação diária são normalmente associados comstresse 
crônico. A manifestação sintomática é frequentemente variável, mas há uma tendência para a flutuação 
. 
A incerteza nas suas vidas é um fator importante. Nas cenas do passado, as crianças têm acreditado até 
agora era possível serem mortas. A ambivalência infantil é fundamental para pensamentos e memórias 
de pais biológicos. Elas muitas vezes sentem raiva por terem sido abandonadas por seus pais biológicos e 
pais adotivos. 
O comportamento agressivo e ofensivo de X e Y é acima de tudo um " mecanismo de defesa" para a 
'ameaça' de afeto (todas as pessoas que foram importantes em suas vidas abandonaram-nas). O 
comportamento agressivo também é uma manifestação de controle sobre o vício, e que eles não se 
encontram novamente numa situação de surpresa.  
O círculo fecha-se quando a experiência de culpa provoca em ambas meninas os sentimentos de 
agressão e auto-agressão, e de ter comportamentos desafiadora para com os outros (cada um à sua 
maneira).   
*** 
Olhando para o caso das duas meninas, vamos tentar separar as duas formas de responder e a 
manifestação dos sintomas em Y e X. 
 
Examinando o caso de Y podemos notar que o intenso passado traumático fornece uma base para a 
definição de manifestações comportamentais que inclui distúrbios que podem ser definidos não só na 
base dos sintomas, mas também com base em influências causais - um evento de vida extremamente 
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stressante que produz uma reação de stresse agudo ou uma mudança significativa na vida levando a 
longa duração circunstâncias desagradáveis têm uma ruptura de adaptação. Transtorno de 
personalidade pode ser vista como uma resposta não-adaptável ao stress porque interfere com 
mecanismos adaptativos e assim leva a perturbação do funcionamento social. 
Uma das manifestações é auto-mutilação - na maioria das vezes auto-envenenamento com medicação 
prescrita. Y tinha três ensaios suicidas, que terminou com a hospitalização durante alguns dias. 
Muitas vezes, a agressão ininterrupta em Y, que leva à frustração, transforma-se numa experiência de 
culpa - de desejos não autorizados e socialmente indesejáveis para vingança e lesões.  
O comportamento da criança é também caracterizado por provocações e comportamento agitado, com 
frequentes explosões de raiva que aparecem para complementar o quadro de transtorno de 
personalidade em Y e esboça uma imagem de reações comportamentais típicass de adolescentes. O 
desconforto epigástrico em Y atinge um sentimento de chamadas para vômitos e vômitos. 
A difusão completa da imagem parental, Y substitui com relações esporádicas com pessoas casuais e 
forma uma relação de risco.   
Examinando o caso de X podemos concluir que o intenso passado traumático fornece uma base para 
definir as manifestações comportamentais da menina nos termos de F41.1 Ansiedade Generalizada (CID-
10). Sintomas de ansiedade para X satisfaz os critérios para transtorno de ansiedade persistente 
(ansiedade generalizada). 
Estes sintomas geralmente incluem elementos de: 

a.    preconceitos - ansiedade sobre problemas futuros (X  tem muito medo de que a sua irmã 
vai morrer), dificuldades de concentração; 

● b.    incapacidade de ficar num local, dor de cabeça, sob a forma de tensão, incapacidade para 
relaxar; 

● c.    hiperactividade (tontura, sudorese, taquicardia, desconforto epigástrico, vertigem, etc.), 
(ICD-10). 

O comportamento da criança também é caracterizado por um limite muito baixo de sensibilidade, 
comportamento provocador e agitado, com explosões frequentes de demência (gritos e lapidação) que 
complementam este quadro.. 
As manifestações comportamentais em X são baseados num stress descontrolado e medo de ser 
abandonada, muitas vezes induzida pelos estados de pânico e explosões de agressividade de sua irmã Y 
ou do ambiente circundante.  
A incerteza em sua vida é um fator importante. Ambivalência e falta de confiança nos/as adultos/as é a 
base de atitudes e interações com todos/as os/as adultos/as. 
 O comportamento agressivo e ofensivo de X é principalmente um "mecanismo preventivo" para a 
"ameaça" de afeto (a extensão dessas manifestações está no caminho maior na sua irmã Y). X preservou 
partes saudáveis para processamento sublime de conflito interno e a sua manifestação em 
comportamentos que expressam o talento e a criatividade da criança (X canta e dança muito bem). 
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Conclusão 
 
Para ter uma mudança no comportamento das duas meninas e na experiência dos eventos 
traumáticos, o principal fator deve ser a experiência de aceitação, apoio, compreensão e 
segurança. 
 
 
Dinâmica do caso 
 
 
A partir daqui, vamos tentar olhar para o caso X e Y nos eventos que se seguiram, e como nossa equipa 
flutuou entre profissionalismo e intuição, entre ansiedades e medos óbvios, entre a lei e o desafio para 
conseguir encontrar um caminho para as duas meninas. 
 

**************************** 

 
Os desafios começaram quando as duas meninas foram acomodadas. 
Ambas as meninas não conseguiam manter a ansiedade em situação nenhuma. 
A ansiedade manifestou-se em: 

 
● Grande stress no novo cenário e necessidade de estudar todos os detalhes  ao seu redor. 
● Ansiedade persistente e intenso medo. 
● Insônias e dormir em intervalos muito curtos. 
● Busca contínua pela presença humana e manter sempre a pessoa próxima a elas. 
● Perguntas incessantes e contínuas sobre nomes, eventos, datas e sobre  o ambiente ao redor. 
● Requisitos pretensiosos para alimentos, roupas de cama, móveis, roupas e todos os outros 

acessórios. 
● Rejeição e "não gostar de nada" que era sugerido (recusa em comer ou comer demais). 
● Comportamento regressivo (chupar o dedo, busca compulsiva por cigarros). 
● Expressão de comportamentos sexuais extremos (tocar em outras pessoas - clientes e membros 

da equipa). 
● De comportamento educado e sedutor a violência severa para as autoridades (bater, dar 

pontapés, arrancar, empurrar,, derramar comida) repetindo eventos traumáticos. 
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● Birras e respostas histéricas, exigindo a atenção total de toda a equipa de profissionais. 
● Memórias intrusivas do evento, como se o evento estivesse acontecer de novo no presente, 

expressas através de flashbacks emocionais, em forma de imagens compulsivas e sensações 
corporais. 
 

Para explicar o comportamento acentuado de ambas as meninas e a resposta efetuada à equipa do 
Crisis Center, precisamos retornar a essas questões-chave levantadas em (consultar o material) - 
Apresentação do PowerPoint Parentalidade e Comportamento, Seminário sobre a Parentalidade, Parte 
I.1 

1. O que significa comportamento infantil? 
2. O que afeta o comportamento das crianças? 
3. Como é possível aprender comportamento ou gerenciar? 
4. O que é comportamento "desejável" e o que é comportamento "indesejado"? 

 
Os termos "desejável" e "indesejado" tendem a ser à custa de valor, e quando aplicados ao 
comportamento, podem depender das circunstâncias/razões, se uma ação é considerada boa ou má.  
Isso também pode depender da intensidade e frequência do comportamento e de como é avaliado. 
 
 

1. À pergunta: “O que este comportamento significa?"  
Tudo descrito na história dos dois gêmeos é a resposta para a pergunta. 

As crianças foram capazes de experimentar uma decadência existencial permanente causada pelo fato 
de que não havia nada seguro e constante nelas, todos poderiam (e isso foi provado muitas 
vezes nas suas vidas) para romper sua integridade física e emocional. Essas condições são 
descritas em várias fontes psicológicas como ameaças à sua própria vida ou colocar em risco a 
saúde ou a integridade de todo o evento, com o qual a vítima não dispõe de recursos suficientes 
para enfrentar e integrar-se ao seu mundo mental, a "experiência da morte". 

 
 
2. À pergunta: “O que influencia o comportamento das crianças”? 

Voltamos novamente para (consulte material) - Apresentação do PowerPoint Parentalidade e 
Comportamento, Seminário sobre Parentalidade, Parte I.1 - Pais, mães e autoridades influenciam o 
comportamento das crianças: 

● Se sabem ou não. 
● Se planejam, têm intenção ou não. 
● Os pais e as mães são modelos para os/as seus/suas filhos/as, como se devem comportar como 

adultos/as. 
● O comportamento desejável deve ser “ensinado às crianças”. 
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Neste sentido de pensamento, é importante enfocar o desenvolvimento inicial e o cuidado infantil. A 
literatura psicológica coloca uma ênfase maior no apego. 
 
 
 
Anexo 
John Bowlby (1907-1990) é um psicanalista inglês que acredita que a saúde mental e os problemas 
comportamentais podem ser atribuídos à primeira infância. A teoria do apego de Bowlby sugere que as 
crianças vêm ao mundo biologicamente pré-programadas para formar ligações com os/as outros/as, 
porque isso as ajudará a sobreviver. Bowlby acredita que o comportamento de apego é instintivo e será 
desencadeado por quaisquer condições que podem pôr em perigo, a obtenção de proximidade, como a 
divisão, a insegurança e o medo. 
A criança tem uma necessidade inata de se ligar a uma figura principal anexa (isto é, uma monotropia). 
Embora Bowlby não exclua a possibilidade de outros apegos para o bebé, o autor acredita que deve 
haver um relacionamento primário que é muito mais importante do que qualquer outro (geralmente, a 
mãe). 
Bowlby afirma que o relacionamento com a mãe é um pouco diferente de outros relacionamentos. 
Bowlby acredita que esse apego é diferente em espécie (qualitativamente diferente), e como vital 
significa que a falha em iniciar ou quebrar o afeto da mãe levará sérias consequências negativas, 
incluindo psicopatia imparcial. 
Nesta relação mãe-bebé, a criança comporta-se de maneira a causar contacto ou proximidade ao 
cuidado. Quando a criança experimenta uma excitação, ela alerta a pessoa que cuida dela. O choro, o 
sorriso e a locomoção são exemplos desses comportamentos de sinalização. Instintivamente, os/as 
cuidadores/as reagem ao comportamento de seus filhos criando um modelo recíproco de interações. 
 
Bowlby (1951) argumenta que a maternidade é quase inútil se for adiada até 12 meses; este é um 
período crítico. Se a relação afetiva é violada ou interrompida durante este período crítico, a criança 
sofrerá consequências irreversíveis a longo prazo desta privação pela mãe. Este risco continua até a 
idade dos cinco anos. Bowlby usa o termo "privação da maternidade" para se referir à separação ou 
perda da mãe e ao fracasso em desenvolver afeição. Bowlby usou o termo privação materna para se 
referir à separação ou perda da mãe, bem como ao fracasso em desenvolver um apego. 
A partir das conclusões científicas, podemos assumir o pesado risco enfrentado pelas duas meninas 
desde o seu nascimento, e os eventos traumáticos subsequentes influenciaram e moldaram 
completamente seus comportamentos e experiências.  
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Flashbacks  
 
 
A literatura analítica mostra que os flashbacks podem ser tão impressionantes com um senso de 
realidade que muitas pessoas que sofrem deste fenômeno, acreditam que estão a experimentar ou  a 
reviver o seu trauma. Flashbacks são capazes de imitar a realidade, porque causa um nível similar de 
stress no corpo. As mesmas hormonas passam através de suas veias, assim como o trauma real, como os 
batimentos cardíacos e a preparação dos músculos e de outros sistemas do corpo respondem da mesma 
maneira do que responderam durante a situação traumática real. 
 
As crianças retornam à experiência traumática ao reagir com ações, comportamentos e intensos 
sentimentos de trauma (na maioria das vezes Y no ato de violação). Y sentiu e reagiu como se ainda 
estivesse acontecer ou  se tivesse a acontecer de de novo. 
Nesses momentos, os/as especialistas responderam "ao momento", ao lembrar à criança (de maneira 
relevante à situação) que o evento já tinha acontecido e que não  se iria repetir. 
Esses dois  sintomas foram tratados no contexto da psicoterapia regulada. 

 
Repetição do trauma 
Parecia que alguma força invisível empurrava as duas meninas diariamente para situações em que  eram 
traumatizadas de novo e de novo da mesma forma como foram até agora . Desafiaram a equipa e o 
resto deles/as de uma maneira incrível (cuspir, chutar, arremessar, maltratar, destruir, e tentativas 
suicidas). 
Comportamentos autoindutores em crianças são justamente a expressão dessa adição, de acordo com a 
literatura científica. Quando as crianças sofrem abuso físico ou sexual, o comportamento autodestrutivo 
leva à analgesia (ausência de sensação de dor) devido à abstinência de opióides. Dor, cortes e 
queimaduras são tentativas de restaurar a integridade da pessoa diante da forte ansiedade. 
 
 
Está claramente descrito na literatura que vitimizar crianças ou pessoas adultos/as neutralizam a 
excitação do cérebro causada pelo trauma através de uma variedade de comportamentos aditivos 
envolvendo exposição compulsiva a situações que se assemelham ao trauma. Experiências em pessoas 
adultas mostram que, quando colocados/as em situações traumáticas, os opioides são liberados no 
corpo e isso alivia a ansiedade. No início do trauma, a vítima pode sentir alívio e até mesmo um senso de 
controle e autoridade sobre a situação, mas à medida que ela progride, os efeitos tóxicos da reabilitação 
seguem. 
Nosso profissionalismo exigia que nós - devagar mas persistentemente, o/ass funcionários/as do Centro - 
impedissemos que os corpos e toda a existência dessas meninas se movessem muito devagar, mudassem 
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esse comportamento de auto-culpabilidade e o substituíssem por um diferente, não inofensivo, 
comportamento e pensamento de auto-respeito e auto-confirmação. 
 
 
 
3. Como é possível aprender o comportamento ou gerenciá-lo? 
 

„A mãe madura apóia com calma a ambivalência 
da criança sem declarar a criança má”- 
diz a literatura científica. 

 
 
 

 
Tentamos, ao seguir as idéias do Paradigma Psicodinâmico e da Paternidade Positiva, aceitar e refletir os 
sinais dados pelas meninas, aceitar sua raiva, compreendê-la e sinalizar que não "desmoronaríamos" sob 
sua influência. 
Os/as filhos/as desses/as tantos/as "pais/mães rejeitadores/as" (em face de muitas pessoas e 
instituições que os encaminharam, culpavam e não solicitavam) precisavam de uma pessoa/pessoas para 
resistir à sua raiva e ficar sem quebrar e ajudá-los/as a reunir a imagem de a boa e a má criança, que é 
aborrecida pela mãe e que a ama. 
Essas crianças têm uma grande necessidade de alguém permitir que elas experimentem seus 
sentimentos até o fim, sejam verdadeiras e se entristeçam com a implacável conexão com a mãe. 
Construir suas fronteiras, sentir as dimensões de sua personalidade única, diferente e autônoma que a da 
mãe. 
Foi importante segurar! 
 
 
O que é Refrear? 
Literatura analítica e teoria do objeto?, as relações lançam uma luz abrangente sobre o desenvolvimento 
infantil e suas relações com seus objetos significativos. As teorias tratam dos pré-requisitos para o 
desenvolvimento mental do tema da maternidade primária, que pode ser um "recipiente adequado" 
para a personalidade do bebé, a "mãe suficientemente boa" para Whitney (1965). (Algumas anotações 
sobre retenção de maternidade em 'Maternidade Boa e Suficiente - Martha Harris', em La Collected 
papers de Martha Harris e Esther Bick.) 
Em 1967, em sua Teoria do Pensamento (1967) e em Experience Learning (1962), Bion fala sobre a 
necessidade da mãe  de tomar as evacuações de sua angústia, considerá-as e responder adequadamente 
a elas. Se isso acontecer, o bebé tem a experiência de ser compreendido, além de ser tranquilizado. Isso 
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recupera a parte evacuada de sua pessoa em um estado aprimorado, juntamente com a experiência de 
um objeto que foi capaz de tolerar e pensar nessa parte. Assim, introduzindo o que Bion chamou de 
capacidade da mãe para "chicotadas", o bebê começa a ser mais capaz de tolerar e perceber a si mesmo 
e ao mundo em termos do significado das coisas. O fracasso da mãe em responder à distração infantil 
resulta na introdução de um objeto que é hostil ao entendimento, junto com a parte assustada de si 
mesma, que lhe foi negado o seu significado, pois não produziu uma reação. Então esta parte é 
experimentada como 'medo sem nome'. 
Em outras palavras, é de extrema importância para as crianças desde a mais tenra infância ter uma 
pessoa adulta significativa (de preferência a mãe) que forneça um meio de proteger, aceitar, entender as 
necessidades do bebé, responder apropriadamente ao bebé, estar lá quando o bebé é alarmante e 
assustado e para nomear as coisas que o bebé vai lentamente integrar e transformá-las em suas 
próprias. 
 
 
* 
No contexto dos casos em consideração,  entende-se  que as crianças são criadas em um ambiente que 
não cobre as visões teóricas delineadas acima sobre "bons pais/boas mães". 
Contra o pano de fundo dessa paternidade extremamente negligente e traumática, as crianças são 
confrontadas com insegurança e violência, o que predestina a manifestação de seus problemas, 
manifestada em todas essas manifestações disfuncionais. 
 
 
 

Para segurar o CORPO 
 
É importante para a experiência de um sofrimento tão grave com as duas meninas e é e ainda é acima de 
tudo para ter um ambiente seguro em que ela estão protegidas, e não podem magoar-se e ninguém vai 
magoá-las. 
Quando as duas meninas tentaram destruir tudo ao seu redor e a si mesmas, a equipa de profissionais 
do centro teve que segurá-las fisicamente - "num abraço apertado". Você entende que isso não foi nada 
fácil, ainda mais sendo crianças de 15 anos bem desenvolvidas para a idade. Às vezes, esse "forte 
abraço" tinha que envolver todo o corpo e assim permanecer por horas. Os primeiros minutos foram 
muito pesados, minutos a tentar sair do abraço. Eventualmente, a intensidade de suas tentativas e sua 
força diminuíam cada vez mais até que  caíssem e relaxassem, e na maioria dos casos estava  a dormir, 
quando Y colocou o dedo na boca e X cobriu a cabeça com a manta. 
X  gritava também, geralmente "defendendo Y" como tem sido  ao longo dos anos. 
Após cerca de um ano, os sintomas foram repetidos, só que nesses momentos, X perguntava se ela não 
está a ficar louca! 
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Ela  reconheceu-os e percebeu que era muito difícil dominá-los. Ela costumava dizer que era muito 
ciumenta e claramente expressa de uma forma muito chorosa: "As outras crianças têm suas mães e eu 
não!" 
 
 

Para segurar o Psiqué 
Comportamentos bons e restritivos estão na raiz da segurança das crianças e culpam as crianças por 

serem abandonadas por seus pais porque são "crianças más" e "as crianças são sempre culpadas". 
 

 
 
 
 
 
Identificação do Projeto  

 
Quando havia uma equipa a trabalhar com as crianças, predominantemente, jovens profissionais ou 
assistentes sociais com experiência insuficiente para lidar com pessoas que foram vítimas de violência, 
houve um aumento sistemático de tensão, a ponto de pânico, medo, raiva, passar por experiências  de 
agressão, experiências paranoicas e toda uma série de pseudo delírios. 
A identificação designal, como mecanismo protetor de uma fantasia inconsciente, na qual aspectos de si 
ou de um objeto interno são separados e atribuídos a um objeto externo, prevaleceu fortemente no 
funcionamento das duas meninas. 
Aspetos projetados podem ser sentidos pelo projetor como bons ou maus. Fantasias de design podem 
ou não ser acompanhadas por um comportamento emocional que inconscientemente visa forçar o 
destinatário/a da projeção a sentir e agir de acordo com a projeção da fantasia. 
A identificação do design é descrita na literatura como um processo de três etapas no momento do 
processo consultivo e terapêutico: 
 

1. O/A paciente inconscientemente projeta no/a conselheiro/a. 
2. O conselheiro / terapeuta é inconscientemente identificado com o projeto e começa a se 

comportar e se sentir como a imagem projetada, que é uma resposta à pressão do/a paciente/ 
cliente. Os fantasmas da identificação projetiva são às vezes considerados propriedades 
"adquirentes" e "atributivas", o que significa que a fantasia envolve não apenas livrar-se dos 
aspectos de nossa própria psique, mas também entrar na mente do/a outro/a para adquirir os 
aspectos desejados de nossa psique. sua psique. Neste caso, as fantasias projetivas e 
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introspectivas trabalham juntas. Como resultado de todo esse conjunto de experiências, grande 
parte da equipa pode tomar a decisão de não continuar a trabalhar nessa atmosfera, e outra 
parte estava ao alcance de suas forças. 

Permaneceu para a equipa trabalhar no terceiro passo:  
3. No processo clínico, o conteúdo projetado deve ser alterado de uma maneira (boa e solidária) 

antes de retornar ao cliente através da reentrada e modificar os relacionamentos internos do 
cliente. Em outras palavras, é de suma importância reter nossas esmagadoras emoções 
destrutivas e trazê-las de volta às crianças de uma maneira boa, para que elas possam construir 
uma paz interior boa e suportável. 
 

 
A separação das duas meninas era necessária. 
Os neurolépticos tinham que ser incluídos numa dose moderada para reduzir a ansiedade e os 
antidepressivos. 
                                                                                               
Um ano de intenso trabalho psicoterapêutico e social em ambos os casos marca um número de 
sucessos com essas crianças. 
Elas também fizeram esforços sem fim. 
Uma expressão clara de conforto mental em qualquer ser humano, e mais ainda em crianças, é o 
comportamento. 
 

3. O que é “desejável” comportamento e o que é “indesejável”? 
As crianças sabem inconcebivelmente quais comportamentos são considerados "bons" ou desejáveis. 
Portanto, elas precisam aprender quais comportamentos são apoiados pelos pais, pelas mães e pelas 
autoridades. Normalmente, o comportamento desejado não é apenas para ser "ensinado", mas também 
para mostrar - ser um modelo para o comportamento dos/as nossos/as filhos/as. 
É importante explicar detalhadamente cada ação ou forma de resposta. (ver Material ... Seminário para 
Pais e Mães, Disciplina, Parte IV.1) 
O objetivo é usar a disciplina de forma que as crianças obtenham feedback sobre seu comportamento e 
incentivar a demonstrar um comportamento apropriado no futuro. 
Métodos de disciplina, como algumas "punições", são usados para complementar o comportamento 
indesejado. Isso serve para dar uma mensagem clara sobre qual comportamento é inaceitável. 
Nesse contexto, ressalta-se novamente que o conceito de punição é usado em um sentido acadêmico 
(ver Apresentação l.1, slides 3 e 4) e de modo algum é o mesmo que castigos corporais. 
Quando falamos em "punições", acima de tudo, queremos dizer colocar os restrições e privar as crianças 
do que é possível. 
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Punição 
É importante primeiro nos perguntarmos se uma punição é a maneira mais eficaz de alcançar o objetivo. 
Não há sentido em punir a criança por algo que não fez ou que simplesmente não aprendeu a fazer. 
Muitas vezes, o problema é que a criança precisa aprender um determinado comportamento e não 
parar de mostrar o comportamento indesejado. 
Se chegar à conclusão de que é necessário usar alguma punição para lidar com comportamento 
indesejado, deve-se pensar em quais penalidades são apropriadas e lógicas, e também sobre o que é 
mais provável que seja efetivo. É necessário levar em conta coisas diferentes, como a idade e o 
temperamento da criança, o contexto do comportamento e o quão mau é o comportamento e o que 
os/as  pais/mães querem e podem seguir. 
Além disso, não é suficiente saber qual comportamento queremos nos livrar e qual a punição a ser 
aplicada.  Também precisamos saber qual comportamento queremos ver. 
Como esse comportamento será promovido, em quais etapas, através de aprendizagem direta, 
recompensas, modelagem. 
Veja o modelo de 5 etapas detalhado no Slide 3, Seminário sobre Parentalidade, Parte IV.1 
Nas relações das gêmeas, tornou-se claro que as proibições não faziam qualquer efeito, as proibições 
eram tendenciosamente violadas com o propósito de retratamento obsessivo. 
Este comportamento dos pais, das mães e autoridades é muitas vezes ineficiente e tende a agravar as 
coisas e causar frustração e sentimentos ruins em ambos os países. Além disso, esse comportamento 
pai, mãe/autoridade pode aumentar o comportamento indesejado da criança, já que ela recebe muita 
atenção para ela. 
Durante a observação das duas meninas, ficou claro que as penalidades não tiveram o efeito necessário 
sobre elas, e é importante que seu comportamento bom e comportamental seja encorajado, não dando 
atenção ao comportamento indesejado a ponto de ser totalmente negligenciado. 
************************************** 
Era de extrema importância que toda a equipa que trabalhava no caso permanecesse na posição 
profissional, apesar dos desafios do caso, e mantivesse o trauma, não executar CASTIGOS CORPORAIS, 
e deixar de ter sua própria autoridade e boa vontade como especialistas auxiliares. 
 
************************************** 
Aqui é o lugar para agradecer a todos os/as especialistas, administração e todos os/as nossos/as 
parceiros/as e amigos/as envolvidos/as no apoio a este terrível destino na direção de sair da posição de 
"criminosos/as perseguidos por lei" e depois perseguidos pela sociedade - "pessoas com doença mental 
"ou pessoas com comportamento imoral "e identificando este comportamento como" NECESSIDADE DE 
AJUDA ", ao trabalhar 24 horas por dia, incansavelmente e profissionalmente! 
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Gostaria de agradecer ao Provedor de Justiça da República da Bulgária, à Direcção dos Direitos da 
Criança no Provedor de Justiça da República da Bulgária, à Agência Estatal de Protecção Infantil, à 
Agência de Assistência Social, ao Ministério da Educação e da Ciência, à Rede Nacional Network for 
Children, à Associação Nacional para Foster Care, o prefeito do município de Shiroka Luka, a Escola 
Nacional de Artes Folclóricas SHIROKA LAKA, Shiroka Luka Villange, Hristo Botev School, aldeia de 
Podem, Associação "Crianças e Espaço". 
 

 
Obrigado queridos/as amigos/as! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 
Queridos/as amigos/as, concluímos esta longa história  de mecanismos para a mais completa 

comunicação humana com nossos parceiros/as mais pequenos/as - as crianças! 

Agradecemos por estar conosco o tempo todo, o que não é fácil, mas é colorido, então é fácil andar. 
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Espero que cada um de nós tenha encontrado seu tesouro, sua cor de esperança, sua fonte de 

conhecimento! 

Fico feliz que tantos/as parceiros/as e seguidores/as estejam conosco neste caminho! 

Continue a investigar e a se inspirar para mudar! 

 
 
Finalmente, se ainda tivermos que responder à pergunta: Qual é a diferença entre maus tratos e 
educar? 
 
 Resposta é: 

● Abraçar e dar amor, não bater e empurrar, cheio de raiva e frustração.. 
● Explicar passo a passo o que uma criança deve fazer, não dizer o resultado final do que todo um 

conjunto de ações trará. 
● Apoiar e destacar os pontos fortes da criança, não desvalorizar e ofender. 
● Dizer o que é positivo fazer, em vez de se concentrar no que é negativo, enfatizando-o ainda 

mais. 
● To reward the child's good deeds and achievements, not to neglect them, serving our fears of 

our own failure. 
● Recompensar as boas ações e conquistas da criança, não negligenciá-las, servindo nossos 

medos de nosso próprio fracasso. 
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