
- Preparação- 
 

Caso  N 

Sessão  6ª  Data/Hora  28.05.2008  

Terapeuta   

Anfitrião   

Equipa de Observação   

 Pessoa(s) esperada(s)  V. 

Tipo de Cliente   
 

Anfitrião

- Acolhimento 

:  

- Apresentação e aplicação dos questionários. 

 

• Exploração da Tarefa da Sessão Anterior 

Terapeuta: 

“Na última sessão finalizamos com uma sugestão de tarefa, está lembrada? Como é que 

correu?” (Continuar a fazer o que já faz bem e direccionar-se para aquilo que gosta). 

 

• Melhorias desde a Sessão Anterior  

“Muitas vezes acontece que entre encontros se notem melhorias. O que já mudou desde a 

ultima vez que a V. esteve aqui?” 

 

• Exploração e ampliação de momentos excepções 

O que é que aconteceu quando a situação esteve melhor? 

O que é que fez nesse sentido? 

Com quem é que estava nesse momento?  

Onde se encontrava? 

O que estava a fazer nesse momento? 

 

• Aplicação do CMM 

 “V. foi ver o que lhe mandei por e-mail sobre como vamos trabalhar a partir de 

agora? Que lhe parece? 

Anexo I 



 Vamos agora passar a uma nova fase do nosso atendimento, a sessão vai decorrer de 

uma forma diferente do sucedido nas sessões anteriores. Para isto necessito que 

trabalhemos em conjunto, posso contar com a sua colaboração?”. “Para que esta 

dinâmica se torne mais concreta, vamos escrever tópicos das suas respostas, para depois 

podermos trabalhar melhor no futuro próximo. 

(O preenchimento das cinco categorias vai ser feito no desenho da Daisy. Vão sendo 

feitas as questões para cada categoria e vai sendo escrito tópicos dessas respostas). 

 

Questões para cada categoria 

Acto de fala: 

. Neste momento qual é a questão que mais a preocupa? (Problema, questão a ser tratada) 

. O que pode fazer para que esta questão seja resolvida?  

Orientando para as soluções: 

 

Episódios:  

. Qual a natureza da situação em que nos encontramos?  

. Quando foi a ultima vez que se deparou com esta situação? 

. Como pode agir perante esta situação? 

Orientando para as soluções: 

. Qual a sua responsabilidade no contexto em que se encontra?  

. Qual foi a ultima vez em que se deparou com a situação menos problemática? O que fez? 

 

Self: 

. Como vive esta situação a nível pessoal? 

. Como é que isto a influencia?  

. Como é que isto influencia a sua presença com amigos e familiares? 

. O que já fez a nível pessoal para resolver a questão? 

Orientando para as soluções: 

. O que faz para que esta situação não a perturbe ainda mais? 

. O que poderia fazer, de acordo com as suas capacidades, para que a sua percepção a 

nível pessoal desta questão pudesse ser alterada?  

 

Cultura: 

. A nível cultural, como percepciona o problema? O que a faz se manter junto à sua 

família? O que faz a sua família estar junto a si? 



. Como percepciona o futuro? 

Orientando para as soluções:

. Como pode a V. construir e transmitir a sua maneira de pensar sobre este assunto?  

  

. O que já fez para que a nível cultura algo se pudesse alterar de forma a solucionar o 

problema? 

. O que seria necessário acontecer para que a sua maneira de percepcionar o problema a 

nível cultural se alterasse? 

 

Relações: 

. Como é que este problema influencia as suas relações com sua família e seus amigos?  

. Já alguma vez falou sobre isto a algum amigo? Qual era a sua opinião? Concordou? 

Ajudou-a? O que fez? 

. O que pode fazer com o auxilio de outros que solucione o problema, ou pelo menos que 

a faça abstrair do mesmo?  

Orientando para as soluções: 

. Como pode fazer, através das suas relações, que seja alterada a forma de pensar da sua 

mãe (sociedade)?   

. O que é necessário trabalhar-mos aqui, para que a situação se altere? 

 

• Pergunta-Escala  

 “Na tão famosa escala, em que nível considera estar hoje, relativamente ao problema?” 

 “O que é que pensa que pode fazer para chegar ao nível (X+1)?” 

“E o que é que já aconteceu ou o que é que já fez para não estar no nível X-1?”  

A dada altura diz: “se calhar a V. está a ficar melhor, mais grande, mais velha”. 

 

◊ Se não tiverem sido produzidas excepções anteriormente: 

“Quando é que conseguiu estar num X+1?“ “O que é que estava a acontecer nessa altura?”  

“O que é que estava a fazer “ “O que acontecia à sua volta? Com quem estava?” 

 

• Intervalo    

 

• Cumprimentos    

 

•  Tarefa 



Transcrição do excerto da &ª Sessão com CMM 
 

Terapeuta: Bem Vanessa… já disse que se assustou um bocadinho… 
V: Sim… porque eu não estou a ver como vocês podem por aquilo em pratica. Eu acho que 

aquela gente toda que está ali é para depois vir para aqui (ri) 
T: Não, não, nada disso. Isto vai ser muito mais directivo do que costumamos fazer. Vou-lhe 

fazer perguntas, peço que seja o mais concreta que conseguir.  
V: E não vuuuuuuu… (gesto a dizer que se vai dispersar) 
T: Hoje em princípio só vai responder, vai só responder às perguntas, depois na próxima 

sessão se conseguirmos acabar esta parte das perguntas é que poderemos esmiuçar cada resposta e ver 
o que podemos ir buscar mais a cada resposta. Está bem? 

V: Está bem!  
T: Vamos começar, preparada? 
V: Tshana…   
T: Tragam as agulhas, estou a brincar… neste momento qual é a questão que mais a preocupa? 
V: (silêncio) A relação com os meus pais. 
T: O que já fez… 
V: Só uma pergunta…. É resposta assim, oh… 
T: Se quiser falar mais pode falar, é como quiser. O que é que já fez para resolver esta 

situação? 
V: Já fiz tantas coisas… já fiz tanta coisa. 
T: Pode-nos referir algumas, as que acha mais importantes. 
V: Tentei comunicar com eles, tentei dizer o que sentia, tentei fazer coisa que eles gostassem, 

tentei de alguma forma quebrar a questão que pode ser um pouco tabu, que é a da minha irmã… 
aaah… tento ser mais agradável para eles… mais rapidamente e concisamente é isto.  

T: O que pode fazer mais? 
V: Acho que continuar a insistir 
T: E tem forças para isso? 
V: Sim… 
T: Estratégias? 
V: Algumas. 
T: Quais? 
V: É um bocado explorar aquelas que eu já utilizo. A questão dos cães que é uma coisa que 

eles gostam, ir buscar coisas que eles gostem para chegar a eles, tentar traze-los um bocadinho ao meu 
mundo, junto dos meus amigos… vai-se meter o meu aniversario, não faço questão de festejar os meus 
anos, mas se calhar para eles é importante, não é? São pais, e independentemente de tudo, foi e hade 
ser um momento que está sempre marcado neles. E ainda hoje disse à minha mãe, o dia dos meus anos 
não é para festejar os meus anos, mas gostava que eles os dois fossem comigo ao Tóquio que é um 
sitio onde gosto de ir, dançar, abanar o capacete, beber umas bejecas…tem o som que a minha mãe 
gosta e que eu gosto… era um sitio onde a minha irmã também ia.    

T: É uma coisa que têm em comum, gostam do mesmo tipo de música.  

Anexo II 



V: Gostamos… o meu pai… para ele se calhar vai ser uma seca, mas aquilo tem uns sofás 
fixes onde ele pode roncar à vontade e ninguém o ouve. São essas pequenas estratégias… eu tentar… 
cativa-los com aquilo que sei que consigo lá chegar e tentar de alguma forma devagarinho traze-los, 
também ao meu lado. 

T: Mais uma vez conseguiu, vai conseguir mostrar-lhes uma coisa que é sua, onde gosta de ir 
agrada à sua mãe porque é a música que ela gosta e agrada ao seu pai porque tem os sofás 
confortáveis… 

V: Porque tem os sofás confortáveis (ao mesmo tempo que T.)  
T: Mais uma vez pensou em toda a família e não apenas no que a V. queria. 
V: Sim. 
T: De onde surgiu esta situação? Esta questão da relação com os seus pais não ser a melhor? 
V: Vocês já sabem isso tudo… ah… eu acho… a sensação que eu tenho surgiu para aí com os 

meus 20 anos… 18, 20 anos, foi quando eu entrei para o curso de Turismo e desde logo mostrei que 
não era aquilo que queria fazer, e foi contrariada. E o facto de andar contrariada fez com que a minha 
mãe se apercebesse, principalmente a minha mãe, se apercebesse que eu estava contrariada, e como 
era uma coisa que ela sonhava para mim, era um desejo dela, para ela que não conseguiu concretizar, 
ela direccionou para mim. E como não era aquilo que eu queria, andei contrariada. Quando acabei o 
curso as coisas pioraram e pioraram bastante, mais quando de facto acabei o curso e decidi que não era 
aquilo que eu queria fazer. Na altura trabalhei ainda uns 4 meses numa agência de viagens e depois fui 
trabalhar para a Câmara de Lisboa, para a área da juventude. Ai foi onde senti as primeiras… 

T: Acabou o curso porquê? 
V: Porque eles o pagavam, porque era 3 anos, porque era fácil e porque não ia às aulas e era 

fácil passar (com ar de envergonhada). 
T: (risos) É uma boa motivação ir às aulas e conseguir passar, é bom para tudo. Ah… em que 

situações é que nota mais estes contratempos com os seus pais? Em especial com a sua mãe… 
V: Minha mãe (ao mesmo tempo que T.). (Pausa) Em todas as situações quase que nós 

podemos entrar em choque. No trabalho, quando ela se sente ultrapassada, em casa também é um 
bocado nesta onda, quando eu tomava a iniciativa e não era ela que me dizia, não sei, parece que era 
isso, que ela se sentia um bocado ultrapassada e então reagia mal. Quando eu digo que não gosto de 
uma coisa e quando demonstro a minha opinião e a minha opinião não vai de encontro à dela. Por 
exemplo, mais concretamente e mais recentemente a questão do budismo… eu acho que quem faz o 
bem, dentro das teorias budistas até pratica o mesmo que os budistas, não é… sejam budistas sejam 
católicos, seja quem for, fazer o bem é fazer o bem, independentemente das crenças que se tem. E lá 
está, é isso que lhe digo a ela, não é por ser budismo, é porque quem faz o bem faz e ela já fazia antes 
de andar no budismo e aí a gente entra muito em choque… nas questões políticas também, quando 
eu… só para dar exemplos, quando eu manifesto a minha opinião que até é muito próxima da dela mas 
nalgumas coisas a gente não afina e quando desafinamos tá o caldo entornado. 

T: É complicado. 
V: Porque eu dá-me ideia que a minha mãe… e aí entra o CMMMMM… pode ser uma 

sensação minha, pode ser aquilo que eu acho e pode não ser o que vai na cabeça dela…. Na minha 
opinião, o que eu acho é que a minha mãe não tolera bem a opinião diferente dos outros, apesar dela 



defender isso! E concretamente em relação a mim, enquanto que com a minha irmã ela aceitava, né? 
Havia guerras e tudo mais mas a minha irmã acabava por ter, como dizer, todo o orgulho da minha 
mãe por ter uma opinião diferente, comigo não aceita bem porque sempre fui mais calada, mais 
submissa e quando eu elevo a minha opinião, a minha voz, o meu pensar, parece que aquilo para ela é 
um choque e não cai bem. 

T: Nessas situações o que é que a V. faz para que não fique ainda pior? 
V: [risos] Agora… Agora, de há algum tempo para cá, há pouco tempo pra cá… normalmente 

eu não fazia nada, deixava a mesma coisa, fazia prevalecer a minha vontade e a minha opinião e 
entravamos em choque profundo. De há um tempo para cá acabo por não deixar de pensar o que 
penso, não lhe dou razão naquilo que acho que ela não tem razão, mas simplesmente calo-me. E 
ignoro, tento passar ao lado para não me chatear, nem a chatear a ela. 

T: E o que é que ainda pode fazer? 
V: Acho que não posso fazer mais nada… Isso já é um bocado contra… O que eu poderia 

fazer era dizer que sim, que sim, que sim, mas depois… também se não acredito nisso também não… 
e a melhor maneira é tentar um bocado passar ao lado. 

T: Quando é que foi a última vez, ou o último episódio em que esteve tudo bem, em que 
parecia que as cosias se iam resolver? 

V: Hoje!  
T: O que é que aconteceu? 
V: Estava bem comigo… errrr, pediu-me para ler dois e-mails que chegaram de uns tipos 

gregos das empresas com quem estiveram… e eram em inglês, mandaram ao meu pai…. Um 
concretamente falava na minha irmã e pediu-me para ler isso ao meu pai… mostrou que… apesar de 
ela saber que isso é complicado para mim, eu consigo se calhar falar da coisa mais calmamente do que 
ela. E pediu-me para ler isso ao meu pai e teve o dia todo a falar comigo e estivemos a falar da casa, 
da venda da casa que entretanto não se vendeu e agora o engenheiro anda outra vez a chatear a cabeça 
à minha mãe… E pronto, mostrou-se interessada em algumas coisas. Ontem, quando eu soube… 
PORQUE VOU PRO ROCK IN RIO!!!!! [grita para a equipa do outro lado do vidro]… 

T: AHH afinal vai! 
V: Ah, que é pra elas saberem e as que não sabem elas depois contam-vos a história! Ah, 

ontem soube que afinal vou entrar pró voluntariado pró Rock In Rio… 
T: E chegou a escrever a carta? 
V: Cheguei a escrever a carta e vou apresentar queixa ao provedor da justiça na mesma, 

porque não foi o IPJ que fez nada para que tal não acontecesse! 
T: AHH! 
V: Foi a malta do antigo grupo de voluntariado que foi buscar quem não tinha sido 

seleccionado. E portanto, ontem disseram-me que tinha que ir para o Rock in Rio, e na sexta-feira, 
como lá tenho que estar às 5h da tarde, então pedi pra me deixar sair mais cedo pra eu ir, e disse-me 
que sim, na boa, que até podia ir mais cedo por causa dos cães… Portanto dá estas mostras de boa 
vontade e de as coisas estarem com andamento… 

T: O que é que foi diferente nessas alturas? O que é que a V. fez de diferente? 



V: Eu acho que… por incrível que pareça, eu não fiz nada de diferente, aconteceu foi uma 
situação que por falhas de comunicação, neste caso, deram bom resultado, que foi há 15 dias atrás. Fez 
esta segunda feira 15 dias, o S. ligou-me porque ia pra junta de freguesia e eu ia a casa dos meus pais. 
Ia-lhes dar umas t-shirts que mandei vir lá dessa tal marca: uma tinha um monge budista bué 
engraçado a dar uma folhinha de oliveira a uma pomba da paz, para a minha mãe, e uma com o Diego 
Maradona toda muita maluca, para o meu pai. E Tinham chegado as t-shirts e… 

T: Mais uma vez se preocupou com os seus pais… 
V: …e tinham chegado na 6ª feira e não pude ir lá no fim-de-semana e eu disse que tinha que 

ser na segunda, porque lá está., a gente não sabe o dia de amanhã e eu não queria deixar… e podia 
acontecer alguma cena e eu não queria que isso acontecesse. E então eu disse ao S. que ia a casa dos 
meus pais levar aquilo, e ele tava lá na junta de freguesia que era lá ao lado da casa dos meus pais e ia 
lá passar. E ele disse, entretanto disse-me… e o telemóvel, a rede perdeu-se, “ah não sei quê, jantar” e 
eu percebi que era para convidar os meus pais para jantar. Como eles dizem sempre que não, mandei 
mensagem já antecipadamente para quando chegasse a hora a gente já não estar a contar com resposta 
e por incrível… Ah e entretanto, quando ele falou em jantar não era jantar com os meus pais, era jantar 
com uma senhora que ele conhece que tem 90 anos ou 80 e tal anos, que ele não via também já há uma 
série de tempo e era… íamos levar, e já que estávamos ali ao pé íamos levar a senhora a jantar. Só que 
eu já naquela altura antecipei-me e afinal a minha mãe ligou-me a dizer “ah já está na hora não sei 
que!” e eu “olha, boa ideia, vamos!”. 

T: uuhhhhh [com ar surpreso] 
V: Eu fiquei, opah desculpa eu percebi mal e agora eles estão a dizer que vão jantar…  

[risos] 
V: E fomos jantar a um restaurante ali ao pé que é muito engraçado, que tínhamos ido no 

Sábado e que tinha uma queijadas óptimas, em calhando eu ainda vos trago queijadas daquelas! 
T: [com ar guloso] Também pode ser. 
V: E fomos e ainda por cima o restaurante estava só para nós os quatro. E então estivemos nós 

os quatro ali, teca, teca, teca, teca, teca, teca… pá e as coisa no dia a seguir os meus pais pareciam que 
estavam com uma aura diferente e… 

T: É uma situação que fez com que a V. se sentisse melhor consigo própria… 
V: Sim, ainda hoje estou um bocado… tipo às vezes à coisa que acontecem fora do percurso 

normal, mas que por acaso… (T: Fez-lhes bem) até foi fixe… e de facto a Grécia também ajudou um 
bocado. 

T: Como é que esta situação toda a influência a nível pessoal?  
T: Pá, influência muito, porque tou muito mais calma com tudo, tou muito mais tolerante a 

tudo… e quando digo a tudo é a tudo e a todos não é só relativamente aos meus pais. Sinto-me com 
vontade de dizer piadas, apesar de me verem rir aqui, e de facto eu tenho bom sentido de humor, eu 
também acho que tenho um bom sentido de humor. Só que quando estou assim mais leve as coisas 
correm naturalmente e às vezes este meu sentido de humor, quando estou amarga e azeda levam-me 
para que de facto seja um humor um bocado caustico. Sarcástico e eu as vezes nem dou conta e estou a 
dar aquela “sticadinha” às pessoas, estou a dar alguma coisa e em género de brincadeira, “tunga, já 
estas a levar”.  



T: Sim, isso acontece quando a situação com os seus pais não é a melhor? 
V: … claro…quando não há nuvens… ah… sinto-me bem disposta e não largando os 

projectos todos que eu tenho em mente e que já falei convosco, e tudo mais, lá está, primeiro sinto-me 
muito mais à vontade para falar com eles sobre a coisas, muito mais receptiva ao que eles têm para 
dizer. Também sinto que da parte deles há uma maior receptividade. Há qualquer desenvolvimento em 
algum projecto e acho que anda melhor, e lá está não é por as coisas andarem melhor que vou largar os 
projectos, não, não vou, vou lutar por eles, se as coisas continuarem assim tudo em grande esforço… 

T: … agora é continuar. 
V: Exactamente, era o que eu estava a dizer no outro dia, quando eu estou mal parece que a 

necessidade de é maior, mas a vontade é muito menor… é um ciclo vicioso. Quando a pessoa está 
melhor eu acho que não há… não há aquela necessidade mas a vontade continua e há muito mais garra 
e força para agarrar as coisas. Portanto acho que me influência muito mais ultimamente para tudo.  

T: Quando a situação não é assim boa, o que a V. faz para tentar resolver a gestão consigo 
própria?  

V: Tento ao máximo, faço um grande esforço para minimizar o que me magoa, e me chateia. 
Tento levar as coisas da forma melhor, na última situação que vocês sabem tentei falar com o meu pai, 
que podia ser… 

T: …também pode ter vindo daí alguma coisa 
V: Também pode… mas foi aquilo que eu disse, só o facto de me ter aberto com ele tirou-me 

um peso de cima gigantesco. Também o facto de ter tirado um peso de cima gigantesco faz com que as 
pessoas se sintam mais leves e o facto de se sentir mais leves… isto também passa… não é… os bons 
estados de humor e os maus estados de humor também passam a quem está á volta.  

T: A V. estar bem, faz com que os seus pais estejam bem… 
V: Exactamente! Acho q… não é? Vocês, ninguém melhor me pode dizer. Mas eu acho que 

influencia sempre quem está no nosso círculo principalmente mais próximo. E… portanto o que é que 
tinha perguntado? O que é q fazia, não é? O que eu fazia para melhor? É tentar de facto, ah… 
minimizar o que me faz mal, dar menos relevância a isso, tentar agarrar-me em coisas que me façam 
bem, e basicamente é isso. 

T: Por exemplo, as pessoas de quem gosta, os cães… 
V: … os cães, S.… fazer… lá está. 
T: E andar de bicicleta? 
V: A bicicleta está parada. Mas eu estive em casa dos meus pais agora, a tomar conta dos cães, 

são sete. Não havia tempo. 
V: Sete cães? 
T: Os meus são, são cinco deles e dois meus. Sendo que é porta a entrar, porta a fechar. Entra 

um sai outro, sai outro… por isso se eu ontem estava bué esgotada… ontem estive em casa finalmente 
e estava bué cansada por causa disso. É uma responsabilidade do caraças.  

T: Ah… a V. em sessões anteriores já nos disse que lhe custa esta situação, que a situação está 
má. Ainda bem que neste momento, e hoje está particularmente bem. Mas muitas vezes nos diz que ela 
costuma estar mal… ah não é assim tão agradável quanto isso. O viver, conviverem e estarem juntos. 



O que é que a faz estar junto da sua família, estar juntos dos seus pais, apesar desta contradições que 
tantas vezes surgem e muitas vezes a transtornam.   

V: Vocês já sabem a resposta a isso. ah… no meu ver, o que me fez estar… é assim. Se calhar 
há duas fases. Uma foi antes do que aconteceu à minha irmã e a outra, depois de ter acontecido o que 
aconteceu com a minha irmã sinto ainda mais na obrigação de estar com eles. Não é uma obrigação… 
sei lá, ás vezes é um peso grande, não é. Quando as coisas estão mal e de facto é difícil, mas… a 
minha obrigação maior é de facto estar juntos deles exactamente porque gosto deles e porque sei que 
estar com eles pode ajudá-los. Mesmo quando as coisas estão mal entre nós, lá está eles têm confiança 
em mim e só o facto de terem confiança em mim e saberem que por algum momento pode sair e que 
as coisa ficam mais ou menos controladas… acho que é uma forma de me fazer estar ali. E é dar-lhes 
o apoio, não tão directo enquanto familiar, não é, no trabalho, mas acaba por ser. É assim um bocado 
dois mundos que se cruzam e qualquer um dos dois influencia…. Mas acho o que está por detrás disto 
tudo é o facto de eu de gostar dos meus pais e eu achar que eles precisam de mim e portanto estar ali 
para lhes dar apoio. Mesmo quando as coisa estão mal. 

T: Como é que toda a educação que teve ate hoje, vinda dos seus pais, a influencia nesta 
decisão de querer estar ao lado eles? 

V: Na base da solidariedade, basicamente… acho que é solidariedade acima de tudo que me 
influência. Porque ao fim ao cabo eles próprios os dois, eles próprios os dois, é assim um bocado 
assim que também funcionam. Há alturas em que eles estão mal, agora nem tanto, mas antes havia 
alturas em que aquilo era um inferno e eu ainda não trabalhava com eles e nessa altura principalmente 
era um inferno maior entre eles os dois e era um bocado eu que os fazia andar para a frente e fazia 
continuar juntos na empresa… não é… a solidariedade um com o outro, o apoiarem-se um ao outro. E 
eu acho que isso passou para mim. E eu acho que não passou tanto para a minha irmão por ter o 
espírito rebelde. Depois também à outra questão que eu também já vos falei, que é a questão 
económica, não estar disposta a... mas o factor principal não é… 

T: Mas hoje vem cheia de ideias e se lhe propusessem um franchising não pensava duas vezes 
e dava o passo. 

V: E, e é assim quando eu falo que quero um petsiting e que quero um franshasing e quero 
tudo isso, qualquer um dessa hipóteses ou as duas até, nada disso faria com que eu não tivesse 
disponível quando eles precisassem de mim. Até porque qualquer uma das duas estaria principalmente 
dependente de mim, não é? Não teria outros patrões e portanto o que eles precisarem de mim tiram na 
mesma. E já aconteceu isso, eu quando andava a estudar no ISLA, durante um ou dois anos ia 
trabalhar com eles de manhã e nunca ganhei um tosto. Por isso ia para lá ajudar a minha mãe nos 
arquivos e nisto e naquilo. Portanto… 

T: Sentia esse dever ou essa obrigação? 
V: Não! Não era um… se calhar sentia esse dever mas não a obrigação. Eu não era obrigada a 

nada e fui eu, fui eu que me predispôs a isso. E era um bocado o dever, de facto, de os ajudar. Se eu 
tinha a manhã livre, também era verdade que eu sabia que ia para o ISLA e eu não ia propriamente 
para as aulas, e portanto não ia estar a matar-me nas aulas e estava descansada… (risos de V. e T.). E 
portanto podia ajuda-los, se eles haviam de ter uma pessoa podiam me ter a mim, e fazia isso. 

T: Como é que se sentia? 



V: Sentia-me bem.  
T: Tal como hoje se sente a fazer tudo o que faz? 
V: Sim… 
T: Como é que consegue transmitir a sua maneira de pensar sobre este assunto ou qualquer 

outro assunto aos seus pais? Tanto a nível… conversando, como muitas vezes o não verbal diz muito 
mais que algumas palavras. 

V: Eu acho que é mais por não verbal. Porque no verbal com eles… convosco, qualquer 
pessoa… com o S., por exemplo eu não tenho problemas nenhuns em verbalizar o que sinto, nem o 
que penso. As vezes no caso do S. até lhe digo, “porra, se calhar até as vezes mais valia estar calada”. 
Porque eu realmente digo-lhe tudo o que penso e tudo o que sinto, e as vezes isso até nos trás dor de 
cabeça. Mas é muito mais fácil com qualquer outra pessoa fazê-lo, do que com os meus pais. Não sei 
porquê. Porque as vezes dou comigo a pensar nisso, nunca cheguei a nenhuma conclusão… e com eles 
eu acho que é mais pelos actos. E lá tá… é através do facto de eles perceberem que eu naquele dia fui 
à net e vi aquelas t-shirts, e em não sei quantos mil t-shirts consegui encontrar duas que tinham tudo 
haver com eles. E portanto dai elas terem vindo… por acaso até fui à procura da prenda dos anos do 
S., uma das coisas que lhe podia oferecer, e lá está como vos disse conhecia a marca e sabia que as t-
shirts eram bué loucas. E consegui naquelas, encontrar duas que se encaixavam perfeitamente neles. E 
acho que é por isso, é por gestos. E um dia foi da final da taça de Portugal do Sporting com o Porto, o 
meu pai ia ver o jogo ao estádio nacional e a minha mãe não fica em casa sozinha desde que aconteceu 
esta cena… portanto, porque se mete no quarto na minha irmã e depois começa a atrofiar e tudo mais. 
E eu, não é por ir ver o jogo, que eu de bola não percebo quase nada, mas gostava de ver o estádio do 
Sporting. E o estádio de Alvalade abriu as portas para quem quisesse ir ver e fui com ela e… e nesse 
dia deixei o S. e os miúdos, que era o fim de semana de estar com eles, e fui com ela para ela perceber 
que nas alturas, que nos bons e maus momento, é isso, eu estou aqui! E acho que é coisa que eu não 
preciso dizer, porque às vezes no dizer… comigo acontece muito isto. Porque eu e ela nos picamos 
muito. Eu às vezes se calhar penso um bocadinho demais… com o meu pai, lá está naquele dia não 
tive problemas nenhuns em dizer-lhe o que tinha na alma. Com a minha mãe, como me pico demais e 
ela me pica e irrita-me eu prefiro que as coisas sejam por gestos. E eu acho que ela nisso acaba por ser 
assim comigo, faz as coisas passar mais por gestos e pela acção do que propriamente pela palavra. 

T: A V. prefere mostrar o seu descontentamento ou engolir o descontentamento e mostrar o 
contentamento? Os seus pais chatearem-na à força toda, prefere demonstrar o seu descontentamento 
através do não verbal ou prefere engolir e… como é que faz? 

V: Mostrar normalmente e engulo, mais agora e depois tento arranjar as tais formas de tentar 
fazer com que as coisas melhorem. É uma forma de tentar chegar a eles e depois vocês bem sabem que 
eu tento, tento, tento. E muitas vezes não há… não há feedback e outras vezes até há mas eu estou tão 
lixada com tudo que eu nem percebo, se calhar um pequeno gesto, lá está, pode valer de muito mas 
quando eu estou lixada também estou lixada… e… mas é basicamente isso. Calo, como e calo, não é 
como se diz? E depois tento, quando já me sinto um bocadinho melhor, com mais força tentar chegar a 
eles de alguma forma e mostrar que gosto deles por alguma atitude que tenha ou por alguma coisa que 
consiga dizer.  



T: Desta vez que foram ao estádio quem é que tomou a iniciativa de ir, foi a V. que disse à sua 
mãe…? 

V: Sim… 
T: E como é que ela reagiu? 
V: “Ah e tal, eu tinha pensado vir pa aqui…”. E para ela não ficar sozinha em casa o tempo 

todo e para não me pedir a mim para ir com ela… (sorri), tinha pensado ir lá para a empresa. Como é 
ali perto da casa dela e ia para lá fazer arquivos e não sei quê, não sei que mais. E eu disse-lhe, então 
“porque hades de vir para aqui, porque não vamos ver o jogo a Alvalade… não é? Se não houvesse 
Alvalade podíamos, tipo, ir a algum lado, ou ir dar uma volta, mas vai haver em Alvalade, vamos para 
Alvalade… 

T: E correu bem? 
V: Sim, principalmente porque o Sporting ganhou (risos de V. e T.). Agora deve estar ali uma 

data de benfiquistas…benfiquistas não, que os benfiquistas até ficaram contentes… não, mas convêm, 
até inclusive quando voltámos o S. foi para casa com os putos, foram jantar a casa dos pais dele e eu 
acabei por jantar com os meus pais e estive lá com eles ainda um bocadinho. E foi fixe, estivemos lá 
os três. E ainda por cima estávamos os três, ah… um bocado emocionados, porque… porque a minha 
irmã era altamente sportinguista e ela é que ia aos jogos, ver os jogos da bola, ela é que percebia da 
bola. E portanto também o jogo, né… teve assim um peso um bocado mais emocional connosco, não 
só por ser do Sporting… mas depois foi fixe estarmos ali os três, apesar da emoção que estava no ar, 
ah… foi fixe estarmos ali os três a jantar.  

T: Foi um momento de convívio… 
V: Sim! E as vezes, se calhar, somos os três que precisamos, eu também… lá está, às vezes é 

um bocado chato, eu sinto que poderia só ir ter com eles, mas também o S., depois deixa-lo, às vezes 
também é um bocado chato, então ele acaba por ir quase sempre. O que também é bom porque eles 
gostam dele e falam também de outras coisas. Mas também acho que estes momentos também são 
bons, só os três e são de privilegiar… 

T: É bom reforçar uma união que há entre os três. Como é que… agora por partes… como é 
que este seu estado de espírito agora, conforme está alegre, porque estamos bem e foi… aconteceram 
situações que a alegraram, como é que isto a influencia nas suas relações tanto com os seus pais como 
com o S. e os sues amigos? 

V: Como eu disse ainda á bocado, estou muito mais calma, muito mais serena, muito mais 
tolerante… consigo receber as mensagens dos outros sem ser como se fosse um foco problemático, 
ah…, estou mais bem disposta, mais pronta para a “piadola” e basicamente é isso, o estar mais calma e 
mais serena, só ai... 

T: Quando a situação está no seu pior? 
V: Estou sem paciência para nada, só me apetece é… fugir, refugiar-me mas por outro lado, 

depois tenho o caso do S., tenho o S… se por um lado me ajuda por outro lado é uma obrigação… não 
é… obrigação só no sentido de ele estar à espera que eu vá ter com ele, ele está à espera de jantar, ele 
está á espera que eu tenha paciência de ouvir os problemas dele e eu… eu faço um esforço e consigo, 
mas às vezes só eu sei o esforço que tenho de fazer para ter paciência, não é… porque ele é uma 
pessoa… ao contrário de mim, eu memorizo isso tudo, ele esquece-se de tudo. Quando estou assim, 



pá, aborrece-me tanto ele repetir a mesma conversa, esquecer-se das coisas… eh pá, dá-me cabe da 
cabeça. E lá está, não estou com tolerância pá nada, a tolerância é zero. E tenho de fazer um esforço 
gigantesco para não rebentar. 

T: Apesar de lhe dar cabe da cabeça, também… 
V: Também, depois tem o outro lado bom… sim, sim. E lá está, pois é isso que a coisa 

equilibra. Tenta… eu digo-lhe como é que estou e ele tenta ter mais calma, tenta resfriar também um 
bocado os sentimentos dele quando são mais negativos. Mesmo que os solte depois tem o cuidado de 
me vir, ou pedir desculpa ou tentar mostrar que de facto não agiu da melhor maneira e se eu lhe disser, 
pá, eu preciso mesmo disto, não sei quê… ele faz questão de ir ter comigo. Ele por exemplo, eu disse-
lhe que a minha irmã fez anos na sexta-feira e os meus pais não estavam cá e isso ia ainda complicar 
tudo. Ainda por cima tinha um horário todo para cumprir e inicialmente eu tinha vos dito que se nesse 
dia se pudesse não ia trabalhar, que eu queria mesmo era ir almoçar onde almocei o ano passado com a 
minha irmã. Mas depois no próprio dia, primeiro tive de ir trabalhar e depois não me apetecia nada ir 
aquele sítio, porque acho que o ir lá ia trazer… 

T: Reviver… 
V: Exactamente, porque as boas memorias estão cá mas… se calhar o ir lá ia trazer memórias 

quase físicas e não sei se… na altura não me apeteceu e eu no dia anterior, por incrível que pareça, 
também é verdade que nessa semana disse para aí duas vezes que a minha irmã fazia anos na sexta 
feira… mas ele disse-me que gostava de almoçar comigo e eu disse-lhe que afinal não tinha vontade 
de ir aquele sítio, então acabou ele por ir ter comigo ao Tojal e almoçamos no Tojal, e foi lá ter e foi 
querido da parte dele ter mostrado esse cuidado e fizesse as coisas a pedido… e ter tolerado os meus 
estados, se calhar, mais de fúria e de irritação, acaba por contrabalançar um bocado.    

T: O que é que a V. pode fazer com os seus amigos, com o S., de forma, não digo esquecer 
quando a situação está pior, mas, também amainar um bocadinho o seu estado de espírito? 

V: Pah… consoante a coisa. Uma coisa que eu faço muito é ir po cinema, o cinema ajuda-me 
imenso. Às vezes, normalmente os filmes que eu escolho também são filmes que… eu não tenho 
paciência pra aqueles filmes altamente… às vezes vou ver… daqueles de humor parvo ou americanos.  
Vou muito ao King, vou muito na onda do King e desse tipo de cinema mais realista, mais, mais do 
nosso dia-a-dia e… também trás muita coisa daquilo que eu vivo e daquilo que eu vejo e às vezes… 
um filme que me marcou profundamente e que eu não sei se vocês viram foi o “A Outra Margem” que 
já esteve ai este ano. Foi um filme… Na altura até acho que disse, marcou-me profundamente porque 
trouxe uma série de… aquela relação dele com os pais…. A cena do melhor, do namorado que morreu, 
a cena das cinzas… aquilo trouxe-me uma série de coisas que me mexeram aqui dentro comigo. Mas 
eu, também me faz bem porque eu disse-lhe, porque me pode dar outra perspectiva das coisas, pode-
me abrir caminhos e ajudar a ter estratégias e porque, e lá está, o cinema ajuda-me muito a viver as 
emoções, ou não, não há assim emoções [risos]. Mas depois é isso, mas depois durante aquele 
momento estou a viver as emoções mas também me consigo alhear um bocado daquilo que estou a 
passar e puxar um bocado daquilo e fico a pensar naquilo e não sei quê, mas depois a partir daí logo se 
vê. Vou sair com os amigos, andar de bicicleta, passear os cães que é uma coisa que me ajuda muito. 
Quando estou mais em baixo, de preferência gosto de ir com outras pessoas ao pé de mim, para ir a 
falar. Mas também se for sozinha também, também é bom […] quer dizer vou à conversa com eles: 



“não puxes, anda cá!!!”, na na na. E… portanto há várias coisas que posso fazer para me ajudar a 
aliviar. O pior que eu posso fazer é ficar em casa a atrofiar, isso é o pior que me pode acontecer. Não 
tenho paciência para ver filmes em casa… 

T: Não faz isso, quando está…? 
V: Ontem por exemplo, ontem apetecia-me estar em casa! Ontem o S. apesar de ter coisas para 

fazer disse “ah não sei quê queres ir ao Colombo comprar o bilhete pra eu ir ao Rock in Rio, queres ir 
beber um café?” Disse, não, não me apetece, prefiro ficar em casa. Porque estava bem, não sei, porque 
estava com saudades de estar em casa porque estive cinco dias em casa dos meus pais! Soube muita 
bem, estar em casa dos meus pais, já tinha saudades da vida no campo. Mas por outro lado gostava de 
estar ali descansada, gostava de passar a ferro… [risos] Mas precisava de fazer estas e coisas e soube-
me muita bem e depois acabei a noite e tive prai uma hora a ler “A filha rebelde” e a ouvir musica, 
com ele à frente ao computador a tirar umas cosias das leis e soube-me muita bem. E eu acho que se 
estivesse mal não era capaz nem de ler o livro, nem de estar em casa… Passar a ferro, se calhar, é bom 
para relaxar e é bom para destressar! 

T: também é bom para ganhar músculo no braço! 
[risos] 
V: E para perder calorias [risos] 
T: Dizem que sim que se perde muitas calorias a passar a ferro! 
V: Uma pessoa está ali de pé, pimba, pimba, pimba! …Portanto, é isso, já não me lembro do 

que é que tínhamos falado antes… Acho que é isso que dei as respostas. 
T: O que pode fazer através das relações para que a forma de pensar da sua mãe seja alterada? 

Forma de agir… 
V: O que é que eu posso fazer? Mostrar-lhe o meu afecto, o meu carinho, o meu amor… 

através de, principalmente de acções. 
T. O que é que sabe que não pode fazer, de todo, perante situações desagradáveis? 
V: Dar-lhe resposta, picá-la. 
T: Já consegue fazer isso, certo?! A V. já nos disse que precisa de respirar fundo mas que… 
V: Já consigo fazer uma coisa que eu até há pouco tempo não conseguia, que é abstrair-me… 

tipo, parece que cai assim uma cápsula à minha volta e não oiço, não vejo, claro que, se repete muitas 
vezes acaba por entrar. Mas é uma coisa que eu não conseguia fazer e já consigo e é normalmente, a 
estratégia que eu agora mais utilizo [faz um gesto como se tivesse uma cápsula à sua volta]. 

T: O que é ainda necessário acontecer aqui para que, a situação alterar-se em si não podemos 
falar directamente com a sua mãe, mas com a V., o que podemos trabalhar aqui?  

V: CUMPRIMENTOS, CUMPRIMENTOS!!!! [bate palmas] 
T: Nisso estamos à vontade! 
V: Elas estão-se a rir! 
T: Mas o que é que podemos trabalhar mais? 
V: Ah… isso agora foi uma pergunta mais difícil… ahhh, não sei, se calhar…. Uma coisa que 

eu estava a comentar com a minha amiga, que não é minha amiga, é amiga da irmã, era exactamente o 
facto de vocês aqui conseguirem… e eu acho que de facto isso é uma coisa que comigo resulta e que é 
positivo….é positivo… porque, nós estamos aqui a falar do que me faz mal, do que me magoa, não sei 



quê, mas vocês conseguem valorizar o lado bom da questão! Eu acho que por ai, eu própria sinto 
muito mais garra, muito mais, tenho conseguido de facto buscar um bocado bom em mim! Que eu sei, 
eu consigo, eu tenho a consciência e tenho essa noção das qualidades e de conseguir superar e tudo 
mais, mas se calhar o facto de convosco eu falar sobre as coisas, é aquela velha questão… né? A gente 
fala de muitas coisas e as coisas começam a correr. E eu acho que é muito por aí. Porque eu também 
sei e também acabei de comentar isso com a N., que é, eu sei que este momento alto que estou agora a 
viver na relação com os maus pais é cíclico! Mais dia, menos dia, a coisa pode voltar…. 

T: Mas dá para carregar baterias! 
V: Exactamente, exactamente! 
T: E saber como agir no futuro! 
V: Mas se calhar aquilo que a gente falou aqui… Houve um dia que eu cheguei cá e falei na 

questão das pessoas, não sei se era da auto-estima…. 
T: As pessoas diziam que não gostava de si! 
V: Porque os meus amigos… exactamente… achavam que eu dava muito, muito, muito de 

mim e que não olhava para mim e depois o que vocês me fizeram ver foi que EU SOU ASSIM. Né? E 
se eu sou assim e aparece alguém a dizer… 

T: A V. disse que gostava de ser assim…. 
 V: Se eu toda a vida fui assim, porque é assim que eu sou, é assim, é gerir, a minha forma de 

gerir o conflito é por esta via que eu acho que está melhor e se calhar vocês nesse ponto ajudaram-me 
imenso. Porque as outras pessoas, se cada um tem os problemas que tem e gere a coisa da maneira 
como gere, se calhar não reagem da mesma forma! E claro que eu compreendo o lado deles, que é 
tentarem ajudar-me conforme sabem e conforme vêem as cosias para eles e como é que eles fariam… 
ahh eu sei que eles tentam fazer o melhor deles, mas eu não sou como eles e a situação que eles têm ou 
que já passaram não é idêntica à minha! Ou que já passaram não tem nada a ver com a minha! Cada 
pessoa rege a coisa à sua maneira e como sabe e como se sente bem. E o facto de eu fazer assim, como 
me sinto bem e como sei, e eles de certa forma não entenderem porque é uma visão diferente… fazem-
me pensar, porra, mas será que eu realmente sou assim tão parva?! Ou será que realmente não gosto de 
mim? E o facto de falar aqui convosco, é um exemplo, isto é um exemplo… O que é que eu acho que 
vocês podem fazer? Mas acho que o método está a funcionar comigo, portanto se calhar olha, façam 
coisas nesse sentido. 

T: A V. disse-me que tinha boas memórias, como é que estas boas memórias a fazem ser como 
é? Viver assim para a frente? 

V: Eh? 
T: A V. disse que tinha boas memórias da sua irmã… como é que estas, se é que estas boas 

memórias, a fazem ser como é? A fazem viver a vida com este gostar de si, com este dar-se aos 
outros… 

V: Então, são boas memórias 
T: Mas ajudam-na de alguma forma? 
 V: Claro! Ajudam-me no sentido em que, se a vida já me trouxe tanta coisa boa, né? Também 

me trouxe coisas más, principalmente a perda da minha irmã foi o pior e trouxe e lá está, os pais, eu 
sei que os pais possivelmente os vou perder, e é suposto ser assim. Vai ser doloroso quando chegar, 



mas… eu espero que seja daqui a muitos anos e é suposto a lei da vida ser assim, esta foi uma 
surpresa, foi uma surpresa de facto…mas com todas as coisas más, de tirar um curso que não gostava 
de estar a trabalhar num sitio que não gosto, as coisas boas que eu já passei na vida e que já vivi 
superam tudo. E portanto o que eu acredito é que, o que me faz andar para a frente é eu acreditar que 
ainda vou viver coisas igualmente boas ou melhores e vou passar todas essas coisas boas com as 
pessoas de que mais gosto: com os meus pais, com a minha irmã, não aqui mas onde quer que ela 
esteja porque lá está, ela está sempre presente e se antes já era presente agora ainda é mais, e tudo o 
que eu faço… é isso que eu acho… a minha irmã onde quer que esteja está a aplaudir ou a dar-me 
calduços, mas é isso que me faz…. É isso que me motiva, pensar que já vivi muita coisa boa, que 
ainda vou viver e vou continuar bem e que o bom supera sempre o mau e dá sentido à vida…. Aquelas 
pessoas que só vêm mau, não sei o que andam cá a fazer! Eu tenho amigos meus, que são assim e eu 
sinceramente não sei como é que aquelas pessoas conseguem acordar de manhã! Porque para elas tudo 
é mau! Todos nós temos coisas más mas há tanta coisa boa! 

T: A V. se continuar assim faz lá qualquer tipo de mocinha e vai ver que… 
V: Ah, mas às vezes chateia-me! Aborrece-me! Mas é, é um bocado isso, é bom eu acreditar 

que há muitas coisas boas e que as vou passar com as pessoas que mais gosto, sejam amigos, sejam os 
meus pais, seja o namorado e a minha irmã sempre. 

T: Posto isto de que falamos e pegando na famosa questão da pergunta escala….  
…  
T: Dado que esta sessão terminou, o que é que achou desta nova … é muito mais directiva, e 

muita mais cansativo. 
V: É, é… mas não é assustador, não é tão assustador. Agora a minha única duvida é que, 

perante aquilo que eu li  o que vocês fizeram aqui… a gente só consegue atingir um lado, que é o meu 
lado… supostamente perante este método deveria haver o outro lado… não sei, isto é praticado na 
terapia familiar?  
 T: Familiar, principalmente dual.  
 V: Exactamente, principalmente com os dois focos mais problemáticos. É só para eu perceber. 
 
(A sessão foi então prosseguida com a questão escala, tal como está na preparação) 



- Preparação- 
 

Caso  N 

Sessão  7ª  Data/Hora  18.06.2008  

Terapeuta   

Anfitrião   

Equipa de Observação   

 Pessoa(s) esperada(s)  V. 

Tipo de Cliente   

 

Anfitrião

- Acolhimento 

:  

- Apresentação e aplicação dos questionários. 

 

• Exploração da Tarefa da Sessão Anterior 

Terapeuta: 

“Na última sessão finalizamos com uma sugestão de tarefa, está lembrada? Como é que 

correu?” (todos os dias fazer cumprimentos a si própria, escrever e trazer na próxima sessão). 

 

• Melhorias desde a Sessão Anterior  

“Muitas vezes acontece que entre encontros se notem melhorias. O que já mudou desde a 

ultima vez que a V. esteve aqui?” 

 

• Exploração e ampliação de momentos excepções 

O que é que aconteceu quando a situação esteve melhor? 

O que é que fez nesse sentido? 

Com quem é que estava nesse momento?  

Onde se encontrava? 

O que estava a fazer nesse momento? 

 

• Continuação do trabalho com CMM 

(Mostrar as Daisy´s pétala a pétala. 1º mostrar a pétala da Daisy normal e depois a pétala 

correspondente da Daisy Orientada para as Soluções. Depois ir fazendo as questões que estão 

Anexo III 



no esquema: Resumo da 6ª sessão caso N e possíveis questões para a próxima sessão e que 

vou ser colocadas de seguida). 

 

 Disse-nos que não pode fazer mais nada em relação a isto, mas e então o que pode 

fazer diferente para que ninguém se chateie? 

 

 Nas ocasiões em consegue estar com seus pais, explorando o que eles gostam e 

trazendo-os um pouco ao seu mundo, como sente a sua relação com seus pais? 

 

 A V. disse-nos que quando a situação está má que tem necessidade de ir ao cinema, 

sair com os amigos, passear os cães, andar de bicicleta, quando foi a ultima vez em que isto 

foi necessário? Que diferença fez no seu estado de espírito? 

 Sempre que a situação estiver má, é algo que se sente capaz de repetir? O que faz 

para que isto faça com a situação seja “boa”? Sendo que nos disse que quando a situação 

está boa que está mais calma, serena, tolerante, é piadola, consegue receber a mensagem 

sem foco problemático. 

 Que poderia fazer para passar mais a palavras em vez de gestos?  

 Em que a ajuda si estar com os seus pais?  

 O que pode fazer de diferente para estar cada vez mais junto a eles?  

 O que a faz pensar que eles precisam de si?  

 Na ultima sessão disse-nos que “o que me motiva é pensar que já vivi muita coisa 

boa, que ainda vou viver e vou continuar bem e que o bom supera sempre o mau e dá sentido 

à vida; como é que isto a influencia? Perante uma situação má, como pode este pensamento 

ajudar? O que pode fazer para o tornar realidade?  

 

• Pergunta-Escala  

 “Na tão famosa escala, em que nível considera estar hoje, relativamente ao problema?” 

 “O que é que pensa que pode fazer para chegar ao nível (X+1)?” 

“E o que é que já aconteceu ou o que é que já fez para não estar no nível X-1?”  

 

◊ Se não tiverem sido produzidas excepções anteriormente: 

“Quando é que conseguiu estar num X+1?“ 

“O que é que estava a acontecer nessa altura?”  

“O que é que estava a fazer “ 

“O que acontecia à sua volta? Com quem estava?” 



 

• Finalização 

Há duas sessões disse-nos que quando o processo estivesse terminado que estaria no nível 

7 da escala e que se estaria a “sentir bem”. O que precisa acontecer e fazer para chegar a esse 

7? 

 

Na última sessão, a quando da questão, “O que ainda podemos trabalhar em sessão?” a V. 

disse-nos: “CUMPRIMENTOS!”. “…vocês conseguem valorizar o lado bom da questão! Eu 

acho que por ai, eu própria sinto muito mais garra, muito mais, tenho conseguido de facto 

buscar um bocado bom em mim!”. “A gente fala de muitas coisas e as coisas começam a 

correr.”. Como é que isto a ajuda a chegar ao 7? Há mais alguma coisa que a V. queira 

trabalhar aqui?  

 

• Pergunta escala de confiança  

(mais de 7 ou aumento de 3 níveis)  

- 5 ou menos: “o que é preciso fazer para que o nível de confiança aumente um ou dois 

pontos?”  

- superior a 6 e inferior a 8: atribuir a responsabilidade “o que está a fazer para não ser 5?”  

- superior a 8: “o que lhe permite ter tanta confiança?”, “que qualidades lhe permitem 

manter essa confiança?” “qual será o primeiro passo para chegar a um 9 de confiança?”  

 

• Projectando o futuro (se o numero dado por ela estiver muito perto do problema 

resolvido)  

“Como te imaginas daqui a um ano? Qual o teu grau de confiança em como consegues manter 

e formar novas melhorias?”  

 

• Intervalo    

 

• Cumprimentos    

 

• Tarefa 
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