
 

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO  

O Funcionamento Reflexivo em 

Crianças Adotadas: Relação com a 

Competência Social  
 

Carla Filipa Cruz Ramos 

M  

 2020 

  
 

 



i 
 

Universidade do Porto 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FUNCIONAMENTO REFLEXIVO EM CRIANÇAS ADOTADAS: RELAÇÃO COM 

A COMPETÊNCIA SOCIAL  

 

  

 

 

 

 

 

Carla Filipa Cruz Ramos 

 

Junho 2020 

 

 

 

Dissertação apresentada no Mestrado Integrado de Psicologia, 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto, orientada pela Professora Doutora Maria Adelina Barbosa 

Ducharne (FPCEUP).  

 

  



ii 
 

AVISOS LEGAIS 

  

O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações do 

autor no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto 

conceptuais como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento posterior 

ao da sua entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos deve ser exercida 

com cautela. 

Ao entregar esta dissertação, o autor declara que a mesma é resultante do seu próprio 

trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, 

encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção 

de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na presente dissertação quaisquer 

conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos de autor ou de propriedade industrial. 
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A presente dissertação encontra-se inserida num projeto de investigação mais 

abrangente: “Preditores individuais, familiares e extrafamiliares da competência social em 

crianças adotadas: Um estudo multi-informantes” (Soares, 2018). Trata-se do projeto de 

Doutoramento em Psicologia, apresentado à Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) sob orientação da Professora Doutora Maria 

Adelina Barbosa Ducharne (da FPCEUP) e coorientação do Professor Doutor Jesús Palacios 

(da Universidade de Sevilha). Este projeto obteve parecer positivo da Comissão de Ética da 

FPCEUP e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (autorização 3912/2013), 

assegurando o respeito de todos os princípios éticos e deontológicos inerentes à investigação, 

e foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através da bolsa de 

Doutoramento SFRH/BD/77316/2011. A fim de possibilitar a concretização deste projeto, o 

Grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento e Adoção (GIIAA) da FPCEUP 

estabeleceu um protocolo de cooperação específico com o Instituto de Segurança Social, 

Instituto Público (ISS, IP), assinado a 16/09/2013.  

No âmbito da investigação e do grupo, participei em todas as atividades propostas, 

enquanto membro do GIIAA, desde fevereiro de 2019. Estas atividades incluíram em tarefas 

gerais de investigação inerentes ao grupo e outras diretamente relacionadas com a elaboração 

desta dissertação, nomeadamente verificação das transcrições das entrevistas, organização 

dos dados para a análise das respostas, leitura e codificação de 96 entrevistas, construção da 

base de dados. Em anexo apresenta-se a cotação de todas as respostas das crianças referentes 

à sua capacidade de funcionamento reflexivo. O funcionamento reflexivo, principal variável 

estudada nesta dissertação, não foi objeto de análises prévias no âmbito do projeto global, 

constituindo assim um importante avanço para o estudo dos correlatos e preditores da 

competência social em crianças de idade escolar adotadas. A presente dissertação apresenta-

se sob a forma de artigo, com objetivo de facilitar a sua divulgação junto da comunidade 

científica e dos profissionais da área.    
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Resumo 

 

O funcionamento reflexivo (FR) refere-se ao processo psicológico que possibilita a 

compreensão dos estados mentais/emocionais próprios e dos estados mentais/emocionais 

dos outros. Apesar da limitada evidência disponível, tem-se verificado que, em crianças 

adotadas, maior adversidade prévia à adoção está relacionada com baixo FR e níveis baixos 

de habilidades sociais. Todavia, não existem estudos que explorem a relação entre FR e 

competência social. O principal objetivo deste estudo é explorar o FR em crianças 

portuguesas adotadas e a relação entre FR e a competência social. Neste estudo participaram 

96 crianças adotadas, de 8 a 10 anos, e os respetivos 166 pais adotivos. A Family and Friends 

Interview (Steele & Steele, 2005) foi utilizada para avaliar o FR e a coerência discursiva das 

crianças. As escalas de Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento da SSIS-RS 

(Gresham & Elliott, 2008) foram utilizadas para avaliar a competência social dos adotados, 

segundo a sua própria perspetiva e a perspetiva dos seus pais adotivos. A maioria das 

crianças apresentou evidência moderada de coerência global e rudimentar de FR 

independentemente da figura significativa (mãe, pai, professor preferido e melhor amigo), 

apesar da existência de diferenças entre as várias figuras. Crianças do sexo feminino 

apresentaram maior evidência de FR. Foi observada uma relação positiva entre a evidência 

de FR, coerência discursiva e as habilidades sociais dos adotados. Estes resultados trazem 

nova evidência científica sobre o funcionamento socioemocional dos adotados em idade 

escolar. 

Palavras-chave: crianças adotadas; idade escolar; funcionamento reflexivo; Family and 

Friends Interview; coerência discursiva; competência social. 
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Abstract 

 

  

Reflective functioning (RF) refers to the psychological process that allows the 

understanding of one own and others’ mental/emotional states. Despite the scarce scientific 

evidence, it has been found that in adopted children, greater adversity prior to adoption is 

related to low RF and low levels of social skills. However, there are no studies on the 

relationships between RF and social skills. The main purpose of this study is to explore RF 

in Portuguese school-aged adopted children and the relationship between RF and social 

competence. Ninety-six adopted children, aged 8 to 10 years, and their 166 adoptive parents 

participated in this study. The Family and Friends Interview (Steele & Steele, 2005) was 

used to assess the RF and the children’s discursive coherence. The SSIS-RS Social Skills 

and Behavior Problems Scales (Gresham & Elliott, 2008) were used to assess the social 

competence of adoptees, according to their perspective and their adoptive parents’ 

perspective. Most children showed moderate evidence of discursive coherence and 

rudimentary RF regardless of the significant figure (mother, father, preferred teacher, best 

friend), and in spite of the of differences between the significant figures. Girls showed 

greater evidence of RF. Adoptees’ evidence of RF, discursive coherence, and social skills 

were positively correlated. These findings bring new scientific evidence on the 

socioemotional functioning of school-aged adoptees. 

 

Key-words: adopted children; middle childhood; reflective functioning; Family and Friends 

Interview; discursive coherence; social competence. 
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1.Introdução 

 

 

A adoção é uma medida de proteção infantil cujo objetivo é proporcionar às crianças, 

que foram negligenciadas, maltratadas e/ou abandonadas pelas suas famílias biológicas, uma 

família capaz de cuidar delas (Palacios et al., 2019). Desta forma, a adoção pressupõe uma 

mudança de contexto que provoca uma descontinuidade nos relacionamentos (Palacios et 

al., 2019). Apesar de ser um processo que envolve a experiência de perda e separação dos 

antigos cuidadores (família biológica e/ou acolhimento), a adoção permite o 

desenvolvimento de novas relações emocionais baseadas na proteção, afeto, estabilidade e 

sensibilidade (Román & Palacios, 2011). Ser adotado é, assim, sinónimo de uma 

oportunidade para experimentar um novo ambiente relacional, capaz de melhorar/recuperar 

o seu ajustamento socioemocional (Piermattei, Pace, Tambelli, D’Onofrio, & Di Folco, 

2017). 

As crianças adotadas são, na sua maioria, psicologicamente saudáveis, embora 

estejam em maior risco de desenvolver problemas de ajustamento (Palacios et al., 2019). A 

descontinuidade no cuidado pode ter um impacto negativo nos modelos internos dinâmicos 

de vinculação e afetar a adaptação da criança a novos contextos de desenvolvimento e 

estabelecimento de novas relações de vinculação, criando problemas de ajustamento a curto, 

médio e longo prazo (Barcons et al., 2012).  

Independentemente da idade da criança no momento da adoção, o desenvolvimento 

de laços afetivos entre pais-filhos é uma das tarefas mais relevantes nas famílias adotivas 

(Román & Palacios, 2011). Raby e Dozier (2019) verificaram que os sistemas de vinculação 

de crianças pequenas são capazes de se reorganizar e flexibilizar, adaptando-se aos novos 

cuidadores após a interrupção de relacionamentos anteriores. Assim, os pais adotivos são, 

normalmente, capazes de fornecer, a crianças que experimentaram condições pré-adotivas 

pouco adequadas às suas necessidades de desenvolvimento, experiências de relacionamento 

positivas, tornando-se figuras de vinculação sensíveis aos sinais da criança e tornando-as 

cada vez mais independentes das suas experiências precoces (Raby & Dozier, 2019). Ao 

conseguirem estabelecer um padrão de vinculação seguro promovem o ajustamento 

socioemocional destas crianças (Barone, Lionetti, & Green, 2017). A evidência empírica 

mostra que as crianças adotadas são capazes de reorganizar de forma segura as suas 

representações de vinculação, com base em novas experiências relacionais positivas 

(Howard et al., 2017), porém essas representações podem não eliminar, por completo, os 



2 
 

modelos internos mais antigos e problemáticos (Steele, Hodges, Kaniuk, Hillman, & 

Henderson, 2003; Steele et al., 2008).  

 

 

1.1.Funcionamento Reflexivo em Crianças Adotadas 

Os modelos internos de vinculação e o funcionamento reflexivo (FR) desenvolvem-

se em estádios distintos do desenvolvimento, mas interagem dinamicamente para formar a 

vinculação geral de um indivíduo (Kriss, Steele, & Steele, 2012). O FR traduz a capacidade 

de compreender que o comportamento está intrinsecamente ligado a estados mentais 

subjacentes (Slade, 2005), correspondendo ao processo psicológico que possibilita que os 

indivíduos percebam como operam os estados mentais/emocionais dos outros, assim como 

os seus próprios estados mentais/emocionais (Fonagy & Target, 1997; Slade, 2006). A 

criança, ao realizar esta “mentalização”, passa a dar um significado aos comportamentos e 

estes tornam-se previsíveis (Kriss et al., 2012), facilitando a sua capacidade para se 

autorregular e comunicar com os outros (Bekar, Steele, Shahmoon-Shanok, & Steele, 2018).  

Segundo Fonagy e Allison (2012) o FR desenvolve-se no contexto de uma vinculação 

segura, estabelecida com as figuras proximais. Assim, o FR dos pais/cuidadores promove o 

FR da criança, permitindo-lhe regular as suas emoções, sentimentos e comportamentos 

(Slade, 2006). O FR permite ainda que os pais sejam capazes de descodificar o significado 

dos comportamentos e expectativas das crianças e vice-versa. Consequentemente, a maneira 

como os pais se comportam com os seus filhos é influenciada pelos pensamentos e 

sentimentos que têm sobre eles, podendo a promoção do FR parental facilitar interações mais 

construtivas (León, Steele, Palacios, Román, & Moreno, 2018). Groza e Muntean (2015) 

concluíram que pais adotivos com maior capacidade reflexiva, coerência na relação pais-

criança e riqueza na perceção das relações, possuem filhos com representações de vinculação 

mais seguras. Esta capacidade de os pais refletirem sobre a experiência interna da criança 

torna-se crucial para o desenvolvimento de uma vinculação segura e para o desenvolvimento 

de outras vertentes fundamentais à sobrevivência da criança, pois é nesse sentido que as 

capacidades reflexivas alicerçam o desenvolvimento das relações sociais (Leroux & 

Terradas, 2013; Slade, 2005). 

O facto de a figura cuidadora ter a capacidade de construir na sua mente uma 

representação da criança, como um ser detentor dos seus próprios sentimentos, desejos e 

intenções, possibilita que a criança descubra a sua própria experiência interna por meio da 
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representação da sua figura cuidadora (Slade, 2005). Contrariamente aos modelos internos 

de vinculação, o FR não se desenvolve, nem se estabiliza, cedo na vida de um indivíduo, 

porém surge ao longo do tempo de acordo com os marcos normativos de desenvolvimento e 

as características particulares da criança (Fonagy & Target, 1997). Uma criança relaciona-

se primeiro com os estados mentais e o mundo mental, enquanto os observa na sua figura 

cuidadora, e só mais tarde os começa a reconhecer em si (Slade, 2005).  

Crianças com um nível alto de FR são capazes de refletir sobre as próprias emoções, 

as emoções dos outros e estabelecer conexões significativas e pensadas entre o 

comportamento e os estados mentais e emocionais (Allison, Mangelsdorf, Wong, Schoppe-

Sullivan, & Geoffrey, 2016). Por exemplo, as crianças podem explicar como o 

comportamento dos seus pais as fez sentir ou especular sobre as emoções subjacentes ao 

comportamento dos mesmos. No entanto, crianças com problemas a nível emocional 

possuem uma capacidade limitada de refletir sobre si mesmas, sobre os outros e compreender 

o que realmente se passa consigo e com o ambiente (Favaretto, Both, & Benetti, 2019). A 

evidência empírica tem mostrado que crianças clinicamente ansiosas (e.g., Breinholst, 

Esbjørn, & Steele, 2018), adolescentes com problemas de comportamento, relacionamento, 

atenção e emocionais (e.g., Favaretto et al., 2019) e crianças vítimas de abuso sexual (e.g., 

Ensink, Bégin, Normandin, & Fonagy, 2016) apresentaram menores níveis de FR. Tal pode 

ser explicado pelo facto de estes possuírem trajetórias de vida menos estáveis, com 

ocorrência de experiências de negligência e trauma ao longo do seu desenvolvimento 

(Favaretto et al., 2019).  

O FR pode ser afetado por um passado de adversidade, pois a descontinuidade das 

relações de vinculação e, consequentemente, o desenvolvimento de vinculações 

desorganizadas aumenta o risco de desenvolvimento de representações, tanto de si como dos 

outros, desorganizadas (Pace, Cavanna, Velotti, & Zavattini, 2014). Por outro lado, o FR 

tem sido proposto como um fator de proteção contra problemas de desenvolvimento, em 

crianças com um historial de abuso e negligência, que desenvolvem, durante o primeiro ano 

de vida, modelos internos de vinculação inseguros ou desorganizados (Fonagy & Target, 

1997). Num dos poucos estudos explorando o FR em adotados, Bastianoni, Mora, Gregorio, 

e Bizzi (2020) estudaram a capacidade reflexiva em adolescentes, concluindo que estes 

tinham uma perceção positiva da sua família adotiva, possuindo uma base segura para 

explorar o contexto social mais amplo. Também Groza e Munteau (2015) verificaram que a 

maioria dos adolescentes adotados apresentaram uma evidência moderada a acentuada de 

FR, estando esta positivamente relacionada com as representações de vinculação. Apesar da 
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abordagem do FR representar um avanço significativo na compreensão do desenvolvimento 

de capacidades básicas de autorregulação e relacionamento na primeira infância (Slade, 

2005), a investigação sobre esta temática em crianças ainda é bastante escassa e praticamente 

inexistente em crianças adotadas. 

 

 

1.2.Relação entre FR e Competência Social  

A competência social refere-se ao grau em que uma criança é eficiente nas suas 

interações sociais (Rose-Krasnor, 1997). As habilidades sociais correspondem a 

comportamentos específicos que a criança exibe para realizar com sucesso uma determinada 

tarefa social e que permitem a avaliação dos outros quanto à sua competência social 

(Gresham, Elliott, Cook, Vance, & Kettler, 2010). A aquisição ou performance dessas 

habilidades sociais pode ser influenciada ou bloqueada por comportamentos problemáticos 

externalizados e/ou internalizados, que influenciam também a avaliação dos outros acerca 

do quanto socialmente competente é uma criança (Gresham, 2016). 

Palacios, Moreno e Román (2013) referem que os resultados nesta área são 

inconsistentes e, por vezes, contraditórios, sendo que em alguns casos se identificaram 

menores níveis de competência social em crianças adotadas, outros não identificaram 

diferenças e outros ainda observaram maiores níveis de competência social em adotados, 

comparativamente a não-adotados. Desconhecem-se estudos que tenham explorado as 

relações entre o FR da criança adotada e a sua competência social. No entanto, algumas 

investigações debruçaram-se sobre a relação entre as representações de vinculação (que 

como vimos estão diretamente relacionadas com o FR) e a competência social da criança 

adotada. A evidência empírica mostra uma relação positiva entre representações de 

vinculação seguras e competência social (Barone et al., 2017), mais habilidades sociais 

(Barcons et al., 2014) e menos problemas com os pares (Román, Hodges, Palacios, Moreno, 

& Hillman, 2018), em crianças adotadas. Em crianças não-adotadas de idade escolar, Psouni, 

Breinholst, Esbjørn e Steele (2020) verificaram que representações de vinculação seguras se 

relacionavam positivamente com o FR e a competência social. Além disso, em adolescentes 

não-adotados, verificou-se ainda que quanto maior a sua capacidade de FR, maior o nível de 

competência social, melhor o desempenho escolar e menores problemas de comportamento 

(Ballespí, Vives, Debbané, Sharp, & Barrantes-Vidal, 2018).  
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1.3.Presente Estudo 

 

A revisão da literatura apresentada reflete a pertinência de se estudar o FR desde a 

idade escolar, em populações com percursos de vida marcados pela descontinuidade de 

relações e experiências de adversidade, como é o caso das crianças adotadas. No entanto, 

esta revisão identificou uma escassez de evidência na exploração desta variável, nesta 

população. Simultaneamente, desconhecem-se estudos que tenham explorado a relação entre 

FR e competência social. Assim, o presente estudo, de caráter exploratório, tem como 

principal objetivo explorar o FR em crianças adotadas de 8-10 anos de idade. 

Especificamente pretende-se: 1) estudar o nível de FR da criança adotada em relação a 

figuras significativas como a mãe, pai, melhor amigo e professor preferido; 2) analisar o 

nível de coerência discursiva, através das medidas de verdade, economia, relação, modo e 

coerência global; 3) explorar as relações entre as medidas de FR e coerência, como forma 

de validação da avaliação do FR; 4) estudar as relações entre FR e variáveis como sexo, 

idade, idade de adoção, tempo de adoção, tempo com a família biológica, tempo em 

acolhimento e experiência de negligência; 5) estudar as relações entre FR da criança e a sua 

competência social (habilidades sociais e problemas de comportamento), avaliada de acordo 

com a sua perspetiva e segundo a perspetiva dos pais adotivos.  
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Estudo Empírico 

 

2.Método 

 

2.1.Participantes 

Participaram neste estudo 96 crianças adotadas, 58 do sexo masculino (60.4%) e 38 

do sexo feminino (39.6%), com idade média de 8.77 anos (DP=0.79, Min.=8.00, Máx.= 

10.00) no momento de recolha de dados. Estas crianças foram adotadas quando tinham, em 

média, 3.23 anos (DP=2.20, Min.= 0.20, Máx.= 8.00), estando integradas na família adotiva 

há 5.54 anos em média (DP=2.14, Min.=1.00, Máx.=9.40). Antes da adoção, viveram, em 

média, 15.64 meses com a família biológica (DP=19.52, Min.=0.00, Máx.=75.00) e/ou 23.07 

meses em acolhimento (DP=14.52, Min.=1.00, Máx.=60.00), residencial (90.6%) ou 

familiar (8.3%). Devido ao consentimento prévio para a adoção, abandono à nascença ou 

retirada imediata da criança, 33 crianças (34.4%) não tiveram experiências com a família 

biológica, mas 39 (40.6%) foram alvo de negligência, sete (7.3%) experienciaram abandono 

e três (3.1%) foram vítimas de maus-tratos. Em 14 casos (14.6%), os pais desconheciam esta 

informação. Foram ainda participantes deste estudo 166 adultos, 87 mães (52.4%) e 79 pais 

(47.6%), pais adotivos destas crianças, que reportaram dados relativamente à competência 

social da criança. Estas crianças e figuras parentais fazem parte de 96 famílias adotivas, 86 

(89.6%) de tipo biparental e 10 (10.4%) monoparentais (femininas).  

 

2.2.Instrumentos 

 Family and Friends Interview (FFI; Steele & Steele, 2005). O FR das crianças foi 

avaliado através da FFI, versão traduzida e adaptada para o contexto português por Barbosa-

Ducharne e Soares (2012). A FFI é uma entrevista semiestruturada com 26 questões, de 

abordagem narrativa, desenvolvida para crianças com idade igual ou superior a 8 anos.  Este 

instrumento pretende avaliar a segurança emocional, as representações de vinculação e o FR 

da criança, em relação às figuras significativas. Desta forma, a entrevista é constituída por 

três grandes secções: uma relativa à própria criança (self), outra à escola (professor e amigos) 

e a última à família (pais e irmãos). Este instrumento permite avaliar oito dimensões, mas 

neste estudo apenas foram exploradas as dimensões da coerência e do FR. Possui ainda uma 

grelha de codificação de comportamento não-verbal e uma classificação global de 



7 
 

vinculação. A análise da coerência foi realizada considerando cinco subdimensões: 

Verdade/Veracidade (perceber se a criança apresenta provas convincentes, com exemplos 

claros, que apoiem a sua apreciação do self e dos outros, e se as suas experiências são 

exatamente da forma como relata); Economia (a criança providencia aquilo que se considera 

a quantidade suficiente de informação); Relação/Relevância (perceber se os exemplos dados 

são relevantes); Modo/Conduta (a criança demonstra um nível de atenção, educação, 

interesse e envolvimento adequado à idade); e Coerência Global (a entrevista fornece uma 

imagem plausível/verosímil, completa e precisa da criança e das suas experiências pessoais). 

O FR foi avaliado em relação a figuras significativas como a mãe, pai, melhor amigo e 

professor preferido. A validade preditiva e de constructo do instrumento está robustamente 

demonstrada (e.g., Barcons et al., 2012), bem como a validade de conteúdo e discriminante 

(e.g., Pace, Muzi, & Steele, 2020) e verifica-se uma boa confiabilidade entre os avaliadores 

(e.g., Breinholst et al., 2018). A FFI tem sido um instrumento cada vez mais utilizado junto 

da população de adotados (e.g., Bastianoni et al., 2020). 

 

Social Skills Improvement System–Rating Scales (SSIS-RS; Gresham & Elliott, 

2008). Para avaliar a competência social das crianças foi utilizada a SSIS-RS, versão 

traduzida e adaptada para o contexto português por Soares, Barbosa-Ducharne, Lemos, e 

Cruz (2012). Este instrumento foi aplicado à própria criança e aos seus pais. Apesar do pai 

e da mãe terem participado separadamente, neste estudo como as correlações nas habilidades 

sociais da criança na perspetiva de ambos eram altas (r =.79), bem como nos problemas de 

comportamento (r =.78) optou-se por usar a média dos dois. A SSIS-RS, versão para crianças 

(75 itens) e versão para pais (79 itens), é constituída por duas escalas: habilidades sociais e 

problemas de comportamento, cujos itens são avaliados numa escala de frequência, tipo 

Likert de 4 pontos (0 – nunca, 3 – quase sempre). A escala de habilidades sociais é 

constituída por 46 itens e contempla sete subescalas. A escala de problemas de 

comportamento, composta por 29 itens na versão crianças e 33 itens na versão pais é 

constituída por quatro subescalas. Neste estudo, serão apenas usadas as escalas globais. A 

pontuação em cada escala resulta da média da pontuação dos itens que a constituem. A SSIS-

RS apresenta boa consistência interna, validade convergente e de critério (Soares, 2018), já 

tendo sido utilizada com adotados (e.g., Julian & McCall, 2016).  
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2.3.Procedimentos 

Seleção da amostra: No âmbito do projeto mais alargado de que este estudo faz 

parte, foi estabelecido um protocolo de colaboração entre o ISS, I.P, entidade tutelar da 

adoção em Portugal, e a FPCEUP, com objetivo de identificar, selecionar e contactar as 

famílias adotivas que cumpriam os critérios de definição da amostra: 1) famílias com 

crianças entre os 8-10 anos; 2) crianças integradas na família adotiva há pelo menos um ano. 

Posteriormente, aquelas que aceitaram participar foram contactadas pela equipa de 

investigação para agendamento da recolha de dados.  

Recolha de dados: A recolha de dados decorreu, maioritariamente, no domicílio das 

famílias, tendo em consideração todos os procedimentos éticos, previamente aprovados pela 

Comissão de Ética da FPCEUP e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. As 

entrevistas foram efetuadas por investigadores do GIIAA com formação específica. O SSIS-

RS foi aplicado aos pais e à criança numa das visitas (estudo global). A FFI foi aplicada, na 

maioria das situações, no quarto da criança, local confortável para ela, na segunda visita a 

casa, já tendo sido estabelecida uma relação empática com a criança. Após autorização 

parental, todas as crianças participaram de forma voluntária e com liberdade de, 

eventualmente, não responder a alguma questão. Ao longo da entrevista foram sendo pedidos 

vários exemplos para avaliar o grau de concretização da criança nas suas respostas, bem 

como, foi tido em atenção o seu comportamento não-verbal.  

Análise de dados: Este estudo integra uma metodologia de investigação mista, 

recorrendo à análise qualitativa e quantitativa. Primeiramente todas as entrevistas foram 

totalmente transcritas por investigadores do GIIAA. No presente estudo, as entrevistas foram 

analisadas na íntegra para análise e codificação da coerência (e respetivas subdimensões); 

para avaliar o FR, foi realizada uma análise de conteúdo a quatro questões específicas – “O 

que achas que o(a) teu/tua professor(a)/melhor amigo(a)/mãe/pai pensa de ti?” (questões 9, 

14, 17 e 20, respetivamente). Após a análise de conteúdo das entrevistas, as respostas foram 

codificadas, para ambas as dimensões, tendo por base os critérios dos autores Steele e Steele 

(2005), utilizando uma escala tipo Likert de 4 pontos (1= sem evidência, 2= evidência 

rudimentar, 3= evidência moderada e 4= evidência acentuada). Relativamente aos critérios 

para codificação do FR, a pontuação 1 contempla as respostas que não vão para além do 

“não sei”. A pontuação 2 abrange respostas vagas ou largamente generalistas, pouco 

complexas, onde a criança apenas enumera características, descrevendo o que o outro pensa 

sem qualquer compreensão do porquê de a pessoa pensar assim. A pontuação 3 requer 
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respostas mais concisas, integrando aquilo que o outro pensa e/ou sente, embora em termos 

inespecíficos. Na pontuação 4 as respostas devem ser claras, concisas e específicas, 

integrando o que o outro pensa e/ou sente de forma significativa. As entrevistas foram 

codificadas por dois entrevistadores e o acordo inter-codificadores foi alto (90%); os 

desacordos foram resolvidos por meio de discussão.  

Depois de obtida uma codificação para cada criança, os dados foram introduzidos no 

IBM SPSS Statistics (versão 26.0 para Windows) para análise quantitativa. As variáveis da 

coerência, do FR, das habilidades sociais e dos problemas de comportamento foram 

exploradas quanto à existência de outliers, não se tendo observado valores extremos, e 

quanto à existência de valores omissos, tendo-se constatado menos de 5% de missings, o que 

levou à substituição dos valores omissos pela média obtida em cada variável (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010). As variáveis apresentam uma distribuição normal e a sua 

normalidade univariada foi confirmada recorrendo ao critério da assimetria (valores <3) e 

curtose (valores <8) (Kline, 2011). Realizaram-se análises de estatística descritiva, medidas 

de distribuição, análise de frequências e anova intra-sujeitos (medidas repetidas). As relações 

entre as variáveis em estudo foram exploradas através de correlações bivariadas do 

coeficiente r de Pearson. A intensidade das correlações foi distinguida como: r =.10 a .29 

baixa; r =.30 a .49 moderada; r =.50 a 1.0 alta (Cohen, 1988). 

 

 

3.Resultados 

 

 

Os resultados deste estudo serão apresentados em duas grandes secções: a primeira 

relativa à análise das vaiáveis FR, coerência e competência social, e a segunda relativa à 

análise dos resultados das correlações entre as variáveis do estudo e as variáveis 

sociodemográficas e do passado da criança. A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas 

e as correlações entre todas as variáveis. 

 

3.1.1.Funcionamento Reflexivo 

Na questão referente ao que o(a) professor(a) preferido(a) pensa delas, a maioria das 

crianças (57.3%; n=55) evidenciou um nível rudimentar de FR, enumerando características 
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pessoais ou mais relativas ao comportamento e/ou aproveitamento no contexto escolar (e.g., 

Que eu sou muito amorosa, sou carinhosa, sou fofinha, tenho a pele fofinha. Criança (C)58), 

sendo respostas sem grande complexidade, centradas no que ouvem o professor dizer sobre 

elas, independentemente de o referirem diretamente. Vinte crianças (20.8%) evidenciaram 

um nível moderado de FR relativamente ao(à) professor(a) com respostas mais elaboradas, 

justificadas e com exemplos concretizadores. Note-se que, mesmo dentro deste patamar, a 

variabilidade de respostas é grande, havendo respostas menos reflexivas (e.g., Sou um bom 

aluno, nunca tirei nenhum satisfaz, é sempre para cima, satisfaz bem ou excelente. C82) e 

mais reflexivas (e.g., Dizia que o “C63” é boa pessoa. Às vezes não faz as letras bem e…e 

também às vezes ajuda os colegas. Quando eu andava no 2ºano ajudei uma colega minha 

(…) C63). Doze crianças (12.5%) não apresentaram evidência de FR (e.g., Não sei! Ele é o 

que pensa! C6) e apenas nove crianças (9.4%) evidenciaram FR acentuado, apresentando 

respostas concisas e específicas com exemplos espontâneos (e.g., Dizia que eu era bem-

comportada (1), que era boa a organizar danças… Ela gosta de mim, acha que eu canto 

bem, que eu sou bem-comportada e é só. Vê-se pela cara dela quando olha para mim que 

gosta mesmo de mim. (…) (1) Tenho verde todos os meses. Não. E é rara a vez que falo! 

C19).  

 À questão sobre o(a) melhor amigo(a), 42 crianças (43.7%) apresentaram evidência 

rudimentar de FR, com respostas muito centradas apenas no “ser o melhor amigo” sem 

apresentarem uma compreensão do porquê (e.g., Hum que sou uma pessoa boa e que sou o 

seu melhor amigo. C110); 35 crianças (36.5%) evidenciaram um nível de FR moderado (e.g., 

Que era moreninha, que era adotada,… alta, que queria ter caracóis. (…) Hum … porque 

é sempre minha amiga. Nunca, hum, bate-me, mas só bateu um dia e nunca foi 

(impercetível). (… ) Boa, simpática. Que às vezes batia, que fazia queixa. C95); 11 crianças 

(11.5%) revelaram um nível acentuado de FR (e.g., Pensa que eu sou a melhor amiga dele! 

Que eu sou simpática, quando ele precisa eu ajudo. Quando ele não tem ninguém para 

brincar e os outros não querem, muitas vezes dizem: “Olha, está ali a C49!”, e ele vem ter 

comigo. E eu ajudo-o para brincar com ele. Digo: “Olha, agora vou brincar com o A2”, e 

vou brincar com ele porque elas também não brincavam com o A2. (…) (ele diria que sou) 

A melhor amiga dele, simpática. C49); oito respostas (8.3%) foram codificadas como não 

tendo nenhuma evidência de FR (e.g., Não sei….Sei lá, não sou vidente! C7). 

 Em relação à mãe, 37 crianças (38.5%) apresentaram evidência rudimentar de FR 

enumerando apenas características positivas (e.g., Que é divertido… Um bom rapaz. C53), 

negativas (e.g., Hum… malcriado! Sim, por dizer que a comida é… C16) ou ambas (e.g., 
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Que sou boa pessoa. Que sou simpático. (…) Um bocadinho descuidado. C3). Com uma 

evidência moderada foram codificadas 37 crianças (38.5%; e.g., Que sou um bom menino. 

Porque me porto bem, ajudo-a e isso, quando não tem a empregada para pôr a mesa eu 

ponho a mesa... C84). Doze crianças (12.5%) não souberam responder, obtendo a pontuação 

mais baixa (e.g., Não sei. Estou a fazer um esforço, mas não consigo. C60). Por último, 10 

crianças (10.4%) apresentaram um nível acentuado de FR (e.g., Ela gosta muito de mim… 

eu vou para a cama e ela diz assim “Aí gosto muito de ti, nunca te esqueças disso.”. (…) Às 

vezes sou um bocadinho mandona. Porque às vezes quero que as pessoas façam o que eu 

quero. (diria) Que sou divertida, que sou engraçada…às vezes acordo bem-disposta, às 

vezes não. C55).  

 Relativamente à questão sobre o pai, a maioria das crianças (54.2%; n=52), 

apresentou evidência rudimentar de FR (e.g., O mesmo que a minha mãe. Que era um 

bocadinho chato, mas também brincalhão. C62); 24 crianças (25%) foram classificadas com 

um nível moderado de FR (e.g., Que eu sou um bom rapaz. Que tenho um coração bom! E 

que o ajudo muito. Às vezes a regar no jardim…. C72); 11 crianças (11.5%) não 

manifestaram indícios de FR (e.g., Não sei! Hum… Não faço ideia! C6), e as restantes nove 

crianças (9.4%), evidenciaram um nível acentuado de FR (e.g., Que eu sou carinhoso, que 

eu sou um grande desportista, que quando quero consigo me portar bem, sei me defender, 

gosto de partilhar coisas com ele e etc. (…) Eu tenho um comportamento mau, mas consigo 

me portar bem. Mas o problema é que agora habituei-me a portar mal e pronto, não consigo 

me controlar com o meu comportamento. Eu agora tomo rubifen e ritalina. C75).  

A anova medidas repetidas revelou a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as variáveis do FR, F(3, 285) = 3.5, p<0.001. Existem diferenças entre o 

nível de FR referente ao professor e melhor amigo (p=.012), professor e mãe (p=.035), 

melhor amigo e pai (p=.038), sendo que o FR referente ao professor e ao pai apresentaram 

médias mais baixas.  

 

 

3.1.2.Coerência 

Seguidamente serão apresentados alguns excertos das entrevistas que justificam a 

codificação em cada uma das subdimensões da coerência. Note-se que estas subdimensões 

foram avaliadas como um todo, na análise de toda a entrevista, pelo que alguns exemplos 

podem ser redutores. 
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Na subdimensão Verdade/Veracidade, a maioria das crianças (55.2%; n=53), 

codificadas com uma evidência moderada, apresentou uma narrativa verdadeira, apenas com 

alguns momentos de inverosimilhança ou contradições (e.g., Entrevistador(E): Costumam 

discutir os teus pais? Criança(C): Não! E: Como é que te sentes quando eles discutem? C: 

Muito mal! C68). Com uma narrativa extremamente verdadeira, 22 crianças (22.9%) foram 

codificadas com evidência acentuada (e.g., E: Os teus pais costumam ter discussões? C: Às 

vezes sim. Sinto-me mal e tento dizer para eles não discutirem. (exemplo) Foi por causa de 

uns papéis. C4); 17 crianças (17.7%) apresentaram veracidade rudimentar, com exemplos 

extremamente inverosímeis e/ou contraditórios, ainda que surgissem, pontualmente, 

afirmações de maior veracidade na sua narrativa (e.g., C: Que ela me bata. E: Ela bate-te? 

C: Não… Não me bate! C14). Por fim, apenas quatro crianças (4.2%), com afirmações 

marcadamente contraditórias, foram classificadas sem evidência de verdade (C: Está-me 

sempre a bater. (…) E poucas vezes me bate! C43).  

Na subdimensão Economia, 44 crianças (45.8%) classificadas com um nível de 

economia rudimentar, apresentaram respostas com elaboração mínima ou excessiva, porém 

algumas questões foram respondidas mais prontamente (e.g., E: Que tipo de coisas é que 

fazem juntos? C: Brincamos muitas vezes juntos. C93); 38 crianças (39.6%), com uma 

elaboração razoável das suas narrativas, foram codificadas com evidência moderada (e.g., É 

ela gosta muito de mim, está-me sempre a ajudar quando tenho dificuldades. C9); oito 

crianças (8.3%) não mostraram evidência de economia (e.g., Não sei. Não sei. C39); e apenas 

seis crianças (6.3%) apresentaram evidência de economia acentuada, com uma narrativa 

altamente concisa e um nível apropriado de elaboração (e.g., Sentia-me mal, pensei que ia 

ficar sem melhor amigo, mas depois quando pensei melhor fui ver como é que ele estava e 

fui pedir desculpa. C104).  

Na subdimensão Relação/Relevância, 40 crianças (41.7%) forneceram exemplos 

relacionados com aspetos emocionais e/ou intelectuais da relação que estava a ser abordada, 

sendo codificadas com uma evidência moderada (e.g., Sou querida, às vezes, quando a S1 

falta à escola digo… sinto muito falta dela! C28); 37 crianças (38.5%) forneceram exemplos, 

mas estes foram pouco ou nada elaborados, focando-se quase inteiramente em informação 

instrumental, sendo classificadas com uma evidência rudimentar (e.g., Sim, nas aulas.... às 

vezes faço o que a professora diz. C8); 13 crianças (13.5%) foram capazes de referir 

memórias específicas de forma coerente e concisa, apresentando uma evidência acentuada 

(e.g., Que eu pedi a uma amiga minha para ela brincar comigo e ela disse: “ah não, eu 

estou a brincar com a R1”. E então eu disse assim: “mas estás sempre a brincar com ela, 
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também não podes brincar um bocadinho comigo?” E ela: “agora sai daqui, mas é”. E 

depois eu saí só que fiquei triste. C100). Por fim, apenas seis crianças (6.3%) não 

conseguiram referir exemplos ao longo da narrativa, não apresentando evidência de 

relevância (e.g., Não sei que coisa…Ok, já não me lembro! C6).  

Na subdimensão Modo/Conduta, metade das crianças (50%; n=48) foram, 

geralmente, atenciosas e educadas ao longo da entrevista, revelando, contudo, breves lapsos 

de atenção e falta de envolvimento, tendo sido classificadas com uma evidência moderada 

(e.g., Hum, às vezes em vez de trabalharmos jogamos jogos sobre trabalho, tipo uma vez 

jogamos um jogo que era sobre dentes, para aprendermos mais sobre dentes. Pronto, assim 

o que é que me estava a perguntar? C70). Com uma evidência rudimentar foram 

contabilizadas 27 crianças (28.1%) cujas narrativas foram marcadas por diversos momentos 

de menor envolvimento e/ou falta de atenção e interesse (e.g., Pois, já está a ser seca! C123). 

Já 14 crianças (14.6%) apresentaram uma evidência acentuada de boa conduta, onde ao 

longo da narrativa o entrevistado permaneceu atencioso e educado (e.g., Se já está a acabar 

podemos brincar? C81). Por fim, sete crianças (7.3%) não apresentaram evidência de um 

comportamento adequado, estando as suas narrativas repletas de momentos de falta de 

envolvimento e atenção e/ou falta de interesse (e.g., Não digo. (…) Não! Já não gosto de ti, 

feia! Adeus! C5).  

Por último, na subdimensão Coerência Global, 54 crianças (56.3%) apresentaram 

uma evidência moderada, revelando, na generalidade, uma narrativa coerente, apenas com 

pequenos elementos de incoerência e exemplos pouco elaborados (e.g., Ser amigo. Ajudar. 

Ajudar nos momentos mais tristes (…) tentei ajudá-lo. Tentei que ele se sentisse melhor. Que 

ele não chorasse. C110); 25 crianças (26%) apresentaram uma evidência rudimentar 

possuindo uma narrativa bastante incoerente, caracterizada por falta de exemplos (e.g., Não 

sei! (…) Oh eu já respondi em cima! C48); 12 crianças (12.5%) apresentaram uma evidência 

acentuada possuindo um discurso altamente coerente, credível e bem estruturado (e.g., 

Damo-nos bem. Porque quando fazemos limpeza à casa ajudo a mãe sempre. (…) A mãe 

estava a limpar a casa, eu estava no armazém, saí do armazém fui para casa perguntei à 

mãe se queria ajuda e ela disse que sim e depois comecei a limpar a casa com ela. C28); 

cinco crianças (5.2%) não apresentaram evidência, por possuírem um discurso incoerente 

marcada por contradições e sem articulação (e.g., E: Então o que é que te deixou triste? C: 

Brincar sozinho. E: Nenhum amigo queria brincar contigo? C: Não…Não, a A1 brincou 

comigo. C39).  
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3.1.3.Competência Social 

 

 Segundo as perspetivas das crianças e dos pais, a média obtida na escala de 

habilidades sociais foi de 2.39 (DP=0.35, Min.=1.10, Máx.=3.00) e de 2.21 (DP=0.37, 

Min.=1.40, Máx.=2.90), respetivamente. Na escala dos problemas de comportamento a 

média obtida de acordo com as crianças, foi de 1.02 (DP=0.42, Min.=0.20, Máx.=2.30) e, de 

acordo com os pais, 0.95 (DP=0.40, Min.=0.10, Máx.=2.20). Todos estes resultados se 

encontram dentro de limites normativos (Gresham & Elliott, 2008). Note-se que as medidas 

de competência social avaliadas pelas crianças se correlacionaram significativamente 

(embora com correlações baixas/moderadas) com as medidas avaliadas pelos pais. 

 

 

3.2.Funcionamento Reflexivo e Coerência: Relações com Variáveis da Criança e 

Competência Social 

 

A Tabela 1 mostra que todas as subdimensões da coerência se correlacionaram 

significativa e positivamente, entre si, apresentando correlações altas. As medidas de nível 

de FR relativamente às diferentes figuras significativas correlacionaram-se significativa e 

positivamente entre si, variando entre correlações baixas (r =.27) a altas (r =.59). As quatro 

medidas de FR correlacionaram-se significativa e positivamente com as cinco subdimensões 

da coerência do discurso da criança, variando entre correlações baixas (r =.25) a altas (r 

=.62). 

Os resultados revelaram também que ser do sexo feminino se relacionou significativa 

e positivamente com as subdimensões verdade/veracidade e coerência global e com as 

medidas do FR relativas ao melhor amigo e ao pai.  Relativamente à idade, quanto mais 

velha a criança, maior a coerência ao nível da relação/relevância dos exemplos dados. Não 

se observaram correlações significativas entre o FR e as variáveis de caracterização do 

passado da criança (tempo de adoção, tempo na família biológica e tempo em acolhimento). 

Ao nível da coerência verificou-se que: 1) quanto maior o tempo de adoção maior a evidência 

de coerência no discurso das crianças, ao nível da relação/relevância e do modo de 

comportamento ao longo da entrevista; 2) quanto mais tempo a criança esteve em 

acolhimento, menor a sua capacidade de dar exemplos com relação/relevância ao longo do 

seu discurso. Neste sentido, foi explorada uma correlação parcial entre a subdimensão 

relação/relevância, tempo de adoção e tempo em acolhimento com a idade da criança 
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verificando-se que estes resultados não se devem ao facto de a variável idade também estar 

relacionada com a subdimensão relação/relevância. Verificou-se ainda uma correlação 

significativamente negativa entre FR em relação ao pai e negligência previa à adoção (r= -

.24).   

Relativamente às medidas da competência social verificou-se que as habilidades 

sociais, tendo como informante a própria criança, se correlacionaram de forma significativa 

e positiva com três dimensões da coerência – verdade/veracidade, modo/conduta e coerência 

global - e com as variáveis do FR - mãe e pai. Ou seja, quanto mais alto o nível de habilidades 

sociais da criança, maior a coerência demostrada pela criança e mais altos os níveis de FR 

em relação às figuras parentais. Por outro lado, os problemas de comportamento, 

identificados pela própria criança, correlacionaram-se significativa e negativamente com 

todas as subdimensões da coerência, à exceção da relação/relevância. As medidas de FR não 

se correlacionaram significativamente com os problemas de comportamento reportados 

pelas próprias crianças ou pelos pais. Segundo a perspetiva dos pais, as habilidades sociais 

da criança correlacionaram-se positiva e significativamente com todas as subdimensões da 

coerência e com o nível de FR em relação ao melhor amigo, à mãe e ao pai. Já os problemas 

de comportamento, identificados pelos pais, apresentaram uma correlação significativa e 

negativa com todas as subdimensões da coerência.  

 

 

4.Discussão 

 

 

As crianças adotadas, geralmente, experienciaram adversidade e, mesmo aquelas que 

foram adotadas precocemente, vivenciaram perdas e separações significativas. O presente 

estudo teve como principal objetivo explorar o FR de crianças adotadas de idade escolar, 

explorando a sua capacidade em assumir a perspetiva mental de outra pessoa, bem como, a 

relação entre o FR e a competência social nestas crianças.  

As correlações entre as subdimensões da coerência e as medidas do FR, como 

previsto, foram positivas e significativas revelando que quanto maior o nível de coerência, 

isto é, quanto mais as narrativas das crianças fossem credíveis e bem estruturadas, maior 

evidência de FR (Psouni et al., 2020). Este resultado cumpre, assim, o objetivo de validar as 

classificações de evidência de FR atribuídas a cada criança.  
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Relativamente ao FR, independentemente da figura significativa, a maioria das 

crianças foi classificada com uma evidência rudimentar, podendo isto significar que crianças 

que possuíram trajetórias de vida menos estáveis, com experiências de adversidade, possuem 

menor capacidade reflexiva (e.g., Breinholst et al, 2018; Ensink et al., 2016; Favaretto et al., 

2019). Desta forma, podemos perceber que a maioria destas crianças apresenta alguma 

dificuldade em estabelecer conexões significativas e pensadas entre o comportamento e os 

estados mentais/emocionais próprios e dos outros (Allison et al., 2016). Contudo, as crianças 

apresentaram níveis mais elevados (evidência moderada e acentuada de FR) nas questões 

relativas à mãe e ao melhor amigo do que nas questões sobre o professor preferido e o pai, 

apesar de esta diferença não ser significativa entre as figuras parentais. A literatura sugere 

que o FR está intimamente relacionado com as representações de vinculação (Bastianoni et 

al., 2020; Groza & Muntean, 2015). Sendo que tais representações surgem no contexto 

familiar, a figura materna poderá desempenhar um papel principal, havendo evidências de 

que padrões de vinculação seguros mais fortes são associados às mães (Barone et al., 2017). 

As crianças que passaram por experiências de negligência, apresentaram uma menor 

evidência de FR referente ao pai. Isto poderá ir parcialmente de encontro com literatura que 

sugere que o FR pode ser afetado por um passado de adversidade (Pace et al, 2014), mas que 

com a adoção existe uma recuperação das representações de vinculação e da competência 

social (Román et al., 2018), podendo o mesmo acontecer com o FR. Neste sentido, 

relativamente ao tempo da criança na família adotiva verificou-se que quanto maior o tempo 

de adoção, maior a evidência de coerência discursiva das crianças, ao nível da 

relação/relevância e do modo/conduta e maior o nível de habilidades sociais, segundo a 

perspetiva dos pais. Em contrapartida quanto mais tempo a criança esteve em acolhimento, 

menor a sua capacidade de dar exemplos. Segundo Julian e McCall (2016), crianças adotadas 

mais precocemente revelam melhores habilidades sociais. O facto de estas crianças estarem 

expostas a um menor tempo de adversidade parece ter alguma influência no seu 

desenvolvimento social e socioemocional, podendo estas variáveis (menos tempo em 

acolhimento e maior tempo de adoção) ser um fator protetor ao seu desenvolvimento. 

No contexto escolar, verificaram-se diferenças significativas entre o FR 

relativamente ao melhor amigo e professor preferido. O facto de as crianças deste estudo 

apresentarem evidência de FR mais elevado acerca do melhor amigo, poderá estar 

relacionado com o tempo e qualidade de relação mais informal que se espera que exista entre 

o grupo de pares o que lhes permite um maior conhecimento sobre o outro.  
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Recorrendo à análise das subdimensões da coerência discursiva das crianças 

verificou-se que a maioria apresentou uma evidência moderada, à exceção da subdimensão 

economia, que apresenta mais crianças com níveis de elaboração insuficientes nas suas 

narrativas, marcados pelos mínimos ou pelos excessos de informação. Tal poderá estar 

relacionado com a faixa etária em que estas crianças se encontram, podendo ainda não terem 

desenvolvido todas as competências de elaboração suficientes para um discurso com a 

quantidade indicada de informação. Neste sentido, apesar de a idade da criança só estar 

correlacionada com a subdimensão relação/relevância, talvez pelo facto de a diferença de 

idades nesta amostra ser reduzida, este resultado vai parcialmente de encontro a outros 

estudos (em adolescentes) onde o nível de coerência e de FR aumentou com a idade (Pace 

et al., 2020). O FR não é um processo psicológico estático (Fonagy & Target, 1977), e o seu 

desenvolvimento relaciona-se com o aumento das competências metacognitivas (Steele & 

Steele, 2005), podendo, assim, esta capacidade reflexiva e, consequentemente, a coerência 

discursiva sofrer alterações ao longo do tempo. O sexo feminino relacionou-se positivamente 

com as subdimensões verdade/veracidade e coerência global e com as medidas do FR 

referentes ao melhor amigo e ao pai. Curiosamente, não tem sido reportada muita evidência 

a este nível, porém estes resultados estão de acordo com os achados por Pace e colaboradores 

(2020), que confirmaram parcialmente esta mesma diferença em adolescentes, especulando 

que poderá haver uma tendência entre ser do sexo feminino e investir mais nas relações. 

Assim, os resultados das subdimensões da coerência, à exceção da economia, são positivos, 

uma vez que mais de metade das crianças, foi classificada nas duas codificações mais 

elevadas da escala o que revela narrativas verdadeiras, estruturadas, coerentes e com níveis 

satisfatórios de envolvimento. 

Um último objetivo consistia em explorar as relações entre FR e a competência 

social. As habilidades sociais da criança correlacionaram-se positivamente com algumas 

medidas de FR. Nos problemas de comportamento, verificou-se que quanto maior o nível de 

problemas menor a coerência discursiva. Estes resultados vão parcialmente de encontro ao 

especulado (e.g., Psouni et al., 2020) e verificado em adolescentes não-adotados (e.g., 

Ballespí et al., 2018), comprovando-se que níveis mais altos de FR estão relacionados com 

níveis mais altos de habilidades sociais na criança, podendo este ser um fator chave para o 

ajustamento, funcionamento e bem-estar psicológico (Ballespí et al., 2018). Muitos são os 

estudos que descrevem uma relação entre as representações de vinculação e o FR (e.g., Groza 

& Muntean, 2015; Pace et al., 2014) e as representações de vinculação e a competência social 
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(e.g., Barone et al., 2017; Román et al., 2018). Com o presente estudo verifica-se que poderá 

existir uma correlação entre estes três constructos. 

 

 

5.Conclusão 

 

 

O presente estudo procurou contribuir para a evidência científica relativa ao FR em 

crianças adotadas, tema escassamente abordado. O caráter inovador desta pesquisa, bem 

como o desafio que constituiu, são revelados por essa lacuna. Este estudo vem realçar 

algumas questões como a necessidade de investir e estimular o FR e a competência social 

das crianças, uma vez que a compreensão dos estados mentais dos outros se revela essencial 

para interações sociais adequadas e funcionamento adaptativo. É assim evidenciada a 

importância de envolver ativamente as crianças com as suas figuras significativas tanto no 

contexto familiar como escolar. Propõe-se que experiências de participação conjunta, com 

os seus cuidadores, em situações sociais ou outras, poderão melhorar o FR e competência 

social das crianças. Uma oportunidade importante nas interações pais-filhos em famílias 

adotivas serão os momentos de comunicação sobre adoção. Nesse sentido, assume relevo a 

promoção junto dos pais de uma melhor comunicação, de um discurso cuidado e 

neutralizado com as crianças sobre elas mesmas, considerando a sua história, uma vez que 

estas crianças, devido à adversidade passada, necessitam de um grande apoio quanto à 

compreensão dos seus comportamentos e sentimentos, fortalecendo, consequentemente, a 

sua autoestima e o seu autoconhecimento. Este estudo pode fornecer pistas úteis aos 

profissionais de adoção que lidam com a formação dos adotantes e com o apoio pós-adoção, 

pois estes fatores psicológicos internos e relacionais revelam-se determinantes do sucesso 

da adoção. Algumas limitações do estudo devem ser apontadas, nomeadamente o desgaste 

nas respostas de algumas crianças ao longo da entrevista, o que poderá ter tido influência na 

cotação, e o caráter exploratório subjetivo da análise qualitativa. Contudo, este estudo é 

inovador e aponta a necessidade de mais investigações sobre a capacidade que crianças 

adotadas têm para assumir a perspetiva mental de outra pessoa, uma vez que não existe 

evidência sobre especificamente esta temática, principalmente em Portugal. Investigação 

futura também poderá recorrer a um desenho longitudinal, que permita explorar o 

desenvolvimento do FR em crianças adotadas.  
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Tabela 1 

 Matriz de Correlações das Variáveis em Estudo 

Nota. 1- Subdimensão verdade; 2- Subdimensão economia; 3- Subdimensão relação; 4- Subdimensão modo; 5- Subdimensão coerência global; 6- Funcionamento reflexivo professor; 7- 

Funcionamento reflexivo melhor amigo; 8- Funcionamento reflexivo mãe; 9-Funcionamento reflexivo pai; 10- Sexo; 11- Idade da criança; 12 – Idade da criança aquando a adoção; 13 – Tempo 

de adoção; 14 - Tempo na família biológica em meses; 15- Tempo em acolhimento em meses; 16-Experiências de negligência; 17-Habilidades sociais criança; 18- Problemas de comportamento 

criança; 19- Habilidades Sociais pais; 20- Problemas de comportamento pais. na – não se aplica. As correlações a: itálico são p < .050; a sublinhado são p < .010; a negrito são p < .001. 

aVariável dummy: 0 – Masculino; 1 – Feminino 

 bVariável dummy: 0 – Não; 1 - Sim

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 

1.Verdade 

2.Economia 

3.Relação 

4.Modo 

5.Coerêcia  

6.FR_Prof 

7.FR_Amig 

8.FR_Mãe 

9.FR_Pai 

10.Sexoa 

11.Idade 

12.Idade.A 

13.Tempo.A 

14.Tempo.FB 

15.Tempo.AC 

16.Negligb 

17.HS_Criança 

18.PC_Criança 

19.HS_Pais 

20.PC_Pais 

 

M 

DP 

Min. 

Máx. 

1 

.61 

.57 

.62 

.74 

.29 

.25 

.45 

.41 

.26 

.16 

-.00 

.06 

.12 

-.17 

-.15 

.31 

-.33 

.44 

-.39 

 

2.97 

0.76 

1.00 

4.00 

 

1 

.69 

.74 

.78 

.39 

.42 

.62 

.49 

.13 

.14 

-.13 

.18 

-.07 

-.14 

-.20 

.20 

-.24 

.37 

-.26 

 

2.44 

0.74 

1.00 

4.00 

 

 

1 

.67 

.78 

.40 

.42 

.52 

.43 

.20 

.21 

-.19 

.27 

-.08 

-.24 

-.20 

.19 

-.10 

.37 

-.35 

 

2.63 

0.80 

1.00 

4.00 

 

 

 

1 

.83 

.46 

.33 

.45 

.47 

.13 

.20 

-.16 

.23 

-.09 

-.17 

-.16 

.27 

-.23 

.45 

-.43 

 

2.72 

0.80 

1.00 

4.00 

 

 

 

 

1 

.39 

.40 

.53 

.45 

.24 

.20 

-.08 

.15 

.04 

-.20 

-.13 

.28 

-.24 

.51 

-.42 

 

2.76 

0.74 

1.00 

4.00 

 

 

 

 

 

1 

.27 

.39 

.43 

.11 

.00 

-.09 

.10 

.01 

-.18 

-.17 

.13 

-.05 

.18 

-.09 

 

2.29 

0.80 

1.00 

4.00 

 

 

 

 

 

 

1 

.51 

.43 

.23 

-.03 

-.03 

.02 

-.01 

-.04 

-.20 

.07 

-.05 

.23 

-.12 

 

2.54 

0.80 

1.00 

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.59 

.19 

-.03 

-.01 

-.00 

.01 

-.03 

-.18 

.26 

-.06 

.29 

-.15 

 

2.48 

0.84 

1.00 

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.25 

-.08 

-.17 

.14 

-.11 

-.16 

-.24 

.31 

-.02 

.27 

-.17 

 

2.36 

0.79 

1.00 

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.05 

.06 

-.05 

.13 

-.07 

.05 

.14 

.05 

.07 

-.06 

 

na 

na 

na 

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.25 

.11 

.28 

.07 

.13 

-.02 

-.05 

.26 

-.27 

 

8.77 

0.79 

8.00 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-.93 

.84 

.68 

.73 

.04 

.04 

-.15 

.12 

 

3.23 

2.20 

0.20 

8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-.76 

-.67 

-.70 
-.04 

-.06 

.25 

-.22 

 

5.54 

2.14 

1.00 

9.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.18 

.66 

.15 

-.06 

-.07 

-.07 

 

15.64 

19.52 

0.00 

75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.45 

-.14 

.15 

-.19 

.31 

 

23.07 

14.62 

1.00 

60.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.07 

.12 

-.20 

.04 

 

na 

na 

na 

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-.19 

.32 

-.28 

 

2.39 

0.35 

1.10 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-.43 

.29 

 

1.02 

0.42 

0.20 

2.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-.72 

 

2.21 

0.37 

1.40 

2.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

0.95 

0.40 

0.10 

2.20 
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Anexo I- Análise do Funcionamento Reflexivo 

 

Critérios:  

Nível 1 – Sem evidência: Não existem respostas além do “não sei” ou variações do mesmo. 

Sem referência a características, pensamentos ou sentimentos.  

Nível 2 – Evidência rudimentar:  A resposta dada é vaga e/ou largamente generalista, 

descrevendo o que a outra pessoa pensa sem qualquer referência a sentimentos ou uma 

compreensão do porquê de a pessoa pensar dessa forma. Também se devem cotar as 

respostas que incluem fortes elementos de incoerência. 

- A criança descreve o que pensa, mas explica que compreende com base no que ouviu. 

- A criança apenas enumera características.  

- Respostas que fazem referência a sentimentos que estão relacionados consigo próprio e não 

com o outro. 

- Respostas idealistas.  

- Respostas induzidas pelo entrevistador. 

 

Nível 3 – Evidência moderada: A resposta é concisa, abrangendo aquilo que a outra pessoa 

pensa e sente, mas em termos bastante inespecíficos. Uma demonstração espontânea da 

compreensão do porquê da outra pessoa pensar dessa forma pode elevar a resposta. Também 

se devem cotar os casos que demonstram uma boa compreensão do que a outra pessoa pensa 

e sente, mas evidenciam suaves sinais de incoerência. 

– A criança faz referência ao que pensa e sente, mas não explica  

– A criança descreve o que a outra pessoa pensa e/ou sente e existe uma demonstração 

espontânea da compreensão do porquê da outra pessoa pensar dessa forma.  

 

Nível 4 – Evidência acentuada: A resposta é clara, concisa e específica, envolvendo o que a 

outra pessoa pensa e sente a um nível significativo. 

- Descreve o que pensa e/ ou sente e explica o porquê, desde que seja uma resposta clara, 

concisa e específica.  

- Respostas com exemplos concretos. 
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Questão 9. O que achas que o(a) teu/tua professor(a) pensa de ti? / Se perguntasse ao 

professor como é que tu és, o que é que ele me diria? 

 

Nº da 

Criança 

2. Evidência rudimentar 

1 Ele sabe… (apontando para um boneco). “Ele acha que é engraçado e inteligente. 

É porque ele tem boa memória”.  É. Mais ou menos. Boa memória ele está a 

mentir. Está… Eu não tenho boa memória. Sou inteligente e engraçado. 

2 Não sei. Mais ou menos. Entrevistador (E): E porquê? Criança (C): Porque eu 

faço barulho na sala. Que eu estou sempre a falar com os colegas do lado, só 

isso. 

3 Acho que pensa bem.  Dizia que eu era…. É um aluno trabalhador. Nada. 

Empenhado. Não sei.  Eu só estou com ela durante as aulas. Acho que pensa bem 

de mim. 
4 Não sei. Não sei.  (20 segundos em silêncio) Não sei!... Acho que dizia que eu 

sou… sou… que eu sou divertida. 
5 Engraçado! Pouco falador. Muitas vezes sou falador às vezes! (É só para dar um 

exemplo, olha como está! Vem para aqui e para aqui!) 
8 Ah... que eu sou bom e não sei mais... (silêncio) O C8 é.… hum... deixa-me 

pensar! Ah... (mostra-se um pouco irrequieto) ...ah...Não sei... Que eu era bom e 

que fazia os... ah... Que eu sou... e que eu tenho coração como... ah... posso imitar 

o gesto? Posso? Uma cruz.… vou fazer mesmo... uma cruz... Cruz (exemplifica). 

Tem cabelos longos... Jesus...  

Sim... Sou como Jesus, exceto a parte dos milagres... Eu não consigo fazer 

nenhum milagre... No meu coração... ah... (mostra-se irrequieto) 
12  (silêncio) Não sei! Ah... ah... sei fazer as coisas! Sabe fazer as coisas! E – E 

mais? C- É um aluno excelente! E: E sobre ti, como tu és como pessoas? Não 

sei! Isso é que eu não sei mesmo! Eu sou! Eu sou boa pessoa! 
13 Que sou boa aluna. E mais nada. Que sou simpática, gira, alta ela diz que sou 

muito alta. 
14 Ah…Bem-comportada…. Não sei… Não sei… Não sei…no outro dia disse ao 

pai, mas eu não sei… 

Nº da 

Criança 

1. Sem evidência 

6 Não sei! Ele é o que pensa! Hum… Não sei! 

7 Não sei… Não sei…  (silêncio) Não sei… 

11 Não sei... Não... Não sei... 

18 Sei lá! … Não sei! Não sei! Não! Não sei!  (silêncio) Não sei! 

29 Não sei mesmo. 

43 Estou a pensar. Nada. (É meu amigo e também me ajudava.)  

46 Não sei. Essa não sei mesmo. 

92 Não sei. A mesma coisa. (Silêncio) 

98 Não sei. Não sei. 

99 Não sei. Pode ir falar com ele, eu não sei. Não sei ao certo. 

111 Não sei.  Não sei, não sei. Mas eu não sei. Não sei. 

120 Hã, não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei nada dele. Não sei, não sei nada. 
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16 Não sei! Se eu passei d’ano… que mereço passar d’ano! Sou divertido, 

enérgico…. Falo muito… na aula…. Levanto-me muitas vezes da mesa…. Hum! 
22 Dizia que eu era bom aluno. Que era boa pessoa. 
25 Eu sou o que liga o computador dele. Sou o ajudante dele, porto-me bem nas 

aulas, e mais nada. Ai e também me ensinou a tocar bateria… e mais nada. E 

guitarra. É bom. Hã, também é fixe. Porta-se bem. Hum… mais nada. 

27 Bem.   
34 Amigo. Amigoooo…e mais nada. e feliz…contente…mais nada. 
35 Sou rápida a fazer as coisas, sou inteligente e tenho compreensão naquilo que 

faço. Não sei.  

41 Não sei. Simpática…. Mais nada. Boa aluna. E não sei que mais. Mais nada. 

42 Bom! Porque sim! 

48 Que tinha, que tinha muitas capacidades… Que era uma boa aluna… hum… e 

não sei mais! 

50 Não sei…. Esperta. Eh… (pausa) Que às vezes me porto bem… 

58 Que eu sou muito amorosa, sou carinhosa, sou fofinha, tenho a pele fofinha. E 

mais nada. 

60 É …isso não sei. E: Olha pensa… C - É um bocado conversador. Que tinha boas 

notas. E agora não sei mais 

62 Ah…que gosta de abusar muito! Eu gosto de abusar muito…por mais que…  

Mais nada! 

67 Que às vezes sou antipática com as pessoas, que sou um bocado distraída, que 

podia-me esforçar mais! Que sou simpática, que sou arrumada e mais nada. 

68 Um bocado brincalhão! E distraído! Sim (sorri). Só porque as pessoas chamam-

me e eu… 

70 Sim, as reuniões! Quando é reunião ele, a minha professora dá um papel e tem 

lá os … como é que se chama? As opiniões de todos os professores, e dele 

também sobre mim. Ginástica, música, inglês. E o de informática diz sempre que 

eu consigo obter, que eu me porto bem, que eu consigo obter, não, acho que é 

obter, hum o que é necessário. Faço tudo o que ele pede, hum, eu não sei bem 

quais são as palavras que ele usa, mas ele, ele diz que o aluno, eu. Hum … o 

aluno, eu vou dizer com palavras minhas, mas as palavras que ele usou, o aluno 

conseguiu fazer tudo o que necessita. Que eu era, que eu sou bom aluno. Que … 

que me porto bem. E essas coisas. 

71 Que sou uma boa aluna. Que sou divertida.  Hum … isto é mais ou menos estar 

a descrever-me, mas pronto. Hã, não sei o que é que ele diria mais. Não sei.  ‘Tar 

bem-disposta, estou sempre bem-disposta. Hum não me lembro de mais nada 

assim relevante. 

73 Não sei. Que às vezes sou distraído. Não sei mais. 

75 Que eu, hum, sou um miúdo desportista, trabalhador, exigente e físico, tenho 

muito físico. 

76 Falador. Nada. Porque eu falo muito. 

80 Hummm não sei! divertido! gosta muito de falar! falador. hummm e eu gosto 

muito de ouvir as aulas, como é que se diz… E: …gostas muito de ouvir, de estar 

atento? Então achas que ele diria que tu és atento, é isso? C: sim!  hummm 

(silêncio) … por acaso não sei mais! 

81 Eu não sei bem… Eu acho que ela pensa de mim que eu sou divertida. 

Brincalhona… Não sei mais. Não sei…eu acho que ele está mais com a A1 que 
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ele já a conhece há muito tempo por causa da patinagem. E eu acho que ele brinca 

mais com a A1, depois está com ela e assim não sei… e só quando ela não tem 

dificuldades é que está comigo… 

83 Que eu agora estou melhor. (risos) Preguiçosa. (risos) Traquinas. Muito 

simpática. 

87 Não sei…. Bom… Distraído… Inteligente…E não sei… 

88 Não sei. Acho que ela…(silêncio) Que era uma menina comportada…. Mais 

nada. 

89 Que sou bom aluno, movido. 

91 Que eu era bonito, engraçado. 

93 Hum, que era um bom aluno.  Hum … gosta de estudar. Gosta de, de … tirar 

boas notas. E hum brincar. 

94 Hum … pensa que eu sou inteligente. Mais nada. 

96 Que eu … sou simpática. Estou sempre atenta nas aulas. Que participo. E … 

mais nada. 

97 Que eu sou bom aluno. E que tenho capacidade de ler melhor, de ler mais. 

102 Eu no alé tirei boas notas e porto-me bem. E os outros, e os outros têm más notas. 

Eu sei porquê, porque eles portam-se mal. 

105 A minha professora?! Não sei. A C105 é boa nos trabalhos, só que podia se 

esforçar mais. Mais nada. E também é um bocado malcomportada.  

107 Que eu sou um aluno divertido, sou um bom aluno, sou inteligente. E é só, deve 

ser só. Não, acho que era só isso. 

108 Às vezes porta-se mal. É boa na matemática. Não sei. Não sei. 

109 Uma chata às vezes. Fofinha. Hum, amiga. E e…que trabalha também. 

110 Hummm.... Que eu sou um aluno mais ou menos. No comportamento. 

Hummmmmmm e mais, não sei. E: Sim como é que é o C110. O C110 é....é 

um aluno mais ou menos porque.... C: Porque tanto trabalha bem como 

trabalha mal. 

115 Que me porto mal. 

119 Isso não sei. Acho que pensa que eu sou bom menino. E não me lembro mais. 

Que era bom menino e já não sei mais que dizer. 

122 Acho que… ele pensa de mim que eu sou querida. Hum… Que eu sou querida, 

um bocado trabalhadora, um bocado. E um bocado na lu… Na lua. 

125 Hum…que sou muito feliz, mais nada. 

 

 

Nº da 

Criança 

3. Evidência moderada 

9 Que eu tenho capacidades para mais. Ahh…. Pensava que eu às vezes estou um 

bocado distraído, e distraio muito facilmente. É boa pessoa. Olha, ajudar as 

outras pessoas. Que tenho capacidades para mais. É amigável, tem bom coração, 

e é muito gentil. 

10 Que eu sou bom aluno! Que sou um bocado malandro…(risos) Porque eu 

algumas vezes pareço o que sou nas aulas…, mas depois lá fora no recreio…sou 

um bocado malandro! Fujo das pessoas que me querem! Eles dizem…. uma 

colega minha veio atrás de mim e eu corro! Porque quero estar sozinho. Mais 

nada. (risos) Meigo. Bonito. 

26 Não faço ideia! Que sou trabalhador, atarefado, porque me esforço para fazer as 

coisas. Não dizia nada menos bom. 
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31 Que eu sou bom aluno…não, não…eu acho que não. Que eu poderia melhorar, 

e que se melhorasse era um bom aluno. Que eu sou boa pessoa, ajudo. Mais nada. 
44 Bem. Porque está sempre a chamar-me nomes fofinhos, está sempre “ó beleza, 

ó princesa, anda cá”. Bem, educada, simpática e divertida. Quando eu falo muito. 

49 Pensa que se eu ‘tivesse mais atenta era uma muito… era muito boa aluna. Que 

eu até me porto bem. Que… Um pouco distraída.  Aliás, um pouco a exagerar! 

(risos) Hum... Nas rimas sou muito boa. Um dia fiz uma rima que era para fazer 

uma quadra sobre uma rima.  

53 Não sei… Um bocadinho nervoso (1). Às vezes está… Eu às vezes estou 

distraído na sala…  Hum…  Mais nada. (1) Porque estou sempre a… (pausa) 

Porque estou sempre a roer os dedos. 

54 Não sei. Hum (risos). Não sei. Simpática. E acho que mais nada. E: O que é que 

achas que é isto de ser simpática C54? C: É respeitar o professor. Mais nada. E: 

Olha, conta-me então assim uma vez que tenhas sentido que foste simpática. C: 

Foi quando eu estava a fazer barulho e o professor disse: hum C54 cala-te e eu 

calei-me. 

61 Pensa que eu sou traquinas, sou mau e… prontos. Porque eu estou sempre lhe a 

chatear e estou a bater às vezes aos meus colegas, que eles são chatos, e prontos. 
63 Dizia que o “C63” é boa pessoa. Às vezes não faz as letras bem e…e também às 

vezes ajuda os colegas. Quando eu andava no 2º ano ajudei uma colega minha, 

chamava-se COL1, era assim…gaguejava…era assim…O meu nome 

é…COL1…e…gostava…ela era assim…e gostava de…ela dizia uma palavra 

que não estava aqui, dizia uma coisa… 

72 Sou um bom aluno…. Sou um bom aluno… E… E que sou amigo dela… Um 

bom rapaz. Porque não é mau, não é mal-educado. E se ela nos pedir um favor, 

a todos, nós fazemos… 

82 Sou um bom aluno, nunca tirei nenhum satisfaz, é sempre para cima, satisfaz 

bem ou excelente. 

84 Que sou um bom aluno, como a filha, mais nada, não sei. Porque às vezes faço 

os trabalhos todos sozinho e tenho tudo certo. 

85 Que eu sou simpático e que sou bom aluno. Mas, às vezes, distrai-me um 

bocadinho, mas ela não se importa porque sabe que eu sou bom aluno. 

90 Acha que eu sou um menino, aquele que tem capacidades para ser o melhor aluno 

da sala. Mas eu só consigo se eu quiser e também que sou um bocadinho rebelde. 

Ele também já falou isso com a mãe. 

103 Que sou um menino … amigo. Faço bem as coisas. Ajuda as pessoas. E hum … 

e não sei mais. 

104 Hum que eu sou um bom aluno. Que… que eu às vezes tenho dificuldades. E 

hum…que…que também hum acho que tá um bocadinho em cima de mim para 

eu estudar mais, por causa das minhas dificuldades. Hum…ela também acha que 

eu sou simpático que ela também me disse…e que também ajuda, que eu também 

ajudo…e acho que não tenho mais nada. 

116 Aquilo que perguntaste-me há bocado. Simpática, sorridente, coraje hum. 

Porque eu antes tinha medo da água da piscina e agora já não tenho. 

118 É amiga. Ajuda todos os colegas. 

123 Não sei! Hã…. Giro. Que ela gosta de mim, só! Que eu era simpático… 
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Nº da 

Criança 

4. Evidência acentuada 

15 Quer dizer todos os professores acham que eu sou amorosa (diz com ar de riso 

envergonhado), mas preciso de melhor a… a atenção. Ou bem-comportada 

porque eu estou sempre caladinha, mas tenho que me concentrar mais porque… 

eu assim… eu às vezes os professores dizem que eu consigo brincar com as 

minhas próprias mãos e coisas… E distraio-me… (pequeno silêncio) Dizia que 

eu sou muito bem-comportada, mas tenho de melhorar a concentração e tudo. 

Ainda, por cima a minha mãe é a representante da turma… E… por isso tenho 

de ter mais… a minha mãe diz que eu tenho de ter mais títulos porque… Tenho 

de estar mais concentrada porque senão…. A minha mãe agora já conhece todos 

os professores e assim não … estarem-lhe a dizer coisas que não gosta é um 

bocadinho…um bocadinho… parece… não sei! 
19 Dizia que eu era bem-comportada (1), que era boa a organizar danças… Ela gosta 

de mim, acha que eu canto bem, que eu sou bem-comportada e é só. Vê-se pela 

cara dela quando olha para mim que gosta mesmo de mim. Porque eu canto bem, 

sou boa a organizar danças. Quer dizer, ela… Espetáculo não viu. Viu só o Kiss 

You dos One Direction que eu organizei a dança. Quer dizer, eu organizo, 

mostramos à professora titular de turma e depois a professora titular de turma há 

de nos dar alguma coisa para mostrarmos a uma professora. E eu… 

(impercetível) à professora de música! Sim. E os meninos…a professora diz para 

os meninos darem a sua opinião e eles dão e dizem que tem que se mudar alguma 

coisa! E naquele momento não se pode mudar nada! É só mesmo isto. 

(1) Tenho verde todos os meses. Não. E é raro a vez que falo! 

45 Que sou bem-comportado (1), um aluno bom (2). E curioso (3).  

(1)  Porque eu me porto sempre bem.  

(2) Porque eu tiro boas notas.  

(3) Saber tudo. E – Querer saber? É isso? E tu costumas fazer perguntas à 

professora? C – Muitas, quando tenho dúvidas. 

47 Pensa bom, pensa de bom! Pensa que eu sou atenciosa e carinhosa!  Porque eu 

só dou carinho a muitas pessoas que se aleijaram e mais nada! Dizia que eu de 

vez em quando distraio-me um bocadinho…  Que também já fiquei de 

castigo… Eu estava sempre distraída e o professor pôs-me de castigo. Foi 

quando eu tive, foi quando eu tive uma professora minha. Foi quando, foi na 3ª 

ou na 2ª… foi na 3ª que a professora X não veio e que (impercetível) e depois a 

partir das 3 eu tive um professor de física que é o mesmo do 3º ano que nos 

deu… e depois eu estava-me a portar mal e saí.   Eu saí… eu fui para esse 

canto de castigo e só na 2ª parte é que joguei. 
55 Sou muito tagarela (risos). Falo muito nas aulas. Sou uma aluna inteligente. 

Não sou daquelas alunas que andam sempre metidas nos problemas. 

Normalmente, as meninas nunca estão metidas nos problemas. 
59 Ela dizia que eu era uma aluna aplicada, porque por exemplo quase não falo 

nas aulas…quando ela me pergunta coisas eu falo, quando não pergunta não 

falo. E trabalhadora porque por exemplo, fui eu a primeira a acabar a ficha de 

matemática. 
95 Dizia que era, que tinha cabelo liso, que queria ter caracóis, que, que era 

magrinha … tinha a cor, era moreninha, que andava sempre a fazer praia. Fiz 

com o ATL, gosta e estar nesta escola. Mais ou menos. Por dentro? Era 

simpática. Que era simpática, que era boa, que é mais um bocadinho, que não 
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falava. Nunca ficava de castigo. Às vezes fazia umas coisas mal outras bem. 

Que tiro boas notas, mas a matemática não. 

100 Que gosta muito de mim e que, uma coisa que ela disse uma vez à rececionista: 

que se toda a gente fosse como eu e a R3 que é uma que nós estamos sempre à 

pega uma com a outra para ver quem tem melhores notas. Hum, ela também é 

muito armante e eu não gosto (impercetível). Hum, se toda a gente fosse como 

nós as duas que a professora PROF1 seria muito mais feliz.  

Engraçada, divertida e simpática. Porque estou sempre a fazer coisas que nunca 

fiz na minha vida e ao fazê-las, por exemplo da primeira vez que eu tentei saltar 

com as andas do muro. São grandes as andas. Eu caí, mas não chorei comecei-

me a rir, e ela diz que sou engraçada, divertida, simpática por causa disso. 
101 Que eu sou um bom aluno, que me porto mais ou menos. Que tenho boas notas. 

Graças a deus no ano passado os últimos testes tive noventa e cinto por cento, a 

todos os testes. Sim, ela acha que sou bom aluno. Acha que eu sou um bocadinho 

impertinente. Quer dizer que eu sou um bocadinho mau, mais ou menos…  

hum… dizer asneiras, mas isso é em conversas sai-me de repente! hum, acha que 

eu sou mais ou menos bem comportadinho… que faço os trabalhos bem estudo 

bem e essas coisas e que também, e que também, hum, pinto mais ou menos, 

estou a melhorar o desenho. Desde que eu fazia os desenhos muito mal até agora 

que desenho muito bem! E hoje tivemos que fazer uma flor com uma professora 

nossa que é uma professora, uma professora diferente, uma professora, uma 

professora que tem que estar com os meninos que tem mais dificuldade e nós 

tivemos com ela, com ela a fazer uma florzinha porque amanhã é o dia da 

professora diferente. 
 

Questão 14. O que achas que ...(nome do(a) melhor amigo(a)) pensa de ti?  

 

Nº da 

Criança 

1. Sem evidência 

7 Não sei…. Sei lá, eu não sou vidente! Não sei… 
11 Não sei. Não sei... Não sei... 
18 Sei lá, eu não sou da vida dela! Não sei! Não! 
50 Não sei.  Não sei… Não… 

76 Nada. 

93 Hum … não sei. Isso não sei. Não. 
98 Não sei. Não sei. 
124 (Silêncio). 

 

Nº da 

Criança 

2. Evidência rudimentar 

1 Não sei. Não sei. Mas acho que ela… não sei! “Que ele é engraçado, bonito e 

inteligente. Porque ele sabe que as meninas gostam de surpresas, não é 

verdade?” “Sim. Não achas?”  (coloca o boneco a falar por ele) É verdade! 

Gosta… Porque… Ela pensa que… eu já disse. Pensa que eu sou engraçado, 

bonito e sou inteligente. Mais… nada! Não, não há. 

4 Pensa que eu sou muito amiga dela. (silêncio)… e que sou fixe para ela. E: 

Porquê que tu dizes que és muito amiga dela? C: Nós nunca nos zangamos. 
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5 Não sei. Que ele era mau! Estava sempre a bater-lhe! Na brincadeira! 

6 Ah…que sou carinhosa. É o que ela diz! Olha, está todo o tempo a dizer isso! 

“Ai que querida!” (imita a voz da amiga) 

12 (silêncio). Que eu sou um bom amigo! Era fixe... E já disse! Sim e mais nada! 

13 Sei lá, que sou boa. Que sou boa, engraçada que tenho um riso engraçado. E: E 

que mais assim como pessoa? C: Não sei, nunca perguntei. Achas, ela não 

pensa em mim. Simpática, bonita, gira, brincalhona, super gira as vezes falo 

muito, essas coisas todas. 

14 Que eu sou amiga dela… E mais nada. E: (…) É tua amiga porquê? C: Porque 

brinco com ela… 

16 Não sei! Isso eu não sei! Não sei. Ele chama-me às vezes de radical, diz que 

sou radical! Ele também é! Rebelde! Nada! Não sei…. Mais nada! 
19 Ela pensa bem, ela pensa bem por mim…. Dizia que é uma colega boa, bonita, 

e é isso. Organiza bem as danças…tem roupas giras…  E é só. 

25 Sou fixe…. Mais nada. E eu penso dele que também é fixe. Parecemos irmãos. 

(pequena pausa - 3 segundos) E eu… e eu também acho dele isso. Giro. Joga 

PSP ao mesmo tempo do que eu. Morremos ao mesmo tempo na PSP. 
26 Que sou um bom amigo. Não sei! Brinco com ele… não sei mais nada!  

27 Bem… E mais nada. Sim. 
28 Acho que ela pensa de mim que eu às vezes (pausa – 4 segundos) sou querida 

para ela … e … E acho que também que ela pensa (pausa – 6 segundos) que 

sou a melhor amiga dela também. 
34 Feliz. feliz! Que eu sou feliz!  contente, alegre… sim.  E: Porquê? C: Porque eu 

brinco com ele…hum…e ele brinca comigo. Só falta mais isso? 

39 Que eras amigo… Não, não eras amigo. Que eramos namorados. Bonito…fazia 

muitas coisas engraçadas… Fazia de mim, fazia dela… Eu defendia dela. Aos 

grandes. Os grandes são muito fortes e eu sou fraquinho. Já bati um dia a eles, 

a eles…e ele perdeu da luta. 
41 Brincalhona… E simpática. Porque estou sempre a brincar. 
48 Hum… não faço a mínima. Pensa que eu sou a melhor amiga dela. Sou 

simpática… e que gosto de brincar com ela! 
53 Que eu sou- hum… Que eu sou divertido.  (pausa) Gosto de jogar à bola… 

Porque eu peço- eu… peço… se posso jogar às casadinhas… Ele deixa-me. 

61 O que é que eu acho que a A1 pensa de mim? Acha que eu sou um bocadinho 

chato… por dentro ou por fora? Que sou um bocadinho chato, que também não 

lhe passo a bola e que também dever-lhe-ia passar a bola. 
62 Que eu sou o melhor amigo dele!  E mais nada! Acho que não… 

Melhor amigo, é isso, melhor amigo! Ou outra coisa, não percebi! Não sei! Não 

há mais nenhuma pessoa a seguir a ele, não há! (impercetível) 
73 Não sei. Que eu sou fixe. Que ele se dá muito bem comigo… E… Não sei mais… 

75 Que eu sou, hum, muito amigo de, que nunca lhe vou bater e que vamos ser 

sempre os melhores amigos. 

89 Que vamos ser muito amigos… que eu sou muito amigo dele.  

Ah, como todas as pessoas, movido. 

90 Ele iria responder que eu era simpático. E às vezes muito descontrolado. Às 

vezes descontrolado. 

91 Que eu era giro, engraçado e simpático. 
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97 Outra vez? Aii. Que era radical, divertido hmm, e sou fixe. Mais nada era só isso. 

99 Não sei. Eu sou sempre o melhor amigo para ele. Melhor amigo.  “O C99 é o 

meu melhor amigo, o melhor de todos”. E é o melhor colega de todos. Não sei, 

ele é que sabe agora. 

101 Pensa que sou amigo dela e pensa que sou bom aluno! 

102 Pensa quando for grande vou ser, vou ser futebolista e não vou ser. Vou ser 

treinador. Hmm sim. Eu sou árbitro. Sou lá na escola, mas às vezes não. Dizem 

logo que eu sou logo o piteirinho. Porque dizem que eu não jogo nada. São os 

que não jogam nada, dizem (impercetível).  Sinto-me triste e depois fico furioso. 

Enervo-me e depois, depois inspiro e respiro. Não. Faço desafios. Penáltis.  

Penáltis ou jogar futebol a sério. Com os que merecem jogar futebol a sério. 

107 Que eu sou um bom aluno. Que sou um bom aluno, brinco com ele e sou um 

bom colega. Ele dizia isso. Amanhã vou-lhe perguntar.  Escrevo num papel que 

é para não me esquecer. 

108 Não sei.  Ele não pensa de mim. Que era a amiga dele.  Brincar com ele. Nunca. 

110 Hum que sou uma pessoa boa e que sou o seu melhor amigo. 

116 Que sou bonita. Que sou, vaidosa. Ela tem razão. Hum, não sei mais. 

118 Que sou amiga. 

123 Pensa de mim? Nada…. Acho que não! Eu não sei o que é que ele pensa de mim! 

Oh, por exemplo, eu não sei…. Giro…. Vá… E simpático, talvez! 

125 Sou uma pessoa… normal. É… já não e lembro. Mais nada. 

 

 

Nº da 

Criança 

3.Evidência moderada 

8 Que sou bom amigo e que tenho uma namorada mais gira, acho eu! Que eu sou 

bom e a mesma coisa... A jogar futebol... Que eu sou bom jogador, que defendo 

bem... que sou ótimo... C-A-P-I-T-A-O! Que jogo bem rugby, basquete... 

9 Sou boa pessoa. Sou amigo dele, muito amigo dele, andamos sempre juntos…. 

Ajudei um amigo dele a conseguir boa nota. 

10 Que eu sou um bom amigo! Saber conviver com outras pessoas, fazer feliz as 

outras pessoas também e…e falar… Não sei… Meigo…bonito não pensa! (risos) 

Que eu era um bocado teimoso… 
15 Eu não sei, eu sou muito amiga dela… mas… acho que ela acha o mesmo que eu 

acho com ela… é a minha melhor amiga, somos as melhores amigas e pronto… 

temos… temos os mesmos gostos… temos os mesmo defeitos, só que ela usa o 

aparelho e eu não, mas daqui a nada também vou ter que usar… já tenho os dentes 

um bocadinho tortos… Eu acho que ela dizia que ela às vezes é um bocadinho… 

mandona tal como eu e… e que somos as melhores amigas, nós mesmo… eu às 

vezes vejo em filmes e ela também que, que às vezes, um tem namorado e outro 

não e… e depois ficam inimigas porque gostam dos… mas isso nunca irá 

acontecer! 

Às vezes fica triste, mas a minha amiga vem sempre chamar um amigo meu que 

era mais ou menos um palhacinho e por isso eu ficava sempre a rir-me porque ele, 

às vezes tinha casacas de banana, que às vezes nós tínhamos banana, nós 

comíamos banana… 

22 Que sou bom amigo, porque estamos sempre a brincar.  

35 Que é boa amiga. Mais nada. Porque sou melhor amiga dela. dou…dou…partilho 

lanche com ela. 
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40 Não sei. Boa. Porque eu faço o que ela gosta de fazer. Fico sempre a fazer 

palhaçadas, algumas vezes para ela. Brincar à Blum… 

44 Bem. Pensa bem de mim. Não sei, eu não sei o que é que ele diz. Oh deixa ver… 

que sou parecida com ele, não de aparência, por dentro. Simpática, brincalhona, 

engraçada, e às vezes chata. Às vezes é chata, outras vezes é brincalhona, 

engraçada, divertida e má de vez em quando. 
45 Bom amigo. Não sei. Simpático para ele e ajudá-lo quando precisa. A fazer os 

trabalhos que ele não sabia. 

47 Pensa igual a mim! Eu… pensa que nós vamos ter uma amizade grande, que vamos 

ser namorados e vamos casar…. Eu nunca mais vou gostar de ninguém como gosto 

dele! Nunca mais… Sim. Ele nunca disse, mas, mas pelo pensamento dele deve 

gostar.  Ele dizia que gosta muito!  Dizia que eu era…que eu era atenciosa com 

algumas pessoas…  Sim… e carinhosa e mais nada. Sim e beijoqueira (sorri)… 

mais nada! 

E: E se eu fosse perguntar à A2 como é que tu és?  C: Ela dizia que também era 

atenciosa e pergunta “se estás melhor” quando alguém foi ao hospital… é assim… 

55 Que eu era divertida… …meiga, simpática, brincalhona, porque eu quase todos os 

dias brinco com ela. Sou amiga com ela. E às vezes ela também é amiga, mas às 

vezes ela é também injusta. Mas ela gosta muito de mim. 

58 Nunca pensou mal de mim. Hum é bondosa (1), amorosa. Mais nada. 

(1)Porque eu gosto de fazer as coisas que ela faz (a imitar a amiga). Lê livros que 

já são para mais velhos, mas é lá no Pingo Doce. Gosta de ter os mesmos 

brinquedos que eu tenho. Faz igual o meu lanche para a escola. 

60 Que eu era um bom amigo. Que eu o ajudava. E é só. Ajudei-lhe a. Nós um dia, 

nós fizemos os trabalhos de casa na escola, e eu ajudei. 
63 Ser bons amigos. É boa pessoa. Eu não quero perder mais o meu amigo. 

E nós formos grandes vamo-nos encontrar mais vezes. Espero que sim. 

Boa pessoa…hum…boa pessoa…hum…não sei explicar-te. Ah sim já sei, brincar 

com ele, fazer aquilo que ele manda, aquelas palhaçadas que ele não me manda e 

as palhaçadas que ele diz. Não. E também quando jogamos à bola, essas coisas 

que eu mais gosto de fazer com ele. 

Um bom amigo? Brincar com ele. E jogar futebol com ele. Hum. Brincar sempre 

com ele. E jogar futebol com ele sempre. 
67 Que sou simpática!… E que posso-me dar bem com as pessoas, se eu quiser!  

Porque eu às vezes chateio muito com as pessoas… 

68 Ah… pensa que eu às vezes sou brincalhão e divertido!  A jogar futebol… passo-

lhe a bola! E às vezes começo a brincar com a bola e depois tira-me a bola e marca! 

70 Não sei! Eu não sou ele, por isso.  Mas. Sim, mas acho que … o que é isto? Mas 

acho que, que o que ele diria de mim é que eu sou um bom amigo para ele e … 

não, não magoo tanto as pessoas tipo bater ou assim (1). Às vezes dou um estalinho 

ou dois porque me chateiam e irritam. Uma vez estava um amigo a dizer: tens 

muito chulé, tens muito chulé, porque na altura ele tirou-me o sapato. (…)  

(1)Quase todos os dias. Como eu disse só às vezes quando me chateio. Mas não, 

mas é raramente é que isso acontece. 

71 Acho que pensa que também somos umas boas melhores amigas. Hum … e não 

sei mais, muito mais. Não sei muito mais. Com, quando uma vez eu lhe disse que 

… que pensava que eramos umas, muito boas amigas. E expliquei-lhe porquê. E 

ela disse: eu também.  Então eu acho que ela aí quis dizer o mesmo que eu, que 

eramos perfeitas uma para a outra como amigas. 
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72 Pensa que eu sou amigo dele. Que eu sou um bom rapaz. Acredita em mim. Ele 

acredita em mim… E… E está sempre… E pensa que eu não lhe faço mal… Que 

estou sempre com ele… 

80 Que sou amigo dela! que gosto de brincar com ela… hummm… Que sou divertido 

(1). Se pudesse até podia dar, tipo, coisas…bolachas…, mas ela não pode comer. 

ela tem um problema no intestino delgado. é…ela não pode comer nada que tenha 

glúten. 

(1) Porque ela vê-me muitas vezes a brincar, estou sempre a brincar, gosto de estar 

com ela…sempre a brincar…com outros amigos, mas na maioria estou sempre a 

brincar com ela e o A4. 

81 Não sei. Eu para ele e ele para mim é como se fossemos irmãos. Mas eu não sei o 

que ele pensa de mim. Acho que convivemos muito como irmãos, eu a A1 e o A2, 

somos muito amigos. Quando precisamos de ajuda às vezes é a A1 que ajuda a 

nós os dois.  

82 Dizia que eu era divertido (1). E que gostava…a mesma coisa que se perguntasse 

à minha avó ele dizia que brincava… Que gostava de comer e que…e que era…e 

que…que… E que gostava de ler.  

(1) Porque ele ri-se muitas vezes comigo. Quando lhe digo muitas piadas. 

83 Que eu sou simpática … brincalhona.  Quando brinco com ele. Quando sou eu a 

apanhar, gosto sempre de lhe dar a apanhar porque ele é mais rápido e é mais 

difícil de tentar o apanhar. 

85 Que eu sou muito amigo e gosta de brincar muito comigo. 

86 Um bom amigo, sou inteligente. Ele disse-me eu também lhe disse. Ele disse ‘’és 

um menino muito inteligente, és mais inteligente que eu’’ e eu ‘’queres que eu te 

ensine?’’ e ele ‘’ah boa, estava à espera disso’’. 

87 Eu sou quase igual a ele…. Não. Sim sim, é por isso que nós (impercetível). Não 

sei o que ele dizia. Ele dizia que eu era igual a ele. Quando eu quero uma coisa ele 

também quer, eu digo “não, vamos fazer esta”, e ele “está bem!”.  É boa pessoa. 

Não sei… Não… e dizia que nós gostamos muito um do outro. 

88 Não sei. (Silêncio) Ia dizer que eu era amiga dela. Mais nada. Porque nós somos 

sempre amigas. Porque nunca se zangou comigo. 

92 Pensa que eu sou simpática, generosa, bonita.... Sou amiga dela e ajudo-as nas 

coisas e ajudo-a quando ela está triste. 

94 Nada. Que era bom jogador de futebol. Inteligente. Mais nada. E: E porque é que 

ele dizia que tu és inteligente? C: Porque eu … hum sei as tabuadas todas. Sei 

fazer contas. Pergunto muitas coisas ao professor. 

95 Que era moreninha, que era adotada, que tinha, que era alta, que queria ter 

caracóis. Queria …. Pensa bem. Hum … porque é sempre minha amiga. Nunca, 

hum, bate-me, mas só bateu um dia e nunca foi (impercetível) punha de castigo e 

não podia brincar com ela. Hum queria ter caracóis. Por dentro? Boa. Boa, 

simpática. Que às vezes batia, que fazia queixa. 

104 Hã…acho acha que eu sou simpático… que temos muitas coisas em comum. 

Prontos as coisas em comum é brincar à mesma brincadeira hum quando me 

apetece beber água a ele apetece hã hã hã ir à casa de banho, pois beber água 

(risos) hum e temos assim as coisas em comum já hum têm tudo hum dentro.  

105 Pensa que sou uma boa amiga. E que sou leal (risos). Mais nada. Porque sou uma 

boa amiga. Já disse, daquela vez em que ela. (Ajudei uma amiga, porque ela hum 

estava hum a sangrar hum fui buscar um papel com água.) 

109 Que era igual as duas. Que eu era baixa, fofinha, bonita, amiga (1). E mais nada. 

(1) Hum… quando já não nos vemos há muito tempo nas férias. Eu no logo no dia 
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que ela vem eu vou logo a correr com ela…a abraçar, chego ai que saudades, mas 

neste verão não vai acontecer isso. Porque vamos estar sempre juntas. 

111 É fixe (1), é simpático (2), é divertido, gosta de estar sempre comigo. 

(1) Ontem. Hoje. Brinquei com ele.  

(2) Ajudar em coisas.  Nos trabalhos. 

119 Hum, não sei. Que era bom menino. Que eu gostava de ajudar. E eu acho que era 

tudo. Que gostava de brincar com ele. Hu, era tudo o que ele pensava. 

120 Sei lá. Que eu sou divertido (1). Porque eu jogo bem com ele. Hum faço passes 

bom para ele. Hum, faço os bons cruzamentos. Sou bom hã hã, mais nada… 

(1) Porque eu tou sempre a fazer palhaçadas. E jogo bem. 

 

Nº da 

Criança 

4.Evidência acentuada 

2 Que eu agora sou boa pessoa e que nao me zango com eles agora no terceiro 

periodo. Porque antes eu batia nos meus colegas e agora já não bato, antes 

zangava-me e agora já não me zango, mais outras coisas que eu nao sei explicar 

ou se calhar são só estas. Só sou eu que penso. Eles agora devem estar a pensar 

que eu sou melhor pessoa para eles. 

29 Dizia que eu sou querida (1), gira e muito simpática (2). 

Exemplos:  

 (1): Na escola, no intervalo ele estava sozinho e eu dei-lhe um abraço.  

 (2): Quando na escola, na hora do intervalo, estávamos os dois juntos, e 

ele aleijou-se, caiu, e eu ajudei-o a levantar-se. 
31 Que eu sou fixe (1). Que jogo bem futebol. E mais nada. Sou boa pessoa (2), ajudo, 

e sou amigo. (1) Quando era o que corria mais rápido, e quando o A4 ainda não 

estava cá, corria mais rápido e era…e todos os meus amigos diziam que eu era 

fixe.  

(2) Ah…que eu joguei, ou…por exemplo? Uma vez o meu amigo A5 caiu e 

magoou-se aqui. Sim. E ficou a sangrar, assim a escorrer. Sim. Levei-o até lá 

dentro e depois sentei-o e depois chamei uma senhora e ele foi lá ter. 
46 Hum, não sei. Amiga. E boa companheira. Porque quando ela está chateada eu 

ajudo-a, faço-lhe companhia. Porque, não sei. Porque eu ajudo-a nas coisas que 

ela mais precisa e depois ela retribui, também ajuda-me nas coisas que eu mais 

preciso. 
49 O A2? Pensa que eu sou a melhor amiga dele!  Hãm... Que eu sou simpática, 

quando ele precisa eu ajudo. Quando ele não tem ninguém para brincar e os outros 

não querem, muitas vezes dizem: “Olha, ‘tá ali a C49!”, e ele vem ter comigo. E 

eu ajudo-o para brincar com ele. Digo: “Olha, agora vou brincar com o A2”, e vou 

brincar com ele porque elas também não brincavam com o A2. Gostam muito do 

A2 para levar aos pais, para os pais darem coisas a eles, mas não brincam com ele. 

A melhor amiga dele, simpática.  Ele não sabe mais nada. 
54 Ahh, que gosta de mim, que sou simpática (2), sei lá. Porque nos damos bem. É 

raro nós discutirmos. Só às vezes quando … A M4 mete-se na relação. Porque é 

só quando a M4, porque só quando a M4 entra estraga tudo sempre. Estraga 

sempre a relação.  (2) Porque às vezes eu, nós falamos, falamos. Eu falo direito 

com ela. Sei lá, mais nada. Por exemplo não lhe dizer: agora cala-te um bocadinho. 

Não digo isso, digo assim: olha faz um bocadinho de só de silêncio só para eu 

fazer esta coisinha. Digo-lhe isso. Não digo cala-te deixa-me fazer esta coisa! 
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Também sou divertida. Porque ela ‘tá sempre a rir quando eu digo às vezes, 

quando eu digo macacadas ri-se sempre. Daquele mesmo riso de chorar a rir. Foi 

quando ‘tavamos a gozar a COL1, e eu claro disse baixinho: vamos à “balta” do 

recreio. E ela começou-se logo a rir. 

Sim. Que eu às vezes sou chata. Sei lá. É o que eu acho. Porque, às vezes chateio 

os meus colegas. Eles também me chateiam a mim, mas … Que ‘tava, ‘tava 

sempre a dizer, que ele tinha uma (impercetível) e eu ‘tava sempre a dizer: dás-me 

uma, dás-me uma, dás-me uma. E: Hum. E achas que a M2 pensa isso de ti ou 

achas que não? C: Não. 
59 Que era uma amiga boa, simpática. Boa porque às vezes faço o que ela quer, por 

exemplo na sala ela queria mudar de lugar e eu mudava. Simpática porque a 

ajudo, por exemplo ela uma vez caiu eu ajudei-a, fui pedir gelo e depois fomos 

apanhar sol para o recreio. 
84 Que sou um bom amigo, porque às vezes ajudo-o, quando ele cai, magoa-se, eu 

vou-lhe buscar um bocadinho de água e ponho na ferida e isso. E que sou esperto, 

inteligente, porque tirei boa nota a Inglês e tirei muito bom a estudo do meio. 
96 Sou alegre, simpática, que ajudo sempre os outros. Penso primeiro nos outros em 

vez de pensar em mim. E mais nada. Quando … só havia um pão na cantina e ele 

queria, eu também queria e ele disse, eu dei-lhe o pão em vez de comer. 
100 Aquilo de ser divertida (1). Há bocado foi essa a pergunta acho eu.  Ser simpática 

(2), idiota.  

(1) Porque … às vezes eu ‘tou com ela e quando ela não tem nada para fazer eu 

começo a fazer de mãe dela, pai dela, irmão dela. E uma vez pediu para fazer de 

pai dela. E eu puxei as calças para cima. E depois, hum eu pedi-lhe os óculos dela. 

O pai usa óculos. E então pus só aqui porque faz mal pôr mesmo nos olhos. Pus 

só aqui, aqui nesta parte, e depois disse: M2 vai lavar as mãos vamos comer! (fala 

com voz grossa) E ela começou-se a rir (impercetível). E depois para fazer de mãe 

dela foi muito fácil. Uma amiga minha levou rímel e então eu pus um bocadinho 

aqui. 

(2) Quando eu a conheci pela primeira vez … eu disse (impercetível), eu disse-lhe 

que tinha muito prazer em conhecê-la e que ia sempre brincar com ela. 

122 Meiguinha. E às vezes um bocadinho tolinha…. Somos iguais. Quando ela ficou 

triste porque tinha perdido uma amiga, eu comecei a lhe dar festinhas e a dizer 

“tens mais amigas” como ela me fez. 

 

Questão 17. O que achas que a tua mãe pensa de ti? // Como é que a tua mãe pensa 

que és por dentro? Se perguntasse à tua mãe como é que tu és, o que é que ela me 

diria? 

 

Nº da 

Criança 

1. Sem evidência 

7 (silêncio). Não sei! Ela está aqui mesmo ao lado, pode ir perguntar!  

Não sei, não sei… 
11 Não sei... O que ela pensa…Não sei. 
14 Não sei…. Nada… Nada. 
18 Não sei! O que ela quiser… Não! Não sei… 
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48 Ai! Isso é que eu não faço a mínima mesmo! Mas eu não sei! (silêncio)  

60 Não sei. Não sei. Estou a fazer um esforço, mas não consigo. 
76 O mesmo que o pai. Nada diferente. Nada. 

85 Não sei. 
87 Hum? Não sei, não sei.  Não! Não sei, não sei, não sei! Porque não sei! Não sei 

mesmo não sei! Estou cansado! Acho que ela sabia, só que eu não sei.  
98 Não sei. 

99 Não sei. Não sei. 

115 Nada. 

 

Nº da 

Criança 

2. Evidência rudimentar 

1 Feliz! E não sei mais… “Que não tem coração e senão morria” Foi o que ele disse. 

“Não. A coisa má? Era partir uma coisa que não devia.” “Muito mal… até eu vejo” 

“Eu sou um rapaz… quer ver eu a andar” (criança coloca o urso a falar por ela) 

2 Que me porto mais ou menos.... Não sei...Uma pessoa mais ou menos. É uma 

pessoa que faz poucas asneiras. E: Diria que tu és distraído, divertido, resmungão, 

simpáticos, estas a ver este tipo de coisas? C: Distraído. E: E porque achs que ela 

dizia que es distraído? C: Porque as vezes estou a falar com os colegas. 

3 Pensa bem. Que sou boa pessoa. É ser simpático. Não sei. Que sou simpático. 

Nada.  Um bocadinho descuidado. 
5 Bem. Bom! Pensa que eu sou bonito, alegre, bom, saudável… E bonitão e 

rechonchudo! 
8 Pensa que eu sou bem...que eu sou bom... e... Dizia que som bom, amigo e.…acho 

que dizia isso?   
12 Pensa... ah... isso já não sei explicar! Que sou lindo. Que sou esperto e bondoso. 

Eu sou muito brincalhão!   

13 Que sou simpática, meiga, bonita, alegre, contente, simpática, essas coisas que eu 

pus para trás. 

16 Hum…. Malcriado! Sim, por dizer que a comida é…  Acho que mais nada… Não 

sei! Não sei. 
27 Um bom menino. 
34 Ahh…feliz! feliz, alegre e mais muitas coisas hum, alegre…muitas mais 

coisas…que eu não sei.  

39 Olha, contente…estava contente…. Sou simpático. 
40 Não sei. Que algumas vezes eu sou má. Não sei. Não sei. Já não me lembro. 

41 Que não sou mentirosa. E simpática. 
43 Que eu era malcriado, que partia tudo. 

50 Não sei!  Dizia que…  E – O que é que ela me dizia? C - Boa.  Porque… Porque 

hum… eh… (pausa longa). Não sei. Acho que não. 

53 Que é divertido. (pausa) Não sei… Um bom rapaz… Não sei… 

61 Eu acho que a minha mãe pensa que eu sou um bocadinho chato e um bocadinho 

irritante e também um bocadinho bom. Um bocadinho bom não. Um bocadinho 

chato, irritante… Porque depois vais-me perguntar um dia em que eu fui bom e eu 

não sei. Ok, sou bom, a minha mãe pensa que eu sou bom. Não, também não sei! 

Má! 
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62 Sou muito chato! E também sou muito fixe, sou muito alegre, sou muito 

brincalhão. 

72 Que sou um bom rapaz… E… E que sou… E que vou ajudá-la muito quando for 

assim mais velhinha… Eles dizem-me, mas é verdade… 

83 Se eu não me aplicar vou ser má aluna. Que eu era muito simpática. Mais nada. 

Muito simpática, simpática. Muito engraçada. Que se eu me esforçasse era boa 

aluna. E mais nada. 

91 Que sou bonito, engraçado, lindo, que sou bom, um bocadinho chato. 

93 Hum …  Hum, não sei. Não. E: Não tens assim uma pequenina ideia? C: Hum … 

gosta de … quando pede uma coisa e eu faço e a vontade. Uma coisa assim do 

género. 

94 Hum, que eu sou bonito. Inteligente. Mais nada.  

97 Pensa que, que eu sou um esperto e mais nada. Hum … não sei. Não sei esta. E: 

Achas que era bom, que me ia dizer que eras um menino bem-comportado, mau 

comportado? C: Um menino bem-educado. Mais nada acho eu. Porque eu 

obedeço. Sei muitas coisas. 

102 Hum, pensa de mim … se eu tirasse boas notas ela dava-me o que eu quero, se eu 

tirasse más notas ela não me dava o que eu quero. A sério, isso foi a primeira coisa 

que eu já tinha dito. Dizia … dizia que eu me portava às vezes mal e muitas vezes 

bem. 

108 Hum....Hum.... Que às vezes porta-se mal. Mais nada.   

109 Hum bonita.  (impercetível) fixe e fofinha. Hã todos os dias. Sim. Todas as noites 

a mamã vem assim “dorme bem minha fofinha”. E depois vai-se embora. 

111 Não sei. Que sou divertido, fixe. Hoje. Ah não hoje não. Ontem. E: E foi divertido 

porquê? C: Porque eu gosto dela. Sempre. Divirto-me sempre com ela... 

116 Hã sou linda, por dentro. Hum, gira.  Hã não sei explicar, hã. Hum. Ser, esperta, 

sou esperta ela diz que sou esperta, mas às vezes sou um bocadinho atrapalhada. 

E é só. Hum, mais…hum, já não sei mais. 

118 Eu acho que ela dizia que eu era resmungona. Não sei. Porque eu resmungo muito.  

123 Muita coisa! Nem sei…. Oh, simpático, por exemplo… E mais?! E mais 

nada…Não sei… 

125 Que sou alegre. Mais nada. Que eu era uma pessoa alegre e muito brincalhona. 

  

Nº da 

Criança 

3. Evidência moderada 

4 (silêncio). Que eu às vezes sou amiga e outras vezes não. Sou amiga quando a 

minha mãe me manda fazer as coisas e eu faço. Quando não sou amiga é quando 

a minha mãe me manda fazer as coisas e eu não as faço.  

Dizia que eu era teimosa. 

9 Sou boa pessoa. Ah...é um bocadinho difícil de dizer. Que é boa pessoa…que 

quando está atento consegue, e acho que é só. Ajudo as pessoas. Às vezes eu dou 

erros disparatados. Português, mais português. 
10 Que eu sou meigo e às vezes quando eu a chateio sou mau para ela. 

Bonito…bonito é por fora… Meigo… Carinhoso, amável… (…) Porque quando 

eu estou meigo para ela, ela gosta muito de mim! 

15 Sempre serei a melhor amiga dela e que… somos as duas melhores amigas! 

Bondosa, criativa… Não sei, preciso de me trabalhar mais… Que sou brincalhona. 
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19 Pensa que eu sou boa menina, que organizo bem as danças, e é só. Que sou bem-

comportada… Quando estou nas aulas. Quando estou na missa…. Dizia que eu 

era amorosa. Que eu era bonita…ah…e é só. 

22 Bom, generoso, porque a ajudo sempre. 
25 Pensa que… sou… sou bom aluno. Pensa que eu porto-me bem. Mais nada. E: 

Porque é que tu achas que ela pensa que tu és bom aluno? C: Porque estudo muito. 

Quando nós temos boas notas.  

26 Que sou uma boa pessoa, porque esforço-me a fazer as coisas, os trabalhos… Não 

sei mais…! 

28 Eu acho que ela pensa que sou querida e … Porque quando ela arruma a casa eu 

vou sempre ter com ela ajudá-la. E acho que ela pensa também que … que gosto 

muito de ajudar. Acho que ela pensa também que … que ajudo muito as pessoas 

e que mais nada. Acho que não. 

29 Acho que pensa que sou fofa (1) e querida (2).  

Exemplos 

(1) Ela acha porque é o que eu sou.  

(2) Porque eu dei-lhe um abraço e um beijinho, aqui em casa e estávamos na sala, 

quando lhe fui dizer boa-noite. 
31 Que eu sou bonito. Sou esperto (1), e mais nada. Sou por exemplo, boa pessoa (2).  

(1) Uma vez a minha mãe disse que o bolo de chocolate estava ali e tava ali. 

(2) Ela uma vez estava…doidos deixaram assim um saco no chão…. E a minha 

mãe estava a jogar futebol comigo e depois ela caiu e magoou-se. Começou a 

sangrar. 

35 Não sei. que...que...que eu me porto mal um bocadinho. Quando não vou fazer as 

coisas da escola. Mais nada. Que eu sou amiga dela. Mais nada. Sou carinhosa. 

Mais nada. 

45 Sou um ótimo filho, carinhoso, simpático e brincalhão. Porque eu brinco muito. 

Não me lembro. Não sei. 

47 Pensa que eu sou carinhosa, beijoqueira e que dou amor a algumas pessoas… E 

também de vez em quando sou amorosa e atenciosa… 

Pensa que de vez em quando com… com uma pessoa… com a mãe do meu pai… 

Com a mãe do meu pai… Eu implico a dizer “porque que é que você faz “beixa” 

para mim?”. Depois a minha mãe chateia-se!  

49 Pensa bem. Exatamente o que a Professora disse. Que sou muito, muito distraída; 

quando precisam de ajuda, já desapareci para ir brincar. Gosto muito de brincar, 

sou brincalhona. Dou-me melhor com os rapazes da minha turma, sabe? Por 

dentro? Sou muito doce. É verdade, como muitos doces. (pausa – 3 segundos) 

Gosto mais de doces do que gelados e… e pipocas. Simpática, às vezes má… 

Quando bato à minha irmã. E quando ela me bate. 
58 Coisas boas. É bondosa, carinhosa, é tudo de bom para mim (imita a mãe). 

Mandou-me uma mensagem hoje. Eu mandei do telemóvel da minha mãe, depois 

do meu telemóvel mandei à minha mãe. Tu és a melhor filha do mundo e eu depois 

eu no meu telemóvel, depois lá no centro, quando estava a trabalhar, mas era só 

estudar, já tinha acabado, mas estava no intervalo lá. Diz na sala “Proibido 

telemóveis” e as professoras deixam estar com os telemóveis lá na sala. Hum 

respondi que… tu és… tenho que ir ver ali ao telemóvel. Quase muito parecida. 

63 Pensa muito…gosta de mim, pensa muito em mim. Dizia é boa pessoa, brinca 

comigo, faz os deveres comigo e também brinca muito comigo e também me ajuda 

a descascar favas e fazer bolos.  
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67 Que sou simpática… e que me dou bem com as pessoas.  Sou amiga com as 

pessoas!  Preocupo-me… preocupo-me com as pessoas! 

68 Que sou engraçado e trapalhão! Porque às vezes quando estou a levar alguma coisa 

leve, deixo-a cair! (ri) Ontem estava a levar um guardanapo para o lixo e ele caiu!  

71 Hum … acho que ela dizia que eu sou muito esperta. Sou … a melhor filha que 

alguém já pode ter. Também dizia que … eu era muito capaz de qualquer coisa. 

Hum … e acho que não dizia muito mais que isto. Hum, não, não muito.  Ela às 

vezes diz-me: C71 tu és muito capaz de qualquer coisa. 

73 Pensa coisas boas. Saber que eu gosto dela. Não sei…. Dizia que sou um menino, 

um menino simpático…que sou carinhoso com ela…. Carinhoso ou amoroso. 

Ah…mais…não sei mais… 

Às vezes fico zangado… Às vezes fico amuado também… (…) Porque nós damo-

nos bem…eu gosto muito dela e ela gosta de mim. 

80 Hum…brincalhão (1)! Traquina (2), falador (3). hummm…hummm…muito 

excitado (4). E…um filho! 

(4) A minha mãe nunca gosta de me dizer a mim e à minha irmã…magina, se o 

meu pai não me dissesse se eu ia à festa do meu primo, se fosse a minha mãe, 

imagina…se o meu pai tivesse vindo embora, a minha mãe não contava nada mas 

às vezes o meu pai conta-me coisas que eu começo… fico muito excitado por ele 

ir a outros sítios, ainda por cima a sítios que eu gosto muito de ir… 

(2)Ahh…quando, quando a minha mãe não estava cá, estava no trabalho e eu às 

vezes vou … mais ou menos todos os dias…sempre que vou … com a minha avó, 

para a minha cadela não ficar muito tempo sem ir à casa de banho… …fazer chichi 

ou quando a porta está aberta e ela deve comer, quando nós vamos dormir lá a 

casa da minha avó, ela vem aqui e houve um dia em que eu peguei, eu tinha-lhe 

dado uma pulseira a ela mas depois o meu pai disse que…para…tipo aquele colar 

que eu tinha feito no outro dia, mas era cor de rosa, fiz mesmo para a minha mãe 

e estava aqui e o meu pai disse: todos os elásticos da tua irmã vão para aqui e os 

cor de rosa eram dela e então eu, eu como queria ficar com mais fui lá ao quarto 

da minha mãe e fui lá buscar. 

81 Não sei. Não sei. Não sei…eu acho que ela pensa de mim (impercetível). Eu acho 

que é quando eu converso com ela? Como a ouço. Eu acho que ela acha que eu 

sou faladora porque estou sempre a falar com ela e acho que ela deve pensar que 

eu sou divertida. Porque estou sempre a brincar com ela para ver se ela se ri, se a 

animo, mas às vezes não resulta. 

84 Que sou um bom menino. Porque me porto bem, ajudo-a e isso, mais nada quando 

não tem a empregada para pôs a mesa eu ponho a mesa, levanto-lhe e mais nada. 

86 Que sou muito inteligente, às vezes um bocado trapalhão a fazer as coisas, um 

bocadinho preguiçoso…  

Exemplo: às vezes peço-lhe para ir buscar as coisas, às vezes pede-me para pôr a 

mesa e eu “se fizer coisas por mim também faço por ti”. 

88 Pensa que…não sei. Acho que pensa bem. Bonita. Amiga. E alegre. 

Acha que…. Sou simpática. E mais nada. Não sei. Porque ela brinca sempre 

comigo. Porque eu sou sempre alegre. Às vezes…não…não sei nenhuma. Às 

vezes estou-me sempre a rir na escola. Hum…porque compra vestidos. 

89 Que sou movido, que sou feliz e que tenho pais que gostam muito de mim. 

90 (silêncio). É, ele tem capacidades para ser melhor aluno, mas ele é um bocadinho 

traquinas. Ele só não quer, só consegue as coisas que ele quer. E ele não quer ser, 

não quer trabalhar. Às vezes ele não quer trabalhar. E ele não trabalha. 
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92 Que sou simpática, bonita e generosa. Porque ela já me disse. (…) Porque não nos 

chateamos… E porque gostamos de estar uma com a outra… 

95 Hum que era, boa, era responsável. Estudo. Às vezes tomo conta da S1, nos 

insufláveis tomei conta dela. Hum que tenho cuidado. De, de estudar. De pensar. 

Mais nada. 

96 Que sou inteligente (1). Mais nada. É bonita. Mais nada. Amorosa. Porque eu tou 

sempre … a ajudá-la. Ajudado a pôr a mesa. Todos os dias. (1)Por causa, de 

quando vêm os testes. Das notas que tiro. 

100 Que eu sou simpática (1), às vezes muito refilona. Quando a minha mãe diz uma 

coisa e eu: já vou. Mas depois quando ela começa a levantar a voz: ahh porque é 

que estás a levantar a voz, não sei que mais.  

(1)Uma vez … depois eu dou um exemplo. (impercetível) Pingo Doce uma 

senhora baixinha. Não estava a conseguir tirar um papel mas eu estava à frente 

dela. Ela conseguia, ela chegava lá perfeitamente. Só que como eu estava à frente 

dela eu tirei e dei-lhe primeiro. Tirei primeiro o dela do que o meu. Tirei o dela e 

tirei o meu. Eu sou muito simpática! Quando me convém. 

101 Pensa, pensa que eu sou bom aluno lá na escola… e acha que, e acha que eu sou, 

e acha que eu vou ter um monopólio no… no…no dia de natal eu é que lhe pedi 

um monopólio ao meu padrinho, e ela acha que vou ter! 

Sou bom aluno que acha que vou tirar boas. Boas notas nos últimos testes do ano 

letivo e acho que, e acho que ela… eu acho também que ela…que… na minha 

relação com a minha mãe, acho que ela também vai achar … que ela também acha 

que eu vou passar de ano. 

103 Que eu era um menino bom. Amigo. Hum, que ajudo os outros. Que gosta de 

jogar. Hum, não sei mais. 

105 Pensa que eu sou uma boa filha. Não sei. Porque sou uma boa uma boa filha. 

Ponho a mesa, ajudo-a a fazer o jantar. Arrumo os brinquedos. Lavo a loiça. 

107 Pensa que eu sou bonito, elegante, muitas mais coisas. E ela me adora. Que eu sou 

um bom aluno, que estudo muito bem, que sou bonito, que...já chega... 

110 Pensa que eu sou filho dela, acha que eu vou deixar de fazer coisas erradas, que 

prontos... Às vezes ela diz-me para… diz-me para eu não jogar, e às vezes eu 

jogo...e também ela diz que não, tipo eu pergunto-lhe se podemos ver um filme e 

ela diz que não e eu tento insistir. 

119 Que sou um bom menino. Que eu gosto de ajudar os outros. E não sei mais. E: 

Porque é que achas que a tua mãe diz isso? C: Porque gosta muito de mim. 

122 Acho que ela pensa que eu sou meiguinha, amiguinha, hum… Porque às vezes eu 

gosto de… de brincar com o J1, ele diz para eu não brincar e eu na mesma brinco. 

 

Nº da 

Criança 

4.Evidência acentuada 

44 Pensa que eu sou bonita, alegre, ela diz-me sempre isso, hum tenho as pestanas 

muito grandes, que sou fofa! Que sou alta, que sou divertida, que sou engraçada, 

que sou brincalhona. Hum, simpática.  Divertida e… Porque eu estou sempre a 

brincar com ela e estou sempre a fazer cócegas. Porque sou sempre simpática com 

ela, quando não estou chateada, claro. E – Hum e quando estás chateada és como? 

C – Má. Estou sempre a responder mal. 
46 Que eu sou amiga (1). E às vezes chatinha (2), resmungona (3), ah, e não sei mais.  

(1) Porque quando ela precisa de ajuda nos trabalhos eu pesquiso às vezes na net 

e ajudo-a. (2) Porque eu quando estou na clínica da minha mãe, a minha mãe não 
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tem nada que fazer, não tem nada para que eu faça e então eu digo – Mãaee o que 

é que faço?  (3) Porque eu resmungo. 

54 Que eu era muito querida. Que eu era bonita, e mais nada. (pausa – 7 segundos) 

E acho que mais nada. Porque às vezes eu porto-me bem. E sou querida porque às 

vezes levanto, ponho a me, ponho sempre a mesa. Ponho as coisas para lavar às 

vezes. Faço o pequeno-almoço para os meus pais. Mais nada! É todos os dias. De 

manhã ponho o pão a torrar e faço os leites.  

55 Ela gosta muito de mim. Hum…ela diz sempre…quando, quando…eu vou para a 

cama ela diz assim “Aí gosto muito de ti, nunca te esqueças disso.” Às vezes ela 

também diz “És muito brincalhona…(risos)” 

Às vezes sou um bocadinho cha…mandona.  Porque às vezes quero que as pessoas 

façam o que eu quero. Que sou divertida, que sou engraçada…hum…às vezes 

acordo bem-disposta, às vezes não…(risos)… Às vezes tem dias…que não sei o 

que me passou… 

59 É uma menina bonita, esperta (1), brincalhona (2), gosta de rir (3) …eu sou igual 

ao pai. 

(1) Por exemplo quando ponho a mesa, faço as camas…só isso. 

(2) Por exemplo quando ao sábado me ponho na brincadeira a correr com o 

pai aqui. 

(3) Por exemplo, quando o meu pai não sabia do comando e eu ria-me…rio 

me muito! 

70 Hum, muito amoroso, ah … bom coração. Às vezes faço uma asneirita ou outra, 

mas não há problema. Hum, não sei porque … nos, ela não dizia que eu era 

amoroso, mas eu acho que ela pensa isso que eu gosto muito de lhe ir dar beijinhos. 

Eu acho que ela pensa isso. Porque eu não sei como ler os pensamentos. 

75 Que eu sou um menino muito alegre, que ela gosta muito de mim, que nunca me 

vai esquecer e que me vai tratar sempre bem e vai-me dar sempre carinho. que eu 

sou um menino muito alegre, bem-disposto, desportista, bem-comportado, às 

vezes e… que sou um passarinho a comer, que eu como muito pouco. Sim, porque 

eu como muito devagarinho, como muito devagar e sou sempre o último a acabar 

de comer, mas é quando é uma coisa que eu gosto, massa com bacon, eu como 

muito, já comi cinco vezes, já comi cinco pratos. 

82 Dizia que sou também muito carinhoso e que lia muito e que gostava de brincar. 

Dizia que eu era carinhoso porque lhe dava muitos beijinhos também e porque 

ajudava muito os meus colegas da escola. 

Aquilo que eu contei, quando se magoaram eu vou logo chamar um funcionário e 

mais nada acho eu…e quando não percebem alguma coisa eu digo. Foi há, foi no 

recreio, foi há, foi no dia do teste de português. Ajudei um colega que se chama 

COL1. 

104 Hum também o que o pai pensa, que eu sou um bom filho …que hum…também 

é… hum… é as, as qualidades que é ser simpático, as regras de educação. Ajudar 

os pais. A pôr a mesa. Fazer a cama. Com os avós também. Hã e é… 

120 Que sou fofinho (1), que sou lindo (4), que sou querido (3). E sensível (2) e 

amigável. Pensa em milhares. Porque eu faço isso tudo. 

1- Sim, quando tou-lhe a dar muitos beijinhos. A dar-lhe festinhas. Quando 

ela me dá, ela. 

2- Quando ela está (impercetível) ou constipada ou com tosse. Ou aleijada, 

tanto faz. 

3- Porque quando ela tá cansada eu ajudo-a. E diz que e sou querido. 

4- Porque eu sou lindo. Tenho olhos verdes clarinhos. 
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Questão 20. O que achas que o teu pai pensa de ti? Se perguntasse ao teu pai como é 

que tu és, o que é que ele me diria? 

Nº da 

Criança 

1. Sem evidência 

7 (encolhe os ombros). O que os outros pensam de mim não sei! Não… 

11 O que os outros pensam de mim não sei! Não… 
16 Não sei! Hum… Não faço ideia! Não faço ideia. Hum… Não sei! O meu pai, não 

sei! 
18 Não sei! Não! Nada, nada, nada, nada! 
27 Hum… não sei. 
67 Igual ao da mãe! Sim.  Hummm…. Não sei….  
97 Não sei. É igual ao da minha mãe. Não, é igual (impercetível). É igual ao da minha 

mãe. Já não me lembro. Sim era isso. Não sei esta. 

98 Não sei. Não sei. 
99 Hum, não sei. Não. 
111 Não sei explicar. É o mesmo. Sim. 

115 Nada. 

  

Nº da 

Criança 

2. Evidência rudimentar 

1 Dizia que eu era inteligente e forte. 
2 Não sei. Que sou uma pessoa mais ou menos, dizia que o que a minha mãe dizia. 

Que era distraído e o mesmo que a minha mãe dizia. Dizia que sou bonito que 

sou divertido e mais nais. 
3 Pensa bem. Que eu sou boa pessoa, que sou simpático. Sou feliz! Hum… 

(silencio). Não sei. Distraído. Mais nada. 
4 Que eu sou amiga dele… E que gosto muito dele. Dizia que eu era 

teimosa…divertida. 
8 A mesma... que eu sou bom e que sou seu amigo, só isso! 

9 Não sei. É boa pessoa, é igual como eu disse à mãe! É boa pessoa… E é só isso. 

É ter bom coração, é só isso agora, é só isso. 

12 Já me esqueci! (silêncio) Que eu era giro.... Brincalhão! Demais! Positivo! Ah! 

Negativo também! 
14 Não sei. Que era bonita…Não sei. Não sei… 
22 Que eu sou bom. Porque ele é meu pai e pensa bem de mim! 
25 Que sou fixe. Sou bonito. Fixe, giro…bonito. Mais nada. 
34 Feliz, contente e alegre! Mais nada. Não. 

35 Bem. Não sei. Ele dizia igual a mãe. Que eu sou má as vezes, sou amiga, mas 

porto-me mal as vezes. 
39 Que era bom, tu já sabes isso. Era bom, bom, bom. Se eu fosse perguntar a 

professora era bom, se eu fosse perguntar a outra pessoa era bom, outra pessoa…  
40 Não sei. Algumas vezes boa.  

41 A mesma coisa. Sim. Que sou boa aluna… Não sei mais.  
44 Que é divertida, que é engraçada, que é fofa, que é bonita, que é elegante, que é 

brincalhona. Simpática. Hum, vaidosa, e bonita por dentro. É o que ele me diz 

sempre. Quer dizer que não é má. 
48 Pensa a mesma coisa que a mãe! Que sou chata como o tio! Mais não sei! 
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49 Sou simpática, preciso que me ralhem muitas vezes para estudar. Depende muito 

da matéria… 
50 Eh… Que sou boa.  Alegre… Contente…. Muita coisa.  Mais nada. Eh… Bem-

disposta. E já está. 
53 Hum… Hum… divertido. Que às vezes, às vezes gosta de fazer asneiras… E não 

sei mais. 
58 Pensa bem de mim. Não sei. Sim, é isso. 
60 Não sei o que é que ele dizia… que eu era um menino. Ah...sempre feliz. 

Contente…. É engraçado… às vezes. E mais nada. Ah... a fazer uma palhaçada. 

E eu de repente…bah!! Feliz… Estou sempre. 

61 A mesma coisa. Não! Olha, porque o meu pai pensa que eu sou um bocado… 

exagero e também… mais nada. 
62 O mesmo que a minha mãe. Que era um bocadinho chato, mas também 

brincalhão. Mais nada. 
70 Não sei bem. É o mesmo que a minha mãe.  Amoroso, hum, às vezes faço uma 

asneirinha ou outra, e … já não me lembro da terceira, mas … que às vezes 

estrago coisinhas, acho que acabei de o fazer. 

76 Que sou brincalhão. Porque às vezes porto-me bem e às vezes porto-me mal… 

82 Que gostava de ler, que gostava muito de brincar com ele e mais nada, acho eu. 

83 Pensa que eu sou feliz. Diz sou (impercetível). Gosto de, de me meter com os meus 

irmãos.  

87 Hum…Não sei. Pequenino! Ahh… quer dizer…. ele pensa que é grande só que 

na realidade sou pequenino. Eu sou assim mais alto… (impercetível). E 

inteligente… 

90 Eu acho que ele ia dizer que eu sou, ia dizer como a mãe. Eu sou, eu sou 

traquinas, mas eu só consigo fazer o que eu quero. 

91 Que eu era lindo, carinhoso, fofinho, bom, simpático. 

93 Hum … gosta de me ver feliz e das coisas que ele me dá. Hum. Não sei bem. Não. 

94 Que eu sou inteligente e bonito. Mais nada. Sim. Hãm, que o pai que ele acha-me 

bonito. E brincalhão. E a mãe eu já disse! Hããã brincalhão. Hum beijoqueira. 

96 Inteligente. Mais nada. Só acha isso. Sim. Não é por hum, não é por outro motivo. 

102 Pensa que quando for grande vou ser como o meu pai, mas não. Porque eu vou 

tra… porque eu vou ter outro trabalho. E vou, vou ter uma vida muito 

complicada. Vou trabalhar fora e de noite.  

105 Acho que ele pensa o mesmo que a minha mãe, que sou uma boa filha. 

108 Porta-se mal!  Às vezes. Nada. Hummm....Ahmmmmm. Quando fui ao parque 

com ele. Ele foi-me buscar à escola e estava lá a I...  No dia do pai.   

110 O mesmo que a mãe. Fogooo... Boa pessoa.  Hum...hum.... Acho que não há 

mais. 

116 Que sou hum, a mesma coisa do que a mãe, que sou inteligente. Hum…que 

desenho bem. Hã que…que…hum…que sou inteligente. Hã, e que sou boa 

professora. 

118 Que sou amiga. Não. 

119 O mesmo que a mãe pensa. Um menino que gosto de ajudar os outros e de fazer 

outras coisas. 

123 Oh, simpático. 

125 Que eu era uma pessoa alegre, brincalhona e feliz. 
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Nº da 

criança 
3. Evidência moderada 

10 Que eu sou meigo. Bonito, carinhoso e amável! Porque eu ainda sou pequenino! 

Porque eu amo muito o meu pai! E a minha mãe também… Menos boas? Quando 

eu o chateio. Que eu sou rezingão! 
13 Não sei, tenho de lhe perguntar  Que sou muito refilona as vezes. Oh porque eu 

estou sempre a falar, sempre a responder. 
15 Que sou brincalhona…. Sinto-me muito feliz com ele! E segura, que estou sempre 

a brincar com ele! Brincalhona, um bocadinho desatenta… nas aulas e pronto, mais 

nada! 

26 Que sou uma boa pessoa, que sou brincalhão com ele e que ele é brincalhão 

comigo. Que me esforço para fazer as coisas, as tarefas do dia-a-dia. 
28 Eu acho que ele pensa que às vezes sou um bocado má porque não lhe deixo ver 

futebol … E eu acho que pensa também que às vezes eu sou querida porque … 

sento-me ao pé dele a ver futebol, às vezes a ver futebol. 

47 Que eu sou, que eu sou tipo beijoqueira e que dou muito amor e carinho a algumas 

pessoas que ficam doentes, da nossa família... Que sou também atenciosa e mais 

nada! 
54 Pensa que sou a filha, a melhor filha do mundo. Mais nada. Porque sou … 

carinhosa. (risos) Mais nada, sei lá! O meu pai diz sou a melhor, a melhor filha do, 

do mundo porque só sou dele. Sou eu que sinto. Porque … sou … porque sou a 

única. E penso só, penso só em (impercetível). Penso que sou a melhor filha do 

mundo para o meu pai. 
63 Pensa assim… é boa pessoa, gosto de ter assim um filho, acho que é que ele pensa 

e eu adoro ter assim um filho espetacular. Ah, por exemplo…. Brincar com ele, 

fazer os deveres com ele e também ajudá-lo. 
68 Que eu sou trapalhão… e engraçado… Hum…uma situação… trapalhão ou 

engraçado (diz a sussurrar) …. Quando em vez de levar uma coisa pesada, levo 

uma coisa leve e deixo as coisas pesadas para ele! (sorri) E mesmo assim cai coisas! 

71 Acho que pensa que, é como a minha mãe dizia. Acho que, que eu sou capaz de 

qualquer coisa. Sou muito inteligente … consigo al, alcançar o que quero. Muito. 

E pronto, acho que é especialmente isto. 

72 Que eu sou um bom rapaz. Que tenho um coração bom… E que o ajudo muito… 

Às vezes a regar no jardim… Hãaa… Já não me lembro de mais… 

80 Hummm…acho que a mesma coisa que a minha mãe! Brincalhão Hummm…um 

filho. humm… amoroso (1) …(pausa) divertido. Imaginário. Quando às vezes o 

meu pai põe-se ali atrás da porta a ver o que é que eu estou a fazer, eu como a 

imaginar legos… começo a montar legos à sorte…a imaginar…o que me vier à 

cabeça, começo a fazer isso… 

(1)Gosto quando…acho que vou contar com a minha mãe! O meu pai e a minha 

irmã tinham ido às compras…a minha irmã, a minha irmã e aminha mãe…a minha 

irmã foi tirar umas fotografias… foi experimentar fatos e tirar fotografias… e eu 

fiquei com o meu pai ali no sofá a ver televisão 

81 Eu acho que ele pensa que eu sou divertida. Gosto de brincar… não sei… Porque 

eu estou sempre a pedir para brincar com ele e assim…. 

À caçadinha… Ele às vezes aceita outras vezes não. 

84 Como à mãe também, que sou um bom rapaz, que não faço asneiras, mais nada. 

85 O meu pai pensa que eu sou fixe e mais nada porque eu brinco muito com ele e não 

“ablito” dos limites. 
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86 Que sou um menino inteligente, que preciso de estudar mais, ainda não estudou 

muito. Nos testes diz-me para estudar mais, eu agora na escola leio sempre um 

livro. 

88 Acho que…sou amiga e sou simpática. Mais nada. Porque eu brinco sempre com 

ele. Porque eu sou simpática para ele. Não. Porque falo bem para ele. 

92 Que sou simpática…bonita…e amiga. E: E porque é que o pai acha que tu és 

assim? C: Porque eu demonstro isso. Mostro ajudando a irmã, às vezes, e a ser 

amiga com ela… 

95 Por dentro? Que às vezes num, num gosta de estudar, que hum, que era boa em 

tudo. Que gostava de ir para a escola, mas às vezes num, num estudava. Que 

gostava, gosto de ter muitos amigos todos, partilha o lanche. Partilho o lanche às 

vezes. Mais nada. 

101 Que eu sou bom aluno… que eu vou ter boas, boas notas nos testes do fim do ano 

letivo e acho que também pensa (silêncio) hum (silêncio) que vou conseguir passar 

…que vou transitar para o quarto ano, que quer dizer que, vou passar para o quarto 

ano. já este ano dizia no meu papel, do segundo ano, do comportamento e essas 

coisas, dizia (pausa) o, o teu filho transitou para o terceiro ano. 

103 Não sei. É igual à mãe. É igual à mãe. Foi que sou bom menino, que ajuda os 

outros, que … hum … que era amigo. E mais nada. 

107 Ele gosta muito de mim... Ó pai!! Aquilo que eu disse da mãe, que é um bom aluno, 

que se porta mal, que gosta muito dele, ele é bonito...acho que é só. 

109 Hum a mesma coisa que a minha mãe pensa. Fixe, fofinha. E bonita. Ele disse, ele 

dizia “que era verdade”. E que um dia, acho que era quando eu era pequenina sim 

o papá chamou-me tantas vezes fofinha, sim porque eu não parava de gritar o moço 

fofo. Por causa do meu cão. O maior era pequeno, e o Y1 era maior e estava sempre 

atrás de mim e eu quase a cair. 

122 Meiga, boazinha, divertida, totó, cavaleira (sussurra), cavaleira (alto), é para ele 

me ouvir. Por causa que eu salto por coisas, por tudo! Olha, por exemplo, um dia 

estava a la…ali uma escada das pequenas e eu depois “Uiii” a cavalo… e depois 

ele “Filha tem cuidado” e depois eu “Uiiiiiiiiiiiii” e caí no colchão (começa a 

cantar). Olha o cesto é assim e eu tenho assim um monte… 

 

Nº da 

Criança 

4.Evidência acentuada 

19 Ah… Que…que eu era uma boa menina… Que era bonita, e sou! Que eu sou 

bem-comportada. E é só. Sou simpática, amorosa… Quando ajudo no jardim. 

Quando lhe dou miminhos na sala.  
29 Que sou simpática (1) e amorosa (2).  

Exemplos 

 (1): Foi aqui em casa, a Y e a mãe tinham ido para a cama e ele estava 

sozinho a ver televisão e eu fui para o pé ele para não ficar sozinha. 

 (2): Foi aqui em casa, ele tinha-se zangado com a mãe e eu para o 

acalmar dei-lhe um abraço. 
 46 Chata (1), um bocado raivosa (2) e brincalhona. (1) Porque eu estou sempre a 

chatear o meu pai, ele quer uma coisa e eu quero outra. (2) Às vezes não quero 

emprestar coisas. Os meus brinquedos. Não. A minha comida, às vezes ele quer a 

minha comida e assim vai ficar um panda, vai ficar com a barriga de uma panda e 

eu não, eu ainda estou na fase de crescimento. 

55 A mesma coisa que a minha mãe sente por mim. Que sou divertida e que às 

vezes traquina. Às vezes não faço o que ele manda. E como o meu pai não sabe 
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onde é que é o meu esconderijo, eu escondo-me sempre aí…de baixo da cama.  

E ele um dia veio aqui “Ó criança 55 onde é que estás?” e eu. E depois ele foi 

ver à sala. E então ele…, mas ele já foi ver ao quarto…depois ele foi ver à sala. 

E depois eu saí em pontinhas de pés e fui para o quarto da minha mãe que ele já 

sabia que lá não estava ninguém. Então como ele não me tinha visto deste lado, 

fui para o quarto da minha mãe. Depois veio aqui ver, depois foi para o quarto da 

minha mãe e viu-me. Sou um bocado brincalhona. 

Hum…divertida…simpática…essas coisas… 
59 Que era simpática… a mesma coisa que a mãe dizia, eles têm os mesmos gostos!  

Simpática (1), alegre (2), sorridente (3), brincalhona (4).  

(1) Por exemplo, ele magoou-se uma vez e eu fiquei ao pé dele para ver se se 

acalma a dar beijinhos. 

(2) Por exemplo, quando estudo com ele, porque gosto que ele estude comigo. 
(3) Por exemplo, quando brinco com ele, às caçadinhas. 

75 Que eu sou carinhoso, que eu sou um grande desportista, que quando quero 

consigo me portar bem, sei me defender, gosto de partilhar coisas com ele e etc. 

consigo. quando eu me esforcei nos trabalhos de casa, mas o meu professor diz 

que sou inteligente, mas o problema é o meu comportamento. não, eu tenho um 

comportamento mau, mas consigo me portar bem. Mas o problema é que agora 

habituei-me a portar mal e pronto, não consigo me controlar com o meu 

comportamento. eu agora tomo o rubis fene e a ritalina. 
89 Que sou feliz, porque tenho pais que amam-me. 

100 Que eu sou inteligente (1), simpática (2), divertida (3). Gulosa (4), muito gulosa. 

E também refilona (5) como eu respondi há bocado. 

(1) Hum, não sei. Quando tiro boas notas e por exemplo, ele está sempre a 

dizer que agora que eu descobri que quem dá prendas não são os pais, que 

não é o pai natal. A minha mãe contou-me que quem dá prendas são os 

pais, eu fiquei de boca aberta.  

(2) Porque ele soube daquela coisa do Pingo Doce. Pronto foi mesmo por 

causa disso. (impercetível Pingo Doce uma senhora baixinha. Não estava 

a conseguir tirar um papel mas eu estava à frente dela. Ela conseguia, ela 

chegava lá perfeitamente. Só que como eu estava à frente dela eu tirei e 

dei-lhe primeiro. Tirei primeiro o dela do que o meu. Tirei o dela e tirei o 

meu. Eu sou muito simpática!) 

(3) Porque também quando soube de eu fazer aquela dança, de eu fazer aquela 

dança? Também quando (impercetível) disse que eu se calhar era mesmo 

divertida. 

(4) Como sempre chocolates.  

(5) De vez em quando ele diz uma coisa eu digo: já vou, já vou. Mas eu nunca 

vou e então quando ele diz: Oh C100 porque é que não vieste? Eu começo 

a responder à toa, não sei o que dizer. 

104 Penso que ele…acha-me um bom filho, que ele também às vezes tem que…que 

mudar algumas coisas hum…como não se irritar assim tanto. E mais nada. Hã, é 

ser…um bom filho é…. Respeitar as pessoas. Dizer obrigado, hum agradecer. 

Hum e ter boas regras de educação. E fazer os trabalhos de casa. Ajudar os pais. 
 

 


