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Resumo 

 

  

 O processamento de informação social (PIS) decorre em seis etapas nas quais estão 

implicados processos cognitivos (Crick & Dodge, 1994) e emocionais (Lemerise & 

Arsenio, 2000) que se diferenciam ao longo do desenvolvimento. Denham e colaboradores 

(2014) apresentam uma extensão do modelo PIS que visa uma melhor compreensão do 

processamento da informação social em crianças de idade pré-escolar, e por isso, 

consideram aspetos específicos do desenvolvimento cognitivo e emocional desta faixa 

etária. As funções executivas influenciam a qualidade do PIS, bem como o conhecimento 

emocional e a expressão emocional, e são vitais para o ajustamento social nesta faixa 

etária, ajudando as crianças a empregar estratégias adaptativas de PIS que promovem as 

suas habilidades sociais e a sua aceitação pelos pares. Este estudo analisa os resultados 

obtidos na Entrevista Estruturada do Processamento da Informação Social – Pré-escolar 

(EEPIS-PE; versão portuguesa traduzida e adaptada da SIPI-P de Ziv & Sorongon, 2011a) 

e pretende, ainda, analisar o impacto do conhecimento emocional e da qualidade da 

informação social nos outcomes sociais de crianças de idade pré-escolar. Participaram 86 

crianças, 49 do sexo masculino, do ensino pré-escolar, com idades compreendidas entre os 

4 e os 6 anos, distribuídas por 4 grupos etários homogéneos e dois grupos heterogéneos de 

3 Jardins de Infância do Ensino Público e 1 do Ensino Privado. Participaram também 55 

encarregados de educação, 47 do sexo feminino. O conhecimento emocional foi avaliado 

através da EACE (Alves et al., 2008), a qualidade do processamento da informação social 

através da EEPIS-PE e o número de nomeações positivas e negativas obtido através de um 

questionário sociométrico (Coie et al., 1982). A competência social foi avaliada através da 

EHSPC (Soares et al., 2012) preenchida pelos encarregados de educação. Os resultados 

confirmam o modelo proposto por Denham e colaboradores (2014), verificando-se que a 

qualidade do processamento da informação social medeia a relação entre o conhecimento 

emocional, a assertividade e aceitação pelos pares. O presente estudo sublinha o papel 

preditor do conhecimento emocional na qualidade do processamento da informação social 

e nos outcomes sociais das crianças de idade pré-escolar, contribuindo para a investigação 

e intervenção no domínio das competências socioemocionais. 

 

Palavras chave: processamento da informação social, idade pré-escolar, conhecimento 

emocional, assertividade, aceitação pelos pares 
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Abstract 

 

 

 The social information processing (SIP) takes place in six stages in which cognitive 

(Crick & Dodge, 1994) and emotional (Lemerise & Arsenio, 2000) processes are 

differentiated throughout development. Denham et al. (2014) present an extension of the 

SIP model that aims at a better understanding of the processing of social information in 

children of preschool age, and therefore, consider specific aspects of the cognitive and 

emotional development of this age group. Executive functions influence the quality of SIP, 

as well as emotional knowledge and emotional expression, and are vital to social 

adjustment in this age group, helping children to employ adaptive SIP strategies that 

promote their social skills and their acceptance by pairs. This study analyzes the results 

obtained in the Entrevista Estruturada do Processamento da Informação Social – Pré-

escolar (EEPIS-PE; Portuguese version translated and adapted from SIPI-P by Ziv & 

Sorongon, 2011a) and also intends to analyze the impact of emotional knowledge and the 

quality of social information on the social outcomes of children of preschool age. 86 

children, 49 male, from pre-school education, aged between 4 and 6 years, participated in 

the study, distributed among 4 homogeneous age groups and two heterogeneous groups of 

3 kindergartens in public education and 1 in private education. 55 parents of education, 47 

female, also participated. Emotional knowledge was assessed through EACE (Alves et al., 

2008), the quality of social information processing through EEPIS-PE and the number of 

positive and negative nominations obtained through a sociometric questionnaire (Coie et 

al., 1982). Social competence was assessed through the EHSPC (Soares et al., 2012) filled 

in by the parents. The results confirm the model proposed by Denham et al. (2014), 

verifying that the quality of social information processing mediates the relationship 

between emotional knowledge, assertiveness and acceptance by peers. The present study 

highlights the predictive role of emotional knowledge in the quality of the processing of 

social information and in the social outcomes of children of pre-school age, contributing to 

the investigation and intervention in the domain of socio-emotional competences. 

 

 

Keywords: social information processing, preschool age, emotional knowledge, 

assertiveness, peer acceptance 
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Résumé 

 

 

 Le traitement de l'information sociale (TIS) se déroule en six étapes au cours 

desquelles les processus cognitifs (Crick et Dodge, 1994) et émotionnels (Lemerise et 

Arsenio, 2000) sont différenciés tout au long du développement. Denham et al. (2014) 

présentent une extension du modèle TIS qui vise à mieux comprendre le traitement de 

l'information sociale chez les enfants d'âge préscolaire et, par conséquent, à considérer des 

aspects spécifiques du développement cognitif et émotionnel de ce groupe d'âge.   Les 

fonctions exécutives influencent la qualité des TIS, ainsi que les connaissances 

émotionnelles et l'expression émotionnelle, et sont vitales pour l'adaptation sociale dans ce 

groupe d'âge, aidant les enfants à utiliser des stratégies adaptatives de TIS qui favorisent 

leurs compétences sociales et leur acceptation par les paires. Cette étude analyse les 

résultats obtenus dans l'Interview Structurée de Traitement de l'Information Sociale - 

Préscolaire (EEPIS-PE; version portugaise traduite et adaptée du SIPI-P par Ziv & 

Sorongon, 2011a) et a également l'intention d'analyser l'impact des connaissances 

émotionnelles et la qualité des informations sociales sur les résultats sociaux des enfants 

d'âge préscolaire. 86 enfants, 49 garçons, de l'enseignement préscolaire, âgés de 4 à 6 ans, 

ont participé à l'étude, répartis entre 4 tranches d'âge homogènes et 2 groupes hétérogènes 

de 3 jardins d'enfants dans l'Enseignement Public  et 1 dans l'Enseignement Privé. Ont 

également participé 55 parents, dont  47 femmes. Les connaissances émotionnelles ont été 

évaluées à travers l'EACE (Alves et al., 2008), la qualité du traitement des informations 

sociales via EEPIS-PE et le nombre de nominations positives et négatives obtenues grâce à 

un questionnaire sociométrique (Coie el al., 1982). La compétence sociale a été évaluée par 

le biais de l'EHSPC (Soares et al., 2012) renseigné par les parents. Les résultats confirment 

le modèle proposé par Denham et al. (2014), vérifiant que la qualité du traitement de 

l'information sociale est le médiateur de la relation entre la connaissance émotionnelle, 

l'assertivité et l'acceptation par les pairs. La présente étude met en évidence le rôle prédictif 

des connaissances émotionnelles dans la qualité du traitement de l'information sociale et 

dans les résultats sociaux des enfants d'âge préscolaire, contribuant à l'enquête et à 

l'intervention dans le domaine des compétences socio-émotionnelles. 

 Mots-clés: traitement de l'information sociale, âge préscolaire, connaissances 

émotionnelles, affirmation de soi, acceptation par les pairs 
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Enquadramento Teórico  

 

 

O impacto do processamento da informação social no ajustamento 

comportamental e académico das crianças  

 

A literatura demonstra a relevância do modelo do processamento da informação 

social em diversas áreas da psicologia, como a clínica e a educação (Cooke, 2017). O 

Modelo do Processamento da Informação Social (MPIS), originalmente proposto por Crick 

e Dodge (1994) e posteriores revisões (Lemerise & Arsenio, 2000) e extensões (Denham et 

al., 2014), constitui um referencial teórico relevante para maior compreensão dos processos 

envolvidos nas interações sociais, ou seja, estuda a forma como uma criança interpreta e 

age numa determinada situação social (Cooke, 2017).  

 Várias pesquisas baseadas no modelo do processamento da informação social 

revelam associações entre distorções dos padrões de processamento da informação social, 

desajustamento social e problemas comportamentais na escola (Cooke, 2017). De modo 

geral, estas distorções são típicas de crianças que evidenciam um comportamento agressivo 

e, portanto, são menos precisas na interpretação das intenções sociais dos pares (De Castro 

et al., 2005; Dodge & Price, 1994; Lansford et al., 2006; Runions & Keating, 2007), mais 

propensas a construir respostas mais agressivas ou ineficazes (De Castro et al., 2005; 

Schultz & Shaw, 2003; Ziv, 2013) e, simultaneamente, mais propensas a antecipar 

resultados positivos de uma resposta agressiva (Crick & Ladd, 1990; De Castro et al., 

2005).  

Segundo os resultados de um estudo de Kawabata e Ohbuchi (2019), os 

delinquentes juvenis tendem a interpretar a intenção de outras pessoas como mais hostil 

conduzindo, assim, a um comportamento agressivo. Concluiu-se também que os 

participantes altamente agressivos apresentaram menor regulação emocional e maior 

irritação do que participantes pouco agressivos, o que sugere que os primeiros apresentam 

défices, não apenas no processo cognitivo, mas também na regulação da emoção. Os 

resultados deste estudo mostraram que a intenção hostil, a raiva e a avaliação positiva do 

comportamento agressivo aumentaram o comportamento agressivo, tal como De Castro e 

colaboradores (2005). No caso das vítimas de bullying, os resultados sugerem que esta 

população apresenta um maior viés da interpretação nos estágios iniciais do processamento 

de informações sociais, uma vez que a vitimização foi associada a um maior uso de 
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atribuições de culpa (Guy et al., 2017). De facto um estudo de Ziv e colaboradores (2013) 

reforçou a ideia de que os padrões de processamento são diferentes consoante sejam 

agressores (interpretam os outros como propositalmente hostis e mostram desejo de 

retaliar), vítimas (evitam situações sociais desafiadoras e esperam respostas hostis ou que 

sejam ignoradas) ou agressores/vítimas (apresentam comportamentos semelhantes aos dos 

agressores; Ziv et al., 2013). 

 Ziv (2013) refere que crianças com distorções ao nível do PIS podem estar em 

considerável desvantagem na sala de aula, devido à sua interpretação errada das intenções 

dos pares, da utilização de recursos em processos emocionais negativos e consequente 

tradução das emoções em comportamentos menos competentes socialmente. A forma 

como as crianças compreendem as intenções, tanto dos seus pares como dos outros, é 

determinada pelo desenvolvimento das competências sociais e do ajustamento 

comportamental (Camodeca & Goossens, 2008). A literatura suporta a relevância do PIS 

no ajustamento escolar das crianças (Poulou & Bassett, 2018) e reforça também que as 

escolas deverão implementar intervenções na promoção do processamento da informação 

social (Camodeca & Goossens, 2008), por este ser um local onde as crianças passam muito 

do seu tempo e estão em constante interação e socialização.  

 

 

A evolução do modelo do processamento da informação social (MPIS) 

 

Crick e Dodge (1994) 

 O Modelo do Processamento da Informação Social (MPIS), proposto por Crick e 

Dodge (1994), refere que a forma como as crianças percebem e interpretam diferentes 

situações influencia a forma como se comportam. O MPIS compreende o modo como as 

crianças processam e interpretam pistas numa situação social e tomam uma decisão, mais 

ou menos competente (Crick & Dodge, 1994). De acordo com este modelo, quando 

confrontadas com problemas de interação social, as crianças avançam ao longo de seis 

etapas: (1) codificação da informação recebida (e.g., comportamento de agressão por parte 

de um colega), (2) interpretação dessa informação (e.g., trata-se ou não de um 

comportamento intencional), (3) clarificação dos objetivos (e.g., face à informação e 

interpretação do comportamento do colega, a manutenção da relação com este é ou não um 

objetivo), (4) acesso ou construção de respostas alternativas (e.g., retaliar a agressão ou 

ignorá-la), (5) avaliação de cada uma das respostas alternativas e tomada de decisão quanto 
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ao comportamento a adotar (ou seja, avaliação das consequências em termos de 

probabilidade de sucesso de cada alternativa face aos objetivos clarificados anteriormente) 

e, finalmente, (6) atuação comportamental. A forma como os pares avaliam esta resposta e 

lhe reagem funciona como um novo estímulo social a ser processado subsequentemente. O 

processamento da informação social (PIS) apresenta variações interindividuais em função 

dos dados armazenados naquilo que Crick e Dodge (1994) denominam data base: as 

predisposições temperamentais e as experiências anteriormente vivenciadas. De salientar 

que as crianças constroem crenças sobre si mesmas a partir da sua história de interações 

sociais que se vão acumulando. Tome-se como exemplo, as experiências negativas que 

vivenciam com os pares. É no seio destas interações que as crianças irão perceber que não 

gostam dos colegas ou que não são bem-vindos ao grupo. Estas experiências diárias serão 

determinantes da competência social (Boulton et al., 2010). Dada a constância das 

interações sociais no dia-a-dia das crianças, esta base de dados apresenta-se em contínua 

atualização. Assim, o MPIS (Crick & Dodge, 1994) permite uma visão articulada das 

estratégias de resolução de problemas sociais, utilizadas pelas crianças nas suas interações 

sociais com pares.  

 No entanto, o modelo de Crick e Dodge (1994) carecia de uma importante 

componente que também estava envolvida em todo o processo: o processamento das 

emoções. Estas estão presentes e medeiam todas as etapas do modelo, algo que o modelo 

anterior não tinha referido. A emocionalidade e a capacidade de regulação também afetam 

o processamento de informações sociais, emocionais e a tomada de decisões em situações 

sociais desafiadoras (Lemerise & Arsenio, 2000). Para além disso, o temperamento 

também possui um papel fundamental neste modelo e pode ser definido como as diferenças 

individuais na reatividade emocional, motora e atencional e na autorregulação (Rothbart & 

Bates, 1998). A sua função consiste em mediar a codificação, a interpretação e a resposta a 

situações stressantes com os pares (Davies et al., 2020; Lemerise & Arsenio, 2000).  

 

Lemerise e Arsenio (2000) 

O MPIS revisto por Lemerise e Arsenio (2000), representado na Figura 1, considera 

os processos cognitivos e sociais, mas também considera os processos emocionais nas suas 

6 etapas. As primeiras duas etapas envolvem a codificação e interpretação de pistas 

(internas e externas) sociais. Estas podem ser influenciadas pelo humor, pelo nível de 

excitação ou pelas emoções discretas. Além disso, a intensidade com que as crianças 

experienciam e regulam as emoções também influencia a forma como percebem e atribuem 
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significados às diferentes situações (Lemerise & Arsenio, 2000). Desta forma, os sinais 

emocionais do indivíduo, conjuntamente com os dos pares, fornecem informação acerca da 

forma como a situação está a decorrer, permitindo ajustamentos sensíveis ao 

comportamento (Lemerise & Arsenio, 2000). Cumulativamente, as funções regulatórias 

mútuas de sinais afetivos funcionam particularmente bem para indivíduos (primeiramente 

pais e, posteriormente, amigos) que sejam familiares e por quem as crianças sintam 

afeição. Esses sinais podem ser mais facilmente lidos e interpretados, o que faz com que 

estas tenham mais probabilidade de sentir empatia (Hoffman, 1981; Parker & Gottman, 

1989). Por outras palavras, os laços emocionais estabelecidos entre a criança e os pares 

influenciam a codificação e a interpretação de pistas sociais (Lemerise & Arsenio, 2000).  

A terceira etapa consiste na clarificação de objetivos, na qual o papel dos processos 

emocionais se torna mais explícito, uma vez que as emoções podem catalisar os objetivos 

específicos. Estes objetivos são definidos como estados de excitação focados na produção 

(ou tentativa desta) de resultados específicos, podendo ser externos ou internos. Este 

processo, segundo os autores, pode alterar o humor e as emoções (Crick & Dodge, 1994; 

Lemerise & Arsenio, 2000). Ademais, também as pistas afetivas que os pares fornecem 

podem influenciar os objetivos das crianças (Lemerise & Arsenio, 2000), sendo que as 

pistas positivas promovem objetivos subsequentes e as pistas negativas podem 

desencorajar essa afiliação (Sroufe et al., 1984, citados em Lemerise & Arsenio, 2000). A 

natureza dos laços emocionais entre as crianças e outros indivíduos envolvidos pode 

enviesar a seleção de objetivos, visto que os de cariz sócio relacional podem ser facilitados 

por laços de amizade. Estes são cognitiva e emocionalmente mais complexos, pois 

requerem a consideração e a coordenação de múltiplas perspetivas cognitivas e afetivas. 

No entanto, relações menos positivas levam a objetivos distintos como, por exemplo, a 

vingança (Arsenio & Lover, 1995; Lemerise & Arsenio, 2000; Parker & Gottman, 1989). 

Na quarta e quinta etapa, as crianças associam possíveis respostas à situação e 

avaliam-nas em termos de resultados prováveis, metas e autoeficácia para executar uma 

resposta e a avaliada como mais positiva/ajustada aos objetivos será a selecionada. O 

acesso às respostas pode ser influenciado pela emoção experienciada e, o acesso a 

respostas específicas pode modificar essa emoção. Ambas as possibilidades são 

consistentes com a ideia de que as representações das experiências passadas incluem uma 

componente afetiva (Damásio, 1994, citado em Lemerise & Arsenio, 2000). Mais 

concretamente, se as experiências de evitação da criança estiverem associadas a uma 

redução da ansiedade, por exemplo, o acesso a respostas deste tipo pode moderar 
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sentimentos de medo. Com efeito, a intensidade com que as emoções são experienciadas e 

a capacidade para as regular podem influenciar o acesso e a avaliação das respostas 

(Lemerise & Arsenio, 2000). Os indivíduos com melhores níveis de regulação emocional 

têm maior probabilidade de avaliar uma situação a partir de múltiplas perspetivas cognitiva 

e afetiva, o que facilita a seleção de uma resposta mais competente (Saarni, 1999, 2007). 

Novamente, é mais provável uma criança considerar a reação de outra se se importar e 

quiser que esta goste dela (Lemerise & Arsenio, 2000). 

A etapa final é a concretização/operacionalização da resposta escolhida, podendo 

esta ser influenciada por diversos processos emocionais como a capacidade de regulação e 

a intensidade com que a criança experiencia as emoções (Crick & Dodge, 1994). Tome-se 

como exemplo uma situação muito estimulante. Neste caso, uma criança desajustada, do 

ponto de vista do PIS, pode não reagir da forma mais ajustada e adequada possível (Parker 

& Hubbard, 1998, citados em Lemerise & Arsenio, 2000). De facto, a capacidade de dispor 

de forma flexível as emoções apropriadas à situação requer controlo não só sobre a 

expressividade de uma pessoa, mas também sobre a sensibilidade relativa a uma situação 

através de diversas perspetivas (Saarni, 1999, 2007). Para além disso, as pistas emocionais 

da criança e dos pares fornecem uma fonte de informação sobre a forma como a situação se 

desencadeia, o que permite à criança fazer ajustamentos da sua resposta (Lemerise & 

Arsenio, 2000) e informá-la acerca do sucesso ou insucesso da mesma. Estas pistas 

constituem parte da representação da situação e são armazenadas na base de dados de 

conhecimento social relativo à criança (Lemerise & Arsenio, 2000). 

Por último, a base de dados das crianças inclui a memória de regras adquiridas, 

conhecimento emocional e esquemas sociais (Crick & Dodge, 1994). Assim, tendo por 

base os modelos de neurofisiologia da emoção e da cognição (Damásio, 1994; LeDoux, 

1995; Saarni, 1999, citados em Lemerise & Arsenio, 2000), os autores postulam que as 

representações das experiências passadas das crianças incluem componentes afetivas e 

cognitivas. Posto isto, o seu conhecimento emocional pode ser despoletado por eventos 

e/ou pistas emocionais, eventos estes que, por si só, podem despoletar emoções (Lemerise 

& Arsenio, 2000). 
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Figura 1 

Modelo integrado dos processos emocionais e cognitivos do processamento da informação social  

  

Nota: Tradução do Modelo integrado dos processos emocionais e cognitivos do processamento da 

informação social (Lemerise & Arsenio, 2000) 

 

 A expressão, a gestão e a compreensão das emoções por parte da criança são 

imprescindíveis para processar informação acerca das interações sociais (Lemerise & 

Arsenio, 2000). A combinação de variáveis cognitivas e emocionais de todos os processos 

do PIS pode representar mais de 50% da variância dos resultados do ajustamento 

comportamental e social (Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000; Trentacosta & 

Fine, 2010). 

 

Denham e colaboradores (2014) 

Mais recentemente, Denham e colaboradores (2014) estenderam o MPIS proposto 

por Lemerise e Arsenio (2000) para o período pré-escolar (3 a 5 anos), considerando 
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aspetos específicos do desenvolvimento cognitivo e emocional desta faixa etária. 

Sugeriram que componentes da competência emocional, como o conhecimento emocional 

e a expressão emocional, são vitais para o ajustamento social no pré-escolar, pois ajudam 

as crianças a empregar estratégias adaptativas de PIS para responder às interações entre 

pares. Um corpo de investigação desenvolvido junto de crianças desta faixa etária permitiu 

constatar que o PIS nas crianças mais novas ocorre em seis etapas (descritas no modelo de 

Crick e Dodge, 1994) que determinarão a forma como estas compreenderão as interações 

sociais (Denham et al., 2014). De realçar que a qualidade do PIS sofre um aumento 

exponencial nesta fase do desenvolvimento (Rubin et al., 2011). A partir da idade pré-

escolar, as crianças começam a passar menos tempo em casa e com os cuidadores, 

inserindo-se noutros contextos e ambientes onde formam as suas primeiras relações sociais 

independentes (Perlman et al., 2008). Uma maior exposição à socialização, tanto com pares 

como com adultos, permite que as crianças tenham acesso a resultados mais complexos 

decorrentes de situações sociais, em múltiplos contextos.  

 A aceitação pelos pares refere-se ao quanto uma criança é apreciada pelos seus 

pares (Rubin et al., 2015) e está associada a resultados positivos, como a competência 

social (Troop-Gordon & Asher, 2005) e o sucesso académico (Wentzel & Caldwell, 1997). 

Ao longo da infância, ser aceite pelos colegas torna-se mais importante e tem um impacto 

crescente no desenvolvimento da criança (Buhrmester & Furman, 1987; Rubin et al., 

2015). A literatura argumenta que as crianças que são aceites pelos colegas têm interações 

de maior qualidade com o grupo e melhor acesso às atividades dos colegas (Ladd et al., 

1997). Por sua vez, isso pode promover o seu sentimento de pertença na escola (Connell & 

Wellborn, 1991). Além disso, ser aceite pelos colegas pode permitir que as crianças se 

envolvam em tarefas conjuntas de aprendizagem, como conversas e colaborações (Ladd et 

al., 1997), aumentando assim o seu envolvimento (Weyns et al., 2018).  

No decorrer do período pré-escolar as crianças irão desenvolver competências que 

lhes permitirão: (1) nomear e reconhecer as expressões faciais da maior parte das emoções, 

identificar situações típicas que desencadeiam emoções (Denham & Couchoud, 1990), (2) 

conversar sobre causas e consequências das emoções, (3) ter consciência de emoções 

desencadeadas por situações ambivalentes, (4) conciliar conflitos entre as características 

das situações e as das expressões faciais, (5) utilizar a informação pessoal acerca das 

reações emocionais (Denham & Couchoud, 1990), (6) compreender a regulação 

emocional, as regras sociais de expressividade e, simultaneamente a sua ambivalência. 

Contudo, manifestam, ainda, algumas dificuldades, uma vez que ao interpretarem as 
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emoções, centram a sua atenção nas características das situações ou nas expressões faciais 

(Denham, 2007). 

À medida que as crianças crescem, as estratégias e os objetivos do PIS tornam-se 

mais numerosos e mais ajustados socialmente (Denham et al, 2012). O desenvolvimento do 

controlo executivo, do conhecimento, da regulação e da expressão emocionais facilitam a 

comunicação social e o desenvolvimento de relações interpessoais bem-sucedidas (Izard et 

al., 2011; Perlman et al., 2008), ou seja, as competências socio-emocionais e cognitivas do 

período pré-escolar predizem o ajustamento em ambiente escolar (Denham et al., 2014). 

O conhecimento emocional desenvolve-se com a idade e ao longo do período pré-

escolar, tanto no reconhecimento das emoções através das expressões faciais, como no 

conhecimento das causas das emoções e na inferência dos estados emocionais dos outros 

(Denham, 1998, 2007). A investigação revela que neste período algumas crianças 

escolhem as emoções "feliz" ou "normal" como resposta a situações de provocação; estes 

resultados surgem em crianças mais novas ou em crianças que apresentam um 

conhecimento emocional menos desenvolvido, pois neste tipo de situações é improvável 

que a criança se sinta feliz (Denham et al., 2014). Para além disso, a capacidade para 

compreender as emoções também se desenvolve ao longo da infância. Entre os 2 e os 4 

anos as crianças começam a compreender que as outras pessoas podem sentir emoções 

diferentes das suas (Denham et al., 2012; Wellman et al., 2001) e diferenciam-se 

gradualmente entre as emoções negativas de si e dos outros (Denham et al., 2012), mas é a 

partir do período escolar (5/7 anos) que a informação situacional passa a ter mais peso, em 

vez do foco ser a expressão facial, como anteriormente (Gnepp, 1983). As crianças de 

idade escolar demonstram um conhecimento emocional considerável acerca das causas e 

consequências das situações emocionais, centrando-se nas qualidades salientes das 

situações e nas expressões emocionais dos outros (Alves & Cruz, 2016). 

O conhecimento emocional está intimamente associado com a compreensão e 

reconhecimento de emoções, implica a capacidade de identificar, compreender e rotular 

expressões emocionais e associar emoções a situações prototípicas (Izard et al., 2001; 

Perlman et al., 2008; Trentacosta & Fine, 2010). Em definições recentes, associa-se ao 

“expertise no significado da emoção” (Castro et al., 2016), implicando a capacidade de 

reconhecer e compreender emoções no self e nos outros, assim como compreender as 

causas, consequências e funções das emoções. Por sua vez, o conhecimento das regras de 

exibição emocional (i.e. manifestação de respostas emocionais socialmente apropriadas em 

detrimento das emoções realmente sentidas) e a capacidade de utilizar adequadamente esse 
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conhecimento em situações sociais também são aspetos importantes da gestão emocional 

que contribuem para a competência social (McDowell & Parke, 2000).  

As emoções experimentadas pela criança e pelos outros transmitem informações 

que contribuirão para interações e relacionamentos sociais futuros (Denham, 1998; 

Denham et al., 2003) e orientarão respostas comportamentais (Denham et al., 2012). As 

crianças que rotulam de forma precisa as suas emoções adotam estratégias de PIS 

socialmente competentes (Bassett et al., 2012; Denham et al., 2003; Denham et al., 2011). 

Por outro lado, as dificuldades em interpretar a emoção podem levar a criança a apresentar 

respostas socialmente inadequadas (Trentacosta & Fine, 2010), fragilizando a sua aceitação 

pelos pares (Mostow et al., 2002). O conhecimento emocional das crianças será 

determinante para a regulação emocional, a tomada de decisão e a manutenção da interação 

social positiva com adultos e pares (Denham et al., 2012; Denham et al., 2014a; Denham et 

al., 2014b). 

Lemerise e Arsenio (2000) sugerem que o conhecimento emocional está subjacente 

às escolhas de respostas adaptativas do PIS. Por sua vez, este pode ser considerado uma 

base importante para o PIS adaptativo em idade pré-escolar, uma vez que a identificação 

de emoções é extremamente importante para as interações sociais das crianças nesta faixa 

etária (Arsenio et al., 2000; Denham et al., 1990; Warren & Stifter, 2008) e está associado 

a respostas emocionais e comportamentais (Denham et al., 2014). Outra evidência que 

suporta a importância de incluir o conhecimento emocional na compreensão do PIS, 

particularmente em populações mais jovens, é o facto de crianças com níveis superiores de 

conhecimento emocional produzirem estratégias não agressivas, atribuírem intenções 

favoráveis a provocações e adotarem objetivos socialmente mais competentes quando 

administradas várias medidas do PIS (Denham et al., 1994; Dodge et al., 2002). Para além 

disso, Rubin e Rose-Krasnor (1992) defendem que o aumento do conhecimento emocional 

faz com que o PIS das crianças se torne socialmente mais orientado e competente. O 

sentimento que as crianças relatam como responderiam a provocações altera-se com a 

idade, uma vez que a regulação emocional permite que se sintam menos assoberbados 

nestas situações.  

 Até então, enfatizamos sobretudo o papel das competências sociais e emocionais 

das crianças no PIS, uma vez que os processos mentais e afetivos latentes influenciam e 

interagem com as seis etapas ativas no processamento (Crick & Dodge, 1994; Dodge, 

1991; Dodge et al., 1986; Lemerise & Arsenio, 2000).  
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 No entanto, os processos cognitivos também são preponderantes. Estudos anteriores 

enfatizam a importância dos processos cognitivos, como os recursos de memória das 

crianças, as habilidades de atenção seletiva e a velocidade de processamento, para um PIS 

ativo eficiente (Crick & Dodge, 1994; Dodge et al., 1986). As funções executivas também 

influenciam a qualidade do PIS. Determina-se que crianças com o controlo executivo 

menos desenvolvido podem formar padrões de PIS diferentes (Jenkins & Greenbaum, 

1999, citados em Denham et al., 2014) dos padrões considerados normativos. Mas, não 

existe muita literatura que relacione o controlo executivo com o PIS de crianças em idade 

pré-escolar (Denham et al., 2014). 

Adicionalmente, em dois estudos, Bauminger e colaboradores (2005) e Tur-Kaspa e 

Bryan (1994) examinaram as seis etapas do PIS em crianças com dificuldades de 

aprendizagem durante o 2º e 3º ciclo do ensino básico e concluíram que estas teriam 

capacidades de codificação inferior, recuperação inferior de informações e maior tendência 

para adicionar informações irrelevantes ao processamento de situações sociais, quando 

comparadas com uma população normativa. Para além disso, sugeriram menos soluções 

sociais para os problemas e demonstraram uma decisão de resposta menos adequada 

(Bauminger & Kimhi-Kind, 2008). Outros investigadores contribuíram também para 

demonstrar as dificuldades que crianças com défices de aprendizagem têm em executar 

etapas específicas do modelo PIS. Parrill-Burnstein (1981) e Tur-Kaspa e Bryan (1994) 

concluíram que, ao codificar e representar mentalmente as pistas sociais, estas crianças 

evidenciam problemas ao focalizar a atenção em pistas significativas, prestando atenção a 

informações irrelevantes estranhas. Ainda, Markoski (1983) e Minskoff (1980) provaram 

que estas crianças apresentavam uma dificuldade em interpretar adequadamente as 

situações sociais, uma compreensão problemática de pistas sociais verbais e não verbais e 

um processamento fraco da perceção social. Por último, Schumaker e Hazel (1984) 

acrescentaram que crianças com dificuldades de aprendizagem por vezes consideravam 

que os códigos sociais não tinham sentido e eram confusos (Bauminger & Kimhi-Kind, 

2008). 

Um estudo de Bauminger e colaboradores (2005) demonstrou que crianças com 

défices cognitivos apresentaram dificuldades maiores no PIS, mais concretamente, 

apresentaram uma codificação de pistas sociais menos competente, uma maior dificuldade 

em recordar informações, a adição de informações irrelevantes aquando do processamento 

de situações sociais e também menos soluções para problemas sociais. No entanto, a 

competência das soluções apresentadas por crianças com défices cognitivos era semelhante 
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ao considerado normativo. Por fim, estas crianças revelaram uma decisão de resposta 

menos apropriada, assim como objetivos sociais inferiores e menor propensão para 

combinar os seus objetivos com as decisões de resposta. 

 A investigação revela ainda que o PIS ocorre de forma diferente em crianças com 

perturbações neurodesenvolvimetais como a Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção (PHDA) e a Perturbação do Espectro do Autismo. No caso de crianças com 

PHDA, estas codificam menos pistas sociais do que crianças que não possuem esta 

problemática, ou seja, possuem défices na forma como processam experiências sociais 

positivas e negativas (Andrade et al., 2012). A dificuldade em processar informações 

sociais é uma característica da perturbação do espectro do autismo. As diferenças no 

pensamento social de uma criança com esta problemática prendem-se principalmente com 

performances mais baixas. Em suma, apesar destas crianças possuírem competências sócio 

emocionais e de processamento da informação social inferiores a uma criança sem esta 

condicionante, as etapas do SIP não diferem (Russo-Ponsaran et al., 2015), ou seja, 

possuem todas as fases do processamento da informação social mas a sua capacidade para 

processar informações socio-emocionais é menor. 

 

 

A influência dos fatores ambientais no PIS   

 

Até então vimos que as competências cognitivas e socio-emocionais das crianças 

determinam de forma significativa o PIS e o ajustamento do comportamento manifesto. 

Relembramos que o processamento da informação é diretamente influenciado pelas 

informações armazenadas na base de dados (Salzer Burks et al., 1999), pelo que afeta todas 

as etapas do PIS, nomeadamente, a tomada de decisão (Crick & Dodge, 1994). A base de 

dados contém representações mentais internas derivadas da memória relativa a 

experiências passadas que são um dos principais determinantes da forma como os 

indivíduos representam, categorizam e interpretam situações sociais que estejam a decorrer 

(Higgins, 1990; Salzer Burks et al., 1999; Stromquist & Strauman, 1991). Não poderemos 

esquecer a influência de fatores ambientais, nomeadamente, a família; iremos, então, 

sumariar o que a investigação tem revelado acerca dos fatores parentais que influenciam a 

qualidade do PIS em crianças de idade pré-escolar. 

A investigação refere que o risco sociodemográfico, mais concretamente, o nível 

socioeconómico da família, o estado civil e a educação dos pais e o nível de exposição da 
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criança ao crime e à violência (Goodman & Gotlib, 1999; Guerra et al., 2003; Harden et 

al., 2000; Margolin & Gordis, 2000; Schultz & Shaw, 2003; Schwartz & Proctor, 2000, 

citados em Ziv & Sorongon, 2011b), influencia a qualidade do PIS e contribui para o 

desenvolvimento de comportamentos mal adaptativos nas crianças. Quando estes fatores se 

encontram em níveis favoráveis são considerados preditores de comportamentos 

socialmente ajustados (Ziv & Sorongon, 2011b). Um ambiente familiar marcado por falta 

de envolvimento parental, mais stress parental, comportamentos e práticas parentais menos 

adequadas e exposição ao crime e à violência associa-se a piores outcomes 

comportamentais nas crianças (Haselschwerdt et al., 2019). A exposição à violência 

interpessoal ou parental está associada a outcomes mal adaptativos, problemas de 

comportamento externalizados, mas também internalizados, a curto e a longo prazo 

decorrentes da mesma (Haselschwerdt et al., 2019; Moylan et al., 2010; Ziv, 2012). A 

literatura refere que exposição à violência influencia o PIS em crianças (Moylan et al., 

2010; Ziv, 2012; Ziv & Sorongon, 2011b). Consequentemente, crianças expostas à 

violência têm um maior risco de desenvolver comportamentos antissociais, tanto precoces 

como futuros (Caspi et al., 2002; Dodge et al., 1990; Nofziger & Kurtz, 2005; Ziv, 2012).  

As crianças de idade pré-escolar que revelam padrões de PIS negativos estão 

sujeitas a um maior risco de desenvolver padrões comportamentais escolares desajustados, 

comparando com crianças com padrões mais competentes (Dodge et al.,1990; Katsurada & 

Sugawara, 1998; Runions & Keating, 2007; Ziv, 2012, 2013; Ziv & Sorongon, 2011b). 

Vários autores referem que estas crianças não são eficientes na identificação das emoções 

expressas pelos pares (Cook et al., 1994; Izard et al., 1997, citados em De Castro, 2004) e 

que os níveis de raiva processada pelos rapazes com problemas de comportamento pode 

originar reações mais agressivas do que nas outras crianças (Graham et al., 1992; Lochman 

& Lenhart, 1993, citados em De Castro, 2004). Um estudo revela que rapazes com 

problemas de comportamento severos (rapazes agressivos) são mais suscetíveis às emoções 

negativas no processamento da informação do que os rapazes não agressivos (Orobio de 

Castro et al., 2003, citados em De Castro, 2004), uma vez que possuem uma elevada 

emocionalidade negativa e uma capacidade limitada de regular emoções (Cole et al., 

2004).  

Estudos longitudinais demonstraram que a relação entre fatores de risco precoces e 

práticas agressivas futuras é mediada pelos padrões de PIS (Pettit et al., 1988). Mais 

especificamente, as punições físicas severas na infância predizem, por exemplo, problemas 

comportamentais futuros (De Castro, 2004; Weiss et al., 1992). A literatura e a 
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investigação no domínio do modelo PIS reforçam o ciclo de violência, a violência gera 

violência, sendo importante realçar que esta associação não é determinista nem linear. 

Existem inúmeros fatores de proteção que a impedem. Torna-se importante desenvolver 

estudos que permitam perceber a qualidade do PIS em idades precoces para, 

posteriormente, intervir precocemente. 

Numa revisão acerca da teoria da vinculação, os autores Dykas e Cassidy (2011) 

referem que os referenciais deste modelo permitiram compreender a forma como as 

relações na infância influenciam os padrões de PIS futuros e, para além disso, perceber que 

os pais são os pilares do seu PIS futuro, manifestado através das interpretações, avaliações 

das relações sociais (Dykas & Cassidy, 2011) e das suas expectativas em relação aos 

resultados decorrentes de respostas agressivas e competentes (Pettit et al., 1991). Bowlby 

(1969, 1973, 1982) acreditava que os primeiros vínculos formados pelas crianças e os seus 

cuidadores tinham um grande impacto durante toda a vida da criança, uma vez que está 

intimamente relacionada com a vinculação, condicionando-a. 

No domínio da parentalidade, a literatura realça o papel que as práticas parentais 

assumem no PIS nas crianças (Ziv et al., 2016). Numerosos estudos reportaram a 

existência de ligações entre os comportamentos parentais e os problemas de 

comportamento das crianças. Cruz (2005) relata que grande parte dos comportamentos 

parentais assentam num substrato racional que orientam boa parte das práticas parentais e 

em conceções evolutivo educacionais que definem as suas expectativas face aos 

comportamentos dos filhos (Bornstein et al., 2018), que se associam ao NSE da família 

(Hoff et al., 2002). A parentalidade é mais positiva quando as perceções do cuidador face 

ao mundo social são mais positivas (Dykas & Cassidy, 2011; Ziv & Arbel, 2020). Para 

além disso, crianças que experienciaram este tipo de parentalidade na sua infância 

demonstraram melhores capacidades de resolução de problemas em contexto social e, 

também, evidenciam menos comportamentos agressivos em contexto escolar (Raikes & 

Thompson, 2008, citados em Ziv et al., 2016). Por outro lado, um estilo parental mais 

negativo está frequentemente associado a níveis superiores de agressividade e 

comportamentos de abstinência na escola (Rubin et al., 1998; Dodge et al., 1990; Gulley et 

al., 2014; Nix et al., 1999). No caso particular dos maus-tratos parentais, determinou-se 

que estes estão positivamente correlacionados com a agressividade na idade adulta e que 

podem modificar as suas associações com o PIS (Chen et al., 2012). Para além disso, 

vários estudos reforçam a existência de uma relação entre níveis socioeconómicos (NSE) 
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mais baixos e práticas parentais autoritárias (Grimm-Thomas & Perry-Jenkins, 1994; 

McLoyd, 1990).  

 Mais concretamente, foram realizadas algumas investigações acerca dos efeitos das 

práticas parentais (positivas ou negativas) e a sua relação com a adaptação da criança à 

escola. Com efeito, um estudo longitudinal concluiu que os comportamentos maternos 

influenciam os comportamentos escolares da criança (Lansford et al., 2014), mais 

concretamente, a avaliação desajustada das respostas referentes ao processamento de 

informação da criança pode ser prevista a partir do controlo maternal negativo. No entanto, 

estas práticas não são determinantes no que toca às perceções e comportamentos 

desajustados das crianças (Ziv et al., 2016). 

Em suma, a literatura demonstra que no PIS das crianças podem existir distorções 

nas etapas da interpretação de pistas sociais, na construção de respostas e na decisão das 

mesmas, que provocam vários tipos de alterações. De um modo geral, estas distorções são 

típicas de crianças que evidenciam um comportamento agressivo e, portanto, são menos 

precisas na interpretação das intenções sociais dos pares (De Castro et al., 2005; Dodge et 

al., 1984; Dodge & Price, 1994; Hart et al., 1992; Katsurada & Sugawara, 1998; Lansford 

et al., 2006; Runions & Keating, 2007, citados em Ziv, 2013), mais propensas a construir 

respostas mais agressivas ou ineficazes e, simultaneamente, mais propensas a antecipar 

resultados positivos de uma resposta agressiva (de Castro et al., 2005; Schultz & Shaw, 

2003; Ziv, 2013). 

 

 

Instrumentos que avaliam o modelo  

 

 O Modelo de Crick e Dodge (1994) integra o modo como as crianças processam e 

interpretam pistas numa situação social e tomam uma decisão, mais ou menos competente. 

Já Lamerise e Arsenio (2000) acrescentam os processos emocionais e o temperamento ao 

modelo anterior. Por fim, Denham e colaboradores (2014) estendem o modelo anterior, 

englobando os elementos cognitivos e emocionais do PIS face a situações desafiantes dos 

pares, ajustado a uma faixa etária de idade pré-escolar.   

 Apesar de ser inquestionável a importância que o PIS tem na compreensão do 

ajustamento comportamental e académico das crianças, são poucas as ferramentas que 

permitem avaliar direta e precocemente os processos cognitivos e sociais implicados no 
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PIS, subjacentes aos comportamento social (Garner & Lemerise, 2007; Runions & 

Keating, 2007; Schultz et al., 2001). 

 Tal como já foi referido, a qualidade do PIS é muito importante, especialmente na 

idade pré-escolar, pois é nesta altura que a oportunidade de uma intervenção bem-sucedida 

é maior, por permitir que sejam detetadas as dificuldades específicas de ajustes sociais 

anteriores (Ziv & Arbel, 2020). A qualidade deste processamento será determinada por 

competências sociais, emocionais e cognitivas. Desta forma, existem instrumentos que 

permitem estudar e avaliar estas componentes separada ou conjuntamente.  

Em primeiro lugar, no âmbito da cognição existem, entre outros, dois instrumentos 

utilizados na investigação psicológica cognitiva tradicional e na psicologia clínica para 

populações mais jovens e que demonstraram validade e confiabilidade teste-reteste 

(Anastasi & Urbina, 1997; Hart, 1986, citados em Burks et al., 1999): The Sentence 

Completion Task e The Assessment of Schema Typicality. Estes instrumentos destacam o 

papel central das estruturas de conhecimento na elaboração de representações do modelo e 

são utilizados para avaliar a hostilidade presente nas estruturas de conhecimento de 

crianças jovens (Burks et al., 1999).  

The Sentence Completion Task, adaptado por Burks e colaboradores (1999) do 

questionário psicológico clínico, consiste num conjunto de frases incompletas que dizem 

respeito a 4 domínios sociais importantes nesta faixa etária (mãe, pai, pares e figuras de 

autoridade) que a criança deve completar. Para isso, é calculado um score para cada um 

dos domínios correspondente à proporção de hostilidade existente na totalidade das 

respostas. Assim, se a criança terminar as frases de forma agressiva ou hostil, pode 

concluir-se que as suas estruturas de conhecimento armazenadas na memória são mais 

agressivas ou hostis do que para uma criança cujo conteúdo das frases seja positivo (Burks 

et al., 1999).  

The Assessment of Schema Typicality é um instrumento de Burks e colaboradores 

(1999), adaptado de Medin e Shoben (1988) e Barrett e colaboradores (1993). Este é 

composto por nove pares de questões que correspondem a diferentes categorias (pais, pares 

e professores) de pessoas, cujas respostas terão de ser escolhidas através de duas opções. 

No caso do presente estudo, as crianças têm de escolher entre uma resposta hostil ou não 

hostil (tome-se como exemplo a questão “Quais destas duas é mais típica das crianças da 

tua escola? Amigáveis ou maldosas?”; Em suma, são calculados 3 scores, para cada uma 

das categorias, da percentagem de respostas hostis dadas pelos participantes para que, 

posteriormente, sejam convertidos num único score final (Burks et al., 1999).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792757/#R6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792757/#R30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792757/#R43
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792757/#R10
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Na avaliação da componente socioemocional, temos o Assessments of Social 

Information Processing de Dodge e Price (1994), a Social Information Processing 

Interview Schedule (SIPIS) de TSANG e Chow (2017) e a Social Information Processing 

Interview – Preeschool (SIPI-P) de Ziv e Sorongon (2011a).  

Assessments of Social Information Processing (Dodge & Price, 1994) é um 

instrumento que avalia as diferentes etapas do PIS. Este consiste na realização de uma 

entrevista, onde são apresentadas às crianças um conjunto de vinte e sete vinhetas em 

vídeo, que descrevem situações distintas. Para cada vinheta, a criança tem de se imaginar 

com protagonista e, durante a mesma, são realizadas questões que avaliam o PIS. 

Social Information Processing Interview Schedule (SIPIS; TSANG & Chow, 2017) 

é constituída por diferentes vídeos que os participantes têm de observar para, depois, ser 

aplicada uma entrevista estruturada. As respostas às questões são gravadas para posterior 

transcrição e, consequentemente, codificadas numa escala que avalia o seu processamento 

da informação relativamente às diferentes etapas do mesmo. 

Social Information Processing Interview – Preschool (SIPI-P; Ziv & Sorongon, 

2011a) é uma entrevista estruturada baseada em vinhetas, correspondentes a cinco histórias 

cujas personagens são ursos e permite recolher informação acerca dos padrões de PIS. 

Permite avaliar as perceções das crianças face às atitudes dos pares em situações sociais, 

sendo especialmente desenhado para identificar enviesamentos específicos na forma como 

as crianças percebem as intenções dos outros e os outcomes interpessoais e instrumentais 

que advêm dessas situações.  

 Por todas as razões descritas anteriormente, considerou-se que os MPIS de 

Lemerise e Arserio (2000) e de Denham e colaboradores (2014) são modelos pertinentes e 

importantes no que concerne ao desenvolvimento social, cognitivo e emocional. 

Existe um extenso número de instrumentos de medida que avaliam e estudam as 

etapas deste modelo. No entanto, não há registo de nenhum instrumento traduzido, 

adaptado e aferido para a população portuguesa. Deste modo, este estudo pretende fazer a 

tradução, adaptação e aferição de um instrumento considerado pertinente para avaliar a 

qualidade do PIS numa população pré-escolar: a Social Information Processing Interview – 

Preschool (SIPI-P) de Ziv e Sorongon (2011a). Escolheu-se pois, um instrumento incidente 

nesta população jovem, em específico, face à importância de identificar e, 

consequentemente, colmatar os défices no PIS de crianças numa fase inicial, para que este 

trabalho tenha o maior sucesso possível.  
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Método 

 

 

Participantes  

 

Participaram 86 crianças, 49 do sexo masculino (57%), a frequentar os últimos anos 

do ensino pré-escolar, com idades entre os 4 e os 6 anos, integradas em 3 Jardins de 

Infância (JI) do Ensino Público (n=68) e 1 do Ensino Privado (n=18), distribuídas por 4 

grupos etários homogéneos (crianças de 5/6 anos) e dois grupos heterogéneos (crianças 

com 3, 4 e 5 anos de idade). Atendendo aos objetivos deste estudo foram definidos os 

seguintes critérios de seleção e inclusão das crianças participantes na amostra: a) 

frequência no último ano do ensino pré-escolar, b) desenvolvimento adequado ao nível 

etário, c) ausência de medidas de apoio à aprendizagem e d) integração na turma desde o 

início do ano letivo. 

Participaram ainda 55 encarregados de educação, 47 do sexo feminino (84%), com 

idades compreendidas entre 22 e 74 anos (M=39 anos, DP=8.42). A maioria dos 

Encarregados de Educação, 58.2% (n=32), concluiu uma licenciatura, 20% (n=11) 

concluiu o ensino secundário, 10.9% (n=6) concluiu um mestrado, 9.1% (n=5) concluiu o 

3º ciclo do ensino básico e 1.8% (n=1) concluiu um doutoramento. 

 

 

Procedimento  

 

Este estudo pretende contribuir para a adaptação linguística e cultural de um 

instrumento de avaliação do PIS: Social Information Processing Interview – Preschool de 

Ziv e Sorongon (2011a). Para isso, foi seguida uma metodologia específica e sequencial 

aceite pela literatura (Beaton et al., 2000; Guillemin et al., 1993). 

Numa primeira fase foi realizada a tradução e adaptação para a língua portuguesa 

do instrumento. Para isso, foi necessário obter a autorização dos autores do instrumento 

pelo que lhes foi enviado um email a solicitar autorização para utilizar o mesmo, 

explicitando os objetivos da investigação e consequente tradução e aferição do Social 

Information Processing Interview – Preschool de Ziv e Sorongon (2011a). Obtido o 

consentimento do autor, foi então realizada a tradução e a retroversão da entrevista e do 

protocolo para inglês, para que fossem o mais fiéis e próximos possíveis em relação ao 
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original e para que as questões mantivessem o seu sentido inalterado. De forma a tornar 

mais interativa a aplicação em contexto escolar, foram produzidos dois PowerPoint (versão 

feminina e versão masculina) com as respetivas imagens das histórias integrantes do 

instrumento. Para além disso, também foi também criada uma folha de resposta que 

englobava os três instrumentos utilizados, de forma a facilitar e simplificar a aplicação.  

Numa segunda fase, com o objetivo de proceder à adaptação do instrumento, foram 

efetuados contactos com diferentes JI localizados no distrito do Porto, junto aos quais foi 

apresentado o objetivo da investigação e o protocolo de avaliação. Foram elaborados e 

entregues consentimentos informados para que os encarregados de educação pudessem 

autorizar a participação das crianças na investigação. Para além disso, foi também 

realizada uma sessão de esclarecimento com o objetivo de esclarecer dúvidas, explicar o 

propósito dos questionários e entregá-los aos pais, necessários para estes fazerem parte da 

presente investigação e para os preencherem posteriormente. 

O protocolo foi aplicado individualmente, numa sala cedida pelos JI para o efeito. 

A sua aplicação durou entre 45 minutos e 1 hora, na qual foi estabelecida uma relação de 

confiança com a criança, sendo de realçar que, durante todo o processo, as crianças se 

mostraram entusiasmadas e participativas. Devido à morosidade do protocolo, foi 

necessária a divisão da sua aplicação com algumas crianças que se mostraram cansadas e 

com a atenção diminuída durante a mesma, para que o seu aproveitamento fosse 

maximizado. Para isso, foi aplicada a entrevista, realizado um intervalo e, de seguida, 

aplicada a EACE e o questionário sociométrico, descritos na secção seguinte. 

 

 

Instrumentos e Medidas  

 

Questionário de Dados Sociodemográficos 

 O questionário de dados sociodemográficos foi preenchido pelos encarregados de 

educação e visou a recolha da idade da criança, da idade e dos anos de escolaridade do 

encarregado de educação. Neste estudo, os anos de escolaridade dos encarregados de 

educação será o indicador do NSE da família (Hoff et al., 2002). 

 

Escala de Avaliação do Conhecimento Emocional  

A Escala de Avaliação do Conhecimento Emocional (EACE) é a versão portuguesa 

de um instrumento traduzido e adaptado (Alves et al., 2008) do Assessment of Children’s 
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Emotion Skills (ACES; Schultz et al., 2004, citado em Alves et al., 2008), constituído por 

três escalas: a) Expressões Faciais (20 itens), b) Comportamentos Emocionais (15 itens) e 

c) Situações Emocionais (15 itens). Ao longo dos 50 itens que constituem a EACE a 

criança terá que identificar como se sente o protagonista de cada item: contente, triste, 

zangado/a, assustado/a e normal.  

A Escala das Expressões Faciais (α=0.65) é composta por 26 itens com o objetivo 

de estudar a compreensão que as crianças possuem das expressões faciais observadas nos 

outros. Para isso, são utilizadas 20 fotografias de crianças (10 do sexo masculino e 10 do 

sexo feminino) em idade escolar, onde são exemplificadas cinco emoções: contente, triste, 

zangado, assustado e normal. Deste modo, é pedido que a criança identifique a emoção 

presente em cada uma das imagens, perguntando-lhe o que é que ela acha que a criança 

está a sentir. A Escala dos Comportamentos Emocionais (α=.68) é constituída por 15 

vinhetas, através das quais a criança terá de identificar como é que a criança protagonista 

de cada comportamento se sente. Esta escala é formada por 3 vinhetas correspondentes a 

cada um dos sentimentos, que possuem comportamentos associados. A Escala das 

Situações Emocionais (α=.72), tal como a anterior, é formada por 15 vinhetas, onde 

existem 3 itens correspondentes a cada um dos diferentes sentimentos. Para cada um, a 

criança terá de identificar como é que cada criança se sente face à situação descrita (Alves 

et al., 2008). 

Adicionalmente, podem ser calculadas pontuações para cada uma das escalas, 

sendo que estas correspondem ao total de respostas corretas para cada um dos itens e, 

também, uma pontuação total designada de Perceção Emocional Correta (PEC) (α=.77) 

que traduz o número de vezes que cada criança respondeu corretamente aos itens contente, 

triste, zangado/a, e assustado/a, nas três escalas, indicador do conhecimento emocional da 

criança (Alves et al., 2008).  

 

Entrevista Estruturada do Processamento da Informação Social – Pré-escolar 

A Entrevista Estruturada do Processamento da Informação Social – Pré-escolar 

(EEPIS-PE; Silva & Alves, 2020) é a versão portuguesa de um instrumento traduzido e 

adaptado do Social Information Processing Interview – Preschool (SIPI-P; Ziv & 

Sorongon, 2011a). Consiste numa entrevista estruturada baseada em cinco histórias 

apresentadas em vinhetas que ilustram breves bandas desenhadas com ursos. A primeira e 

quarta história dizem respeito a uma situação acerca de uma criança que é interrompida por 

um par, enquanto a segunda e a quinta correspondem a situações em que uma criança tenta 



 

20 

juntar-se a outras duas para brincar. Por fim, na terceira história pode ver-se uma criança a 

interagir com a sua mãe. As histórias têm diferentes intenções para averiguar a 

interpretação da criança a cada uma das situações: existe uma história de rejeição não 

hostil, uma de rejeição ambígua, uma de provocação acidental e uma de provocação 

ambígua. Após a leitura de cada uma das histórias, é pedido à criança que recorde e evoque 

o que foi contado. Além do mais, é pedido à criança que identifique expressões faciais 

distintas (zangado, surpreso, triste, contente e com medo) e que as associe a cada um dos 

intervenientes das diferentes histórias, para avaliar a capacidade da criança em identificar 

corretamente expressões faciais e relacioná-las com emoções.  

Para a utilização deste instrumento, visto que não existe tradução nem aferição para 

a população portuguesa, foi realizada a tradução do protocolo de aplicação do entrevistador 

e do guião da entrevista para as raparigas e para os rapazes. Posteriormente, foi realizada a 

aferição do instrumento, aplicado a crianças de idade pré-escolar.   

No que concerne à análise deste instrumento, o seu foco residiu em 3 das etapas do 

MPIS. Desta forma, as etapas dizem respeito à interpretação de pistas, construção de 

respostas e decisão de respostas que, no presente estudo, foram cotadas positivamente e 

originaram, respetivamente, 3 scores distintos (Ziv & Sorongon, 2011a).  

Em primeiro lugar, o score Intencionalidade Positiva consiste na contabilização do 

número de vezes (frequência) que o participante classifica as crianças intervenientes em 

cada uma das quatro histórias como “não sendo más”. Relativamente a este score, se a 

criança considerar que a outra não apresenta uma atitude hostil (“não má”) é atribuído um 

ponto. Por outro lado, se esta a classificar como “má”, o valor atribuído é zero. 

Consequentemente, cada criança pode obter um máximo de 4 pontos e um mínimo de 0 

pontos, ou seja, estes valores refletem que quanto maior é o número obtido, menor é a 

intenção hostil presente. Quanto à análise de confiabilidade, o valor obtido do alfa de 

Cronbach foi de .85, valor superior ao obtido pelos autores (α=.76; Ziv & Sorongon, 

2011a).  

No que diz respeito ao score Construção de uma Resposta Positiva, este traduz-se 

na resposta à questão aberta. As respostas são codificadas em três tipos de respostas: 

competente (é atribuído 1 ponto à criança), hostil/agressiva (a criança recebe 0 pontos) e 

desajustada/introvertida (a criança recebe 0 pontos). Como tal, este score final é o 

somatório de todos os itens correspondentes e pode estar compreendido entre 0 e 8, sendo 

que quanto mais alto, maior a competência das respostas da criança. No que toca à análise 
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de confiabilidade, o valor obtido do alfa de Cronbach foi de .54, valor inferior ao obtido 

pelos autores (α=.78; Ziv & Sorongon, 2011a).  

Por último, o score Decisão de uma Resposta Positiva é composto por um total de 

36 questões, mais concretamente, 9 itens diferentes para cada uma das histórias. Tal como 

no caso anterior, são atribuídas duas pontuações distintas consoante a resposta da criança. 

Quando a resposta é adaptada à situação atribui-se 1 ponto (correto) e quando a resposta da 

criança é desajustada, o valor atribuído é 0 (incorreto), sendo realizado um somatório de 

todas as questões para obter um score final. Deste modo, a escala final varia entre 0 e 36 

pontos, onde pontuações mais elevadas significam respostas mais competentes. 

Relativamente à análise de confiabilidade, o valor obtido do alfa de Cronbach foi de .90, 

valor semelhante ao obtido pelos autores (α=.87; Ziv & Sorongon, 2011a).  

 

Tabela1 

Etapas, questões, scores e itens do instrumento EEPIS-PE 

Etapas do PIS Questões Scores Itens 

Interpretação de 

Pistas  
"Achas que a criança foi má ou não?" Intencionalidade Positiva 

A3, B3, D3, 

E3 

Construção de 

Respostas 

"Imagina que isso te acontecia a ti. O que fazias 

ou dizias?” 

Construção de Resposta 

Positiva 

A4, B4, D4, 

E4  

Decisão de 

Respostas  

1. "Isso é uma coisa boa ou má para fazer/dizer?" 

2. "Se fizesses isso, achas que a outra criança ia 

gostar de ti? 

3. "Achas que a outra criança te ia deixar brincar 

se fizesses isso? 

Decisão de Resposta 

Positiva 

A5, A6, A7, 

A8, A9, A10, 

A11, A12, 

A13, B5, B6, 

B7, B8, B9, 

B10, B11, 

B12, B13, D5, 

D6, D7, D8, 

D9, D10, D11, 

D12, D13, E5, 

E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, 

E12, E13 

 

Escala de Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento 

A Escala de Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento (EHSPC) é um 

instrumento adaptado e traduzido por Soares e colaboradores (2012) do original Social 

Skills Improvement System (SSIS) de Gresham e Elliot (2008). Este tem como objetivo 

avaliar a perceção dos pais sobre a competência social das crianças (Gresham & Elliot, 

2008). 

Efetivamente, este é um instrumento de autorrelato, onde é pedido aos pais que 

classifiquem, através de uma escala de tipo likert com 4 pontos - varia entre 0 (nunca) e 3 
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(muitas vezes) -, a frequência com que é observado e a importância de um determinado 

comportamento do seu filho. Como tal, é composto por 75 itens que se dividem numa 

Escala de Habilidades Sociais (α=.95) e numa Escala de Problemas de Comportamento 

(α=.79). A primeira é composta por 46 itens, que avaliam os comportamentos positivos 

recebidos, e pelas subescalas da comunicação (α=.74), cooperação (α=.75), assertividade 

(α=.82), responsabilidade (α=.84), empatia (α=.85), envolvimento (α=.89) e autocontrolo 

(α=.76). Paralelamente, a segunda escala é constituída por 29 itens, cujas subescalas 

incluem a de externalização (α=.84), internalização (α=.67), hiperatividade/défice de 

atenção (α=.64), bullying (α=.66) e espectro do autismo (α=.84). Estas avaliam os 

comportamentos que se intrometem na aquisição ou no desempenho de comportamentos 

socialmente ajustados (Soares et al., 2012).  

 

Questionário Sociométrico 

O Questionário Sociométrico (QS) foi desenvolvido segundo o método de 

nomeações proposto por Coie e colaboradores (1982) e permitiu avaliar o nível de 

aceitação/rejeição pelos pares das crianças. Na primeira parte do questionário solicitámos a 

cada criança que identificasse as fotografias
1
 dos cinco colegas da turma com quem mais 

gosta de brincar (nomeações positivas) e as das cinco crianças com quem menos gosta de 

brincar (nomeações negativas). De salientar que cinco corresponde ao número máximo de 

nomeações positivas e negativas, mas as crianças poderão apresentar menos nomeações em 

cada momento. 

Efetivamente, no âmbito do presente estudo, foram calculados o Número de 

Nomeações Positivas (NNP) (número de vezes que uma criança foi nomeada 

positivamente) e o Número de Nomeações Negativas (NNN) (número de vezes que uma 

criança foi nomeada negativamente). Através desses valores, obtém-se o Número de 

Nomeações Positivas Estandardizadas (NNPS), calculadas através do número de 

nomeações positivas dividido pelo número total de participantes menos um [NNP/(N-1)] e, 

da mesma forma, o Número de Nomeações Negativas Estandardizadas (NNNS), 

correspondente à divisão do número de nomeações negativas pelo número total de 

participantes menos um [NNN/(N-1)].  

 

                                                           
1
 A partilha das fotografias foi autorizada pelos encarregados de educação, sendo apenas utilizadas para a 

atividade e depois devolvidas às educadoras.  
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Plano analítico  

 

 Os dados recolhidos foram introduzidos numa base de dados específica para cada 

um dos instrumentos, sendo analisados com recurso ao software IBM® SPSS® Statistics 

26 da IBM para Windows. Este programa foi utilizado para gerir, organizar e realizar a 

posterior análise dos dados. Relativamente, aos procedimentos estatísticos utilizados, estes 

incluíram análises de estatística descritiva, comparação de médias, análise de variância, 

associações entre variáveis através de análise de correlação e análises de regressão múltipla 

hierárquica.  

Os procedimentos estatísticos utilizados incluíram análises de estatística descritiva, 

particularmente, das medidas de tendência central (média, mediana e moda), das medidas 

de dispersão (desvio padrão) e da consistência interna (alfas de Cronbach). Todas as 

variáveis foram exploradas, sendo analisados os pressupostos inerentes aos testes 

estatísticos utilizados, nomeadamente, o teste de Shapiro, para analisar o pressuposto da 

normalidade, e o teste de Levene, para analisar a homogeneidade das variâncias (Kline, 

2005). Também foram assegurados os pressupostos inerentes às análises correlacionais, 

nomeadamente os princípios da linearidade, da aleatoriedade e da homocedasticidade; e 

inerentes à regressão múltipla hierárquica, mais especificamente os princípios da 

multicolinearidade e singularidade (Field, 2013). Analisou-se a normalidade univariada e 

multivariada da distribuição dos valores das variáveis, através dos coeficientes de 

assimetria (Sk, com |Sk|< 3) e de curtose (Ku, com |Ku| < 7-10). A variável IP 

comprometia o pressuposto da normalidade multivariada, tendo-se excluído essa variáveis 

da análise de dados. Assegurou-se, também, a inexistência de outliers através da distância 

quadrada de Mahalanobis (D²; Kline, 2005). 

Na fase da especificação do modelo estrutural, isto é, aquando do desenho formal 

do modelo teórico que testa as questões de investigação apresentadas, constatamos o 

incumprimento de um dos pressupostos dos MEE relativos ao tamanho da amostra, uma 

vez que são necessários 50 sujeitos por variável manifesta (Hamilton et al., 2003) ou cinco 

observações por cada parâmetro a estimar (Bagozzi & Yi, 1988). Assim, para as variáveis 

integradas no conhecimento emocional, qualidade do PIS e da competência social 

(assertividade e da aceitação pelos pares; número de nomeações positivas) foram 

calculados os scores totais (variáveis manifestas). 

A construção e validação dos modelos estruturais teve por base a metodologia de 

análise de equações estruturais (Structural Equation Modeling – SEM; Modelo das 
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Equações Estruturais - MEE), com recurso ao software AMOS (v.26, SPSS, Inc., Chicago, 

IL.). O método que se utilizou para a estimação dos parâmetros desconhecidos das 

diferentes trajetórias do modelo, foi o da máxima verosimilhança (maximum likelihood), 

que fornece as estimativas dos coeficientes padronizados das trajetórias (uma estimativa 

superior a 0.5 em valor absoluto indica uma associação forte), o desvio-padrão, a estatística 

Z teste (critical ratio) e o p-value (valores de p<0,05 foram considerados como indicativos 

de trajetórias significativas). Posteriormente, e de modo a avaliar a qualidade do 

ajustamento do modelo proposto, utilizaram-se os índices definidos por Hu e Bentler 

(1999) e os valores de χ2. Este último apresenta limitações consoante o tamanho da 

amostra, da complexidade do modelo, ou quando os pressupostos de normalidade não são 

validados (Cheung & Rensvold, 2002). Considera-se que o modelo apresenta um bom 

ajustamento quando os valores de Comparative Fit Index (CFI) e de Tucker-Lewis 

Coefficient (TLI) são superiores a .95; os valores de Standardized Root Mean Squared 

Residual (SRMSR) são menores que .08 e os valores de Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) são menores que .06. São, ainda, considerados aceitáveis valores 

CFI superiores a .90, e valores de SRMSR e RMSEA até .10 (Hu & Bentler, 1999). Foram 

também utilizados índices que permitem a comparação entre modelos: Akaike Information 

Criterion (AIC) e Modified Expected Cross-Validation Index (MECVI). Nestes casos, 

quanto menor o valor apresentado, melhor o ajustamento do modelo (Arbuckle, 2008; 

Byrne, 2001; Hoyle, 1995; Marôco, 2010; McDonald & Ho, 2002).  
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Resultados 

 

 

Análises preliminares  

 

 As análises desenvolvidas revelam que todas as variáveis cumpriram os 

pressupostos de normalidade e de homogeneidade, exceto a variável Intencionalidade 

Positiva (IP). Esta apresenta valores da assimetria e da curtose elevados (sk=3.35, 

Ku=10.80), comprometendo o pressuposto da normalidade das variáveis (|𝑠𝑘|<3; 

|𝑘𝑢|<7−10; Kline, 2005).  

 De seguida, foram efetuadas diferenças de médias quanto ao género e quanto à 

turma da criança. O teste de t Student para amostras independentes, revela que não há 

diferenças significativas entre género, em nenhuma variável em estudo. O teste não 

paramétrico para amostras independentes, U de Mann-Whitney, permite-nos concluir que 

também não existem diferenças de médias para a variável IP relativamente ao género. 

 Quanto à variável turma, o teste one-way ANOVA demonstra que, para as 

subescalas do EEPIS-PE, apenas existem diferenças de médias estatisticamente 

significativas para a variável PISVF, sendo superior para o grupo heterogéneo do ensino 

público, pois o valor de sig. é inferior a .05 (F=3.46; p<.05; Kline, 2005). A partir dos 

testes não paramétricos, concretamente do teste de Kruskal-Wallis para amostras 

independentes, é possível observar que existem diferenças de médias estatisticamente 

significativas entre as diferentes turmas para a variável IP, pelas razões apresentadas 

anteriormente (z=46.17, p<.05). Os resultados mostram que os grupos heterogéneos do 

ensino público apresentam valores mais elevados de IP. 

 Quanto às outras variáveis, também o PEC (F=4.04, p<.05; Field, 2013), a variável 

NNP (F=22.59, p<.05; Field, 2013) e a variável NNN (F=4.73, p<.05; Field, 2013), 

apresentam diferenças de médias estatisticamente significativas para a turma. O PEC é 

mais elevado no grupo homogéneo correspondente ao ensino privado e, tanto o NNP como 

o NNN, são mais elevados para um dos grupos heterogéneos do ensino público. 
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Correlações entre as variáveis em estudo  

 

Correlações entre as variáveis preditoras e mediadoras  

 Posteriormente realizou-se uma análise das correlações entre as diferentes 

subescalas do EEPIS-PE: Intencionalidade Positiva (IP); Construção de uma Resposta 

Positiva (CRP); Decisão de uma Resposta Positiva (DRP) e Qualidade do Processamento 

da Informação Social (PISVF). Encontram-se correlações entre todos os scores (IP, CRP, 

DRP) e o PISVF, sendo este o score utilizado para operacionalizar a qualidade do 

processamento da informação social. Nomeadamente, o PISVF apresenta correlações 

positivas e significativas com a IP (β=.58, p<.01), com a CRP (β=.82, p<.01) e, também, 

com a DRP (β=.35, p<.01).  

Uma análise dos scores da EACE, revela que as escalas das Expressões Faciais, das 

Situações Emocionais e dos Comportamentos Emocionais se interrelacionam de uma 

forma estatisticamente significativa. No entanto, o valor do coeficiente de correlação, 

permite afirmar que as escalas não se sobrepõem, isto é, avaliam construtos relacionados, 

mas não o mesmo construto. O PEC será o score utilizado para a operacionalização do 

conhecimento emocional neste estudo.   

 O score final do EEPIS-PE correlaciona-se positivamente com o PEC. Os valores 

das correlações revelam que estas variáveis preditoras – PISVF e PEC se correlacionam 

entre si, mas não se sobrepõem. As crianças com melhor conhecimento emocional revelam 

um índice de qualidade do PIS mais elevado. 

 

Tabela 2 

Médias, desvios-padrão e coeficientes de correlação entre as variáveis preditoras e mediadoras 

  1 2 3 4 5 6 7 8 M DP 

1. IP 1               .067 .208 

2. CRP -.071 1             .634 .294 

3. DRP .129 .091 1           .821 .130 

4. PISVF .582** .349** .818** 1         .507 .136 

5. Expressões -.027 -.001 .174 .112 1       .374 .078 

6. Comportamentos -.170 .080 .217* .095 .306* 1     .457 .141 

7. Situações -.285** .099 .110 -.036 .294* .380** 1   .482 .111 

8. PEC -.187 .072 .473** .269* .348** .664** .511** 1 .425 .083 

Mínimo .000 .000 .417 .194 .200 .067 .200 .210     

Máximo 1.000 1.000 1.000 .880 .550 .733 .800 .600     

Nota: IP=Intencionalidade Positiva; CRP=Construção de Resposta Positiva; DRP=Decisão de Resposta 

Positiva; PISVF=Qualidade do Processamento da Informação Social; PEC=Perceção Emocional Correta. * p 

<.05 **p < .01 
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Correlações entre as variáveis preditoras, mediadoras e outcomes 

 Foram também realizadas diferenças de médias entre as duas escalas do 

instrumento SSIS (Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento), o género da 

criança e as diferentes turmas, não se tendo verificado diferenças de médias 

estatisticamente significativas em relação a nenhuma das variáveis.  

 Para as principais subescalas dos instrumentos, realizou-se uma análise de 

correlações apresentada na Tabela 3. Relativamente às variáveis sociodemográficas, a 

idade da criança correlaciona-se positivamente com o PEC, com a subescala da 

assertividade e com a subescala do envolvimento e negativamente com a subescala do 

autismo. As crianças mais velhas revelam um melhor conhecimento emocional e os seus 

pais avaliam-nas como mais assertivas, mais envolvidas com os outros e com um menor 

índice de autismo. A idade do encarregado de educação correlaciona-se positivamente com 

os seus anos de escolaridade e com a subescala da assertividade, isto é, encarregados de 

educação mais velhos possuem NSE mais elevados e percecionam os seus filhos como 

mais assertivos. Por fim, os anos de escolaridade dos encarregados de educação 

apresentam uma correlação positiva com o PEC, com a subescala de assertividade, com a 

escala dos problemas de comportamento, com o NNP e com o PISVF e uma correlação 

negativa com o NNN. As crianças que pertencem a famílias com NSE mais elevado 

apresentam melhor conhecimento emocional, mais problemas de comportamento, mais 

nomeações positivas e menos nomeações negativas do que as crianças que pertencem a 

famílias de NSE baixo. Os pais de NSE mais baixo avaliam os seus filhos como menos 

assertivos.  

 O PEC demonstra uma correlação positiva com o PISVF, com a subescala da 

assertividade e com o NNP. As crianças com melhor conhecimento emocional, apresentam 

uma melhor qualidade do PIS, são avaliadas pelos encarregados de educação como mais 

assertivas e recebem mais nomeações positivas dos seus pares.  

  A subescala da assertividade também se correlaciona positivamente com o NNP e 

com o PISVF. Isto significa que as crianças avaliadas pelos pais como mais assertivas, 

demonstram, simultaneamente, maior aceitação pelos pares e uma melhor qualidade do 

PIS. 

 Finalmente, no que toca à variável NNP, esta correlaciona-se positivamente com o 

PISVF, ou seja, as crianças que apresentam uma melhor qualidade do PIS são mais aceites 

pelos seus pares. 
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Tabela 3 

Médias, desvios-padrão e coeficientes de correlação entre as variáveis preditoras, mediadoras e outcomes 

Nota: Idade C=Idade da Criança; Idade EE=Idade do Encarregado de Educação; AEP=Anos de Escolaridade dos Pais; PEC=Perceção Emocional Correta; NNP=Número 

de Nomeações Positivas; NNN=Número de Nomeações Negativas; PISVF=Qualidade do Processamento da Informação Social; *p<.05. **p<.01

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Idade C 1                                         

2. Idade EE .134 1                                       

3. AEP .126 .273* 1                                     

4. PEC .314* .235 .276* 1                                   

5. Habilidades 

Sociais 
.165 .009 .046 .130 1                                 

6. Comunicação .101 .108 .020 .097 .786** 1                               

7. Cooperação -.019 .026 -.168 -.075 .606** .437** 1                             

8. Assertividade .360** .307* .318* .411** .346** .299* .171 1                           

9. Responsabilidade .159 .064 -.043 .200 .671** .581** .645** .293* 1                         

10. Empatia .126 .043 .118 .185 .839** .743** .372** .325* .540** 1                       

11. Envolvimento .297* .169 .149 .020 .634** .493** .231 .378** .247 .555** 1                     

12. Autocontrolo -.089 .038 -.089 -.028 .696** .571** .609** .216 .578** .468** .452** 1                   

13. Problemas 

Comportamento 
-.071 -.156 .264* .044 -.252 -.168 -.425** -.069 -.372** -.155 -.067 -.311* 1                 

14. Externalização .022 -.130 .104 .015 -.286* -.177 -.508** .001 -.473** -.201 -.043 -.354** .791** 1               

15. Bullying .014 -.068 .116 -.018 -.094 -.062 -.331* -.028 -.325* -.061 .014 -.111 .683** .760** 1             

16. Hiperatividade -.102 -.201 .154 -.028 -.233 -.118 -.414** -.008 -.333* -.082 .071 -.266* .831** .743** .476** 1           

17. Internalização -.160 -.072 .228 .128 -.276* -.236 -.139 -.189 -.105 -.221 -.302* -.236 .703** .276* .260 .384** 1         

18. Autismo -.266* -.199 .017 -.202 -.698** -.724** -.424** -.474** -.542** -.670** -.599** -.509** .471** .230 .231 .256 .537** 1       

19. NNP .154 .220 .355** .390** -.045 -.014 -.223 .373** .058 .047 .101 -.163 -.046 .002 -.148 .084 -.058 -.175 1     

20. NNN .027 -.176 -.265* -.075 .082 .076 .095 -.213 .077 .078 -.092 -.114 -.039 -.166 -.163 -.132 .136 .014 -.097 1   

21. PISVF .114 .201 .308* .484** -.092 -.067 -.118 .561** .026 .090 .083 -.105 .161 .089 -.035 .117 .229 -.051 .527** -.017 1 

Média 4.669 39.257 12.759 .429 2.136 2.288 2.285 2.086 2.138 2.301 2.390 1.677 .767 .987 .456 1.330 .528 .659 .371 .249 .480 

DP .414 8.288 2.830 .088 .336 .391 .384 .610 .524 .502 .565 .432 .279 .401 .393 .457 .333 .355 .183 .159 .116 

Mínimo 4.000 22.000 9.000 .210 1.043 .714 1.500 .570 .833 .167 .857 .714 .061 .167 .000 .143 .000 .133 .045 .000 .194 

Máximo 6.000 74.000 23.000 .600 2.761 3.000 3.000 2.910 3.000 3.000 3.000 2.714 1.424 2.167 1.600 2.429 1.500 1.933 .761 .647 .657 
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Modelo de Equações Estruturais  

 

O modelo estrutural original apresentou um ajustamento (Modelo 1). O modelo 2 

resulta da aplicação do princípio da parcimónia, que recomenda a retirada de trajetórias 

não significativas (trajetória que associa PEC – NNP e PEC- SubAssertividade).  

Os índices de ajustamento global do modelo final, mostraram valores bons ou muito 

bons. O modelo apresentou índices de ajustamento satisfatórios (X2/df=2.00; CFI=.95; 

TLI=.90; RMSEA=.10; MECVI=.90). Primeiramente, X2(3)=4.26 (quanto menor melhor). 

p=.23 é um bom índice, uma vez que para o ser é necessário que o sig. seja  >.05. Os graus 

de liberdade ilustram um ajustamento bom, pois apresentam um valor entre ]1;2] 

(X2/df=2.00). Para o índice CFI=.95 pode concluir-se que o ajustamento é muito bom, uma 

vez que o seu valor é ≥.95. Como o índice TLI=.90 se encontra entre [.90;.95[, o seu 

ajustamento é considerado bom. O RMSEA=.10 demonstra, segundo as referências, um 

ajustamento bom. O MECVI=.90 quanto menor, melhor. O AIC apresenta um bom valor 

(AIC=26.26), uma vez que, para este índice de comparação de modelos, quanto mais 

reduzido for o índice melhor. 

 A figura 2 apresenta o modelo com as estimativas estandardizadas dos coeficientes 

de regressão R
2 

dos outcomes sociais – assertividade e nomeações positivas. Todas as 

trajetórias são positivas e estatisticamente significativas. O modelo ajustado (modelo 2) 

explica 23% da variância do PIS, 31% da variância da Assertividade e 28% da Aceitação 

pelos Pares e apresentou índices de ajustamento satisfatórios (Figura 2). 

 

Tabela 4 

Modificações efetuadas no modelo de mediação da qualidade do processamento da informação social sobre 

os outcomes sociais e respetivos índices de ajustamento 

 

Modelo Modificações X2/df CFI TLI RMSEA MECVI AIC 

1 
 

1.330 0.901 0.867 0.198 0.526 26.337 

2 

Retirada de duas trajetórias 

(PEC-NNP) e  

(PEC-subAsser) 

2.020 0.949 0.895 0.101 0.901 26.262 
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Figura 2 

Modelo de mediação da qualidade do processamento da informação social sobre os outcomes sociais, 

ajustado à amostra em estudo 

 

X2/df=2.02; CFI=.95; TLI=.90; RMSEA=.10; MECVI=.90; AIC = 26.26 

 

 

 

  

 

  

 Este modelo revela que o conhecimento emocional tem um efeito indireto sobre os 

outcomes sociais, assertividade e aceitação pelos pares. A qualidade do PIS prediz a 

assertividade e aceitação pelos pares, mediando a associação entre o conhecimento 

emocional e os outcomes sociais. Assim, as crianças que apresentam um melhor 

conhecimento emocional, apresentam um processamento da informação de maior 

qualidade que potenciará a manifestação de comportamentos assertivos e a obtenção de 

uma maior aceitação pelos pares.  
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Discussão 

 

 

 Orientado pelos contributos teóricos do modelo do PIS analisou-se o papel do 

conhecimento emocional e da qualidade do PIS no ajustamento social de crianças de idade 

pré-escolar (Denhan et al, 2012), tendo implicado a tradução e a adaptação do instrumento 

EEPIS-PE de Ziv e Sorongon (2011a) para crianças portuguesas de idade pré-escolar e a 

análise das caraterísticas psicométricas da versão portuguesa – Entrevista Estruturada do 

Processamento da Informação Social – Pré-escolar de Silva e Alves (2020). 

 Neste estudo, a EEPIS-PE, tal como na versão original (Ziv & Sorongon, 2011a), 

duas das três subescalas revelaram uma boa consistência interna (Field, 2013), na 

subescala Intencionalidade Positiva (α=.85) e na Decisão de Resposta Positiva (α=.90). No 

entanto, a subescala Construção de uma Resposta Positiva (α=.54) apresenta uma má 

consistência interna, com um alfa de Cronbach inferior ao valor obtido pelos autores 

(α=.78; Ziv & Sorongon, 2011a). De realçar que os itens que definem esta subescala são 

quatro questões abertas nas quais é pedido à criança que diga o que faria no lugar da 

personagem. Este tipo de resposta origina uma maior variabilidade e subjetividade da 

resposta, contrariamente ao que acontece nos itens correspondentes às subescalas 

Intencionalidade Positiva e Decisão de Resposta Positiva, constituídas por questões 

fechadas com respostas dicotómicas. Para além disso, pedir à criança que se imagine e 

coloque no lugar da personagem tornam os itens desta subescala mais exigentes ao nível do 

desenvolvimento da criança, quando comparados com os itens das outras subescalas. 

Apesar de período pré-escolar ser uma fase em que as crianças desenvolvem inúmeras 

competências, manifestam, também, algumas dificuldades, uma vez que, ao interpretarem 

as emoções, centram a sua atenção nas características das situações ou, nas expressões 

faciais (Denham, 1998, 2007), ou seja, na informação imediata, o que pode justificar 

resultados inferiores nesta subescala que requer que a criança se coloque no lugar do outro. 

Para além disso, a capacidade para compreender as emoções desenvolve-se ao longo da 

infância, mas é apenas a partir do período escolar (5/7 anos) que a informação situacional 

passa a ter mais peso (Gnepp, 1983). Só no início da idade escolar é que as crianças 

demonstram um conhecimento emocional considerável acerca das causas e consequências 

das situações emocionais, centrando-se nas qualidades salientes das situações e nas 

expressões emocionais dos outros (Alves & Cruz, 2016).  
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 Durante a aplicação do instrumento e posterior cotação, surgiram questões quanto à 

formulação e cotação da subescala Intencionalidade Positiva. Em primeiro lugar, não há 

diferença entre a cotação para cada uma das quatro histórias, uma vez que este score é 

sempre cotado como negativo quando a criança diz que a outra personagem “é má” e como 

positivo quanto a criança diz que a outra “não é má”, independentemente da 

intencionalidade da personagem da história. Para além disso, os autores consideram que as 

histórias representam interações de rejeição não hostil, rejeição ambígua, provocação 

acidental e provocação ambígua (Ziv & Sorongon, 2011a). No entanto, a maioria das 

interações descritas nas histórias são reconhecidas pelas crianças como hostis, não 

existindo variabilidade nas suas respostas. Um estudo semelhante realizado junto de 

crianças portuguesas de idade escolar revelou o mesmo tipo de resultados, quanto a este 

item. Mais concretamente, os resultados demonstraram que as crianças atribuíram sempre 

respostas hostis nos diferentes cenários, para estas questões (Machado, 2019).  

 Ainda, relativamente ao instrumento EEPIS-PE, este contém itens que no final não 

são integrados no cálculo de nenhum score complementar ou final. Tome-se como 

exemplo os itens correspondentes às questões A2a) e A2b) em que é pedido à criança que 

aponte para a imagem que reflete como uma determinada personagem se sente a pegar no 

comando e mudar de canal. A versão original da cotação da entrevista não apresenta 

nenhuma forma de cotar ou analisar estas questões, pelo que este item não é considerado 

na interpretação dos resultados obtidos na entrevista. Para além de, aparentemente, estes 

itens não contribuírem para o score final, ainda têm consequências negativas para a criança 

e para o investigador. Em primeiro lugar, a presença destes itens tornam a aplicação do 

protocolo mais morosa, podendo comprometer o envolvimento da criança nas tarefas, 

manifestando-se em diminuição da atenção e cansaço. Em segundo lugar, o tempo de 

cotação e análise das questões, para o investigador, é maior, o que pode ter um grande 

impacto quanto maior for o tamanho da amostra. Um bom instrumento de avaliação deve 

possuir confiabilidade, validade e objetividade; deve estar de acordo com seus objetivos, 

grupo ou indivíduo e com o avaliado e garantir a forma mais eficaz para a obtenção de 

dados sobre o que se quer conhecer (Borsboom, 2006). A criação de uma versão reduzida 

da entrevista que incluísse apenas os itens que contribuem para os scores finais, poderia 

otimizar a sua eficácia. 

 Os cenários existentes no instrumento, como supracitado, representam apenas 

situações com pares e, o único cenário que representa uma interação com uma mãe não é 

cotado pelos autores. Tal não é representativo das interações sociais que as crianças 
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pertencentes a esta faixa etária têm, pois estas não se relacionam apenas com os pares. O 

instrumento The Assessment of Schema Typicality (Burks et al., 1999) traduz cenários 

relativos a pais, pares e professores, pelo que no presente instrumento também deveriam 

existir mais cenários que abrangessem diferentes indivíduos. Ainda, relativamente aos 

cenários do instrumento, também se pode analisar o seu número. Apenas existem 4 

cenários distintos, o que, comparando, por exemplo, com os 27 cenários do instrumento de 

Dogde e Price (1994), instrumento recorrentemente utilizado na investigação, é um número 

bastante reduzido. 

 No documento da entrevista original facultada pelos autores existem 5 histórias: 4 

relativas a interações com pares e 1 relativa a uma situação com uma mãe. No entanto, esta 

última história não é integrada no processo de cotação e de interpretação dos resultados. 

Julgamos que a exclusão desta história no protocolo traria vantagens tanto para o 

investigador, reduzindo o tempo de aplicação e cotação inerente a cada protocolo, como 

para as crianças, pois tornaria a aplicação menos morosa e cansativa.  

 Por último, ainda relativamente ao instrumento EEPIS-PE, pode conclui-se que este 

não inclui todos os processos do MPIS (Crick & Dodge, 1994). Este modelo é muito 

complexo, salientando o papel dos processos cognitivos, emocionais e sociais no PIS 

(Lemerise & Arsenio, 2000). No entanto, como este instrumento não engloba medidas 

cognitivas, julgamos que este protocolo poderá ser enriquecido com a introdução de tarefas 

que permitam a avaliação de processos cognitivos, nomeadamente das funções executivas, 

uma vez que estas influenciam a qualidade do PIS (Denham et al., 2014). Uma sugestão 

para complementar a aplicação deste instrumento seria a Bateria de Avaliação 

Neuropsicológica de Coimbra (BANC), uma vez que é aferida para a população 

portuguesa, é utilizada para a avaliação de crianças e adolescentes dos 5 aos 15 anos de 

idade e engloba múltiplos domínios do funcionamento, entre eles, a avaliação das funções 

executivas (Simões et al., 2016). 

A literatura refere que o conhecimento emocional desenvolve-se com a idade e ao 

longo do período pré-escolar, tanto no reconhecimento das emoções através das expressões 

faciais, como no conhecimento das causas das emoções e na inferência dos estados 

emocionais dos outros (Denham, 1998, 2007); podemos assim compreender que neste 

estudo são as crianças mais velhas que revelam níveis superiores de conhecimento 

emocional. Os seus pais descrevem-nas como mais envolvidas com os outros, certamente 

porque à medida que crescem, ser aceite pelos colegas torna-se mais importante 

(Buhrmester & Furman 1987; Rubin et al., 2015) e as crianças tendem a envolver-se em 
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tarefas de aprendizagem com os outros (Ladd et al., 1997), aumentando, assim, o seu 

envolvimento (Weyns et al., 2018). De realçar que as crianças mais velhas, que apresentam 

maior conhecimento emocional, são descritas pelos seus pais como mais assertivas e com 

um menor índice de autismo. Barret e Yarron (1977) referem que a exibição de 

comportamentos pro-sociais, como a assertividade, refletem a capacidade do indivíduo 

inferir e interpretar o comportamento do outro. Assim, estimamos que as crianças com 

maior conhecimento emocional, uma vez que serão mais capazes de reconhecer e 

compreender emoções no self e nos outros (Castro et al., 2016), serão mais capazes de 

responder de forma assertiva. Estas crianças serão capazes de processar e compreender as 

causas, consequências e funções das emoções no seio das interações sociais, tendo assim 

facilitado o PIS, comummente fragilizado nos indivíduos com perturbação do espectro do 

autismo (Russo-Ponsaran et al., 2015). 

 As turmas com níveis mais elevados de aceitação pelos pares e com uma qualidade 

superior do PIS correspondem a grupos heterogéneos do ensino público, sendo as 

diferenças existentes entre os grupos-turma homogéneos e heterogéneos um resultado 

curioso do presente estudo. Um estudo desenvolvido por Fauziah e Latief (2016) refere que 

os grupos heterogéneos promoverem o desempenho dos alunos com níveis distintos de 

capacidade, ou seja, como os alunos não se encontram todos ao mesmo nível, sentem-se 

mais motivados para ser como os outros que possuem habilidades superiores. 

Analogamente, pode ter acontecido o mesmo nos grupos implicados neste estudo, 

entendendo-se, assim, que os alunos de grupos heterogéneos apresentam uma qualidade 

superior de PIS e um nível de aceitação pelos pares mais elevado. Por isso, numa futura 

investigação seria pertinente controlar esta condição - níveis de heterogeneidade etária dos 

grupo-turma - e analisar eventuais diferenças decorrentes desta condição.  

 A literatura reconhece que o NSE da família influencia algumas das dimensões do 

desenvolvimento socio-emocional das crianças, nomeadamente, a qualidade do PIS (Malti 

& Noam, 2016). Consequentemente o NSE familiar baixo contribui para o 

desenvolvimento de comportamentos pouco adaptativos nas crianças (Ziv & Sorongon, 

2011b). Os resultados obtidos mostram, efetivamente, que as crianças que pertencem a 

famílias com NSE mais elevado apresentam níveis superiores de conhecimento emocional 

e maior aceitação pelos pares, do que as crianças que pertencem a famílias de NSE baixo, 

pelas razões apresentadas anteriormente. No entanto, quando as famílias pertencem a um 

NSE mais elevado, também consideram que as crianças possuem mais problemas de 

comportamento. Estes problemas traduzem-se maioritariamente em comportamentos 
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externalizados, como por exemplo, a criança agir de forma impulsiva ou ser respondona 

com os adultos, e mostrar-se inquieta ou mexer-se excessivamente. Estes resultados podem 

ser o reflexo de expectativas parentais elevadas quanto ao ajustamento comportamental dos 

filhos. Tal como refere Cruz (2005), grande parte dos comportamentos parentais assentam 

num substrato racional que orientam boa parte das práticas parentais e em conceções 

evolutivo educacionais que definem as suas expectativas face aos comportamentos dos 

filhos (Bornstein et al., 2018). Estas, por sua vez, associam-se ao NSE da família (Hoff et 

al., 2002), podemos assim compreender que os pais de NSE mais elevado reportam mais 

problemas de comportamento das crianças.  

 As crianças cujos pais consideram mais assertivas demonstram, simultaneamente, 

maior aceitação pelos pares e melhor qualidade do PIS. As práticas parentais assumem pois 

um papel preponderante no PIS nas crianças (Ziv et al., 2016) e, quando as perceções do 

cuidador face ao mundo social são mais positivas (neste caso, os pais vêem as crianças 

como mais adequadas socialmente), a parentalidade é mais positiva também (Dykas & 

Cassidy, 2011; Ziv & Arbel, 2020). Esta faz com que as crianças adquiram melhores 

capacidades de resolução de problemas em contexto social e menos comportamentos 

agressivos em contexto escolar (Raikes & Thompson, 2008, citados em Ziv et al., 2016). 

Neste caso, traduz-se em maior aceitação pelos pares e numa melhor qualidade do PIS. 

Para além disso, vários estudos reforçam a existência de uma relação entre NSE mais 

baixos e práticas parentais autoritárias, enquanto NSE mais elevados estão relacionados 

com práticas parentais democráticas (Grimm-Thomas, & Perry-Jenkins, 1994; Hoff et al, 

2002; McLoyd, 1990).  

Estudos recentes realizados com crianças de idade escolar reforçam a associação 

entre as práticas parentais e a assertividade nas crianças (Bartholomeu et al., 2016). A 

assertividade é a definida como o ato de declarar direta, aberta, honesta e adequadamente 

os pensamentos e sentimentos de uma pessoa (Gay et al., 1975) e está relacionada com 

práticas parentais democráticas, que promovem nas crianças uma maior assertividade e um 

maior ajustamento social (Marchezini-Cunha & Tourinho, 2010).  

 As crianças com melhor conhecimento emocional são avaliadas pelos seus pais 

como mais assertivas e com uma maior qualidade do PIS. Para além disso, as crianças que 

os pares mais gostam possuem um melhor conhecimento emocional, o que pode ser 

explicado através do facto de as competências socio-emocionais e cognitivas do período 

pré-escolar predizerem o ajustamento em ambiente escolar (Denham et al., 2014).  
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 Quanto melhor o conhecimento emocional, melhor o reconhecimento das emoções 

através das expressões faciais, o conhecimento das causas das emoções e a inferência dos 

estados emocionais dos outros (Denham, 1998, 2007), características fundamentais para a 

boa socialização com os pares. As crianças competentes na leitura dos sinais sociais dos 

pares tendem a adequar-se às suas expectativas e, deste modo, alcançam a aceitação dos 

pares (Alves, 2006). Segundo os resultados obtidos, quanto melhor o conhecimento 

emocional da criança, melhor a sua qualidade do PIS. Lemerise e Arsenio (2000) 

sustentam estes resultados ao sugerir que o conhecimento emocional está subjacente às 

escolhas de respostas adaptativas do PIS. De realçar o caráter cíclico do PIS que influencia 

todo o processo. As pessoas entram numa situação social com um conjunto de capacidades 

e esquemas biológicos pré-determinados armazenados na memória, que são construídos 

através de experiências passadas que determinam se uma criança reagirá de forma positiva 

ou negativa (Crick & Dodge, 1994). Assim, se as experiências passadas forem negativas, a 

resposta da criança será negativa também. Tome-se como exemplo uma situação em que 

existe comportamento de agressão por parte de um colega. A criança irá interpretar essa 

informação recebida como se tratar de um comportamento intencional ou não. Face à 

informação e interpretação do comportamento do colega, a criança irá determinar se a 

manutenção da relação com este é ou não um objetivo e, consoante essa decisão, decide 

retaliar a agressão ou ignorá-la. No entanto, esta decisão também irá depender das 

experiências passadas da criança armazenadas na base de dados (Crick & Dodge, 1994; 

Lemerise & Arsenio, 2000). Esta irá avaliar as consequências em termos de probabilidade 

de sucesso de cada uma das opções face aos objetivos clarificados anteriormente e, 

finalmente, irá reagir em conformidade com o que decidiu e avaliou. Se a criança avaliar 

de forma negativa toda a situação, o resultado será também negativo. O conhecimento 

emocional é muito importante para a interpretação e a decisão de resposta, uma vez que 

dificuldades em interpretar a emoção podem levar a criança a apresentar respostas 

socialmente inadequadas (Trentacosta & Fine, 2010), fragilizando a sua aceitação pelos 

pares (Mostow et al., 2002).  

 Existe uma maior aceitação pelos pares quando a criança apresenta níveis da 

qualidade do PIS superiores. Denham e colaboradores (2014) concluíram que o PIS de 

crianças nesta faixa etária engloba uma série de etapas, através dos quais estas 

compreendem as interações sociais. Por isso, quanto maior for a qualidade do seu PIS, 

maior a aceitação dessas crianças pelos pares. 
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 O modelo de Denham e colaboradores (2014) acerca do PIS sugere que os 

componentes da competência emocional, como o conhecimento emocional e a expressão 

emocional, são vitais para o ajustamento social em idade pré-escolar, pois ajudam as 

crianças a empregar estratégias adaptativas de PIS para responder às interações entre pares. 

Os resultados obtidos corroboram parcialmente estas afirmações, uma vez que o 

conhecimento emocional prediz a qualidade do processamento da informação e dos 

outcomes sociais. O conhecimento emocional prediz a qualidade do PIS e, por sua vez, esta 

determinará a assertividade avaliada pelos pais e a aceitação pelos pares. 

 Contudo, este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente o tamanho da 

amostra. O número limitado de sujeitos (n=86) impõe limitações na construção e análise do 

ajustamento do Modelo das Equações Estruturais (MEE), impossibilitando a introdução de 

variáveis latentes e respetivos modelos de medida (Hamilton et al., 2003). Recorde-se que 

nos MEE são requeridos 5 sujeitos por cada trajetória inserida no modelo em estudo 

(Marôco, 2018), ou seja, o número de participantes necessário seria bastante mais elevado 

do que o número de participantes deste estudo. Por outro lado, o facto de a amostra ter um 

número de crianças (n=86) mais elevado do que o de encarregados de educação (n=55) 

também pode ser apontado como limitação desta investigação. Todavia, não foi possível 

recolher junto dos encarregados de educação todos os questionários, apesar do esforço 

elaborado nesse sentido. Pelo que, futuramente, seria importante antecipar estratégias que 

promovam uma maior adesão dos encarregados de educação.  

 Após uma reflexão acerca de todos os procedimentos, escolhas e análise dos 

resultados ao longo da investigação, surge a questão: Será que os pais são bons 

informantes do funcionamento social dos filhos? É de extrema importância que os 

informantes não sejam apenas as crianças, a partir de instrumentos de autorrelato, mas que 

também exista feedback acerca da criança noutros contextos (em casa e na escola), ou seja, 

é muito importante que haja múltiplos informantes (Soares, 2018). A utilização de 

múltiplos informantes é considerado o “padrão de ouro” para a avaliação clínica de 

crianças (Mash & Hunsley, 2005, citado em Rescorla et al., 2019), uma vez que vários 

informantes fornecem significativamente mais informações do que um único informante 

(Stratis & Lecavalier, 2015, citados em Rescorla et al., 2019). As comparações dos relatos 

de pais com os de professores revelam quais os comportamentos igualmente relatados e 

quais os relatados com mais frequência por um ou outro tipo de informante (Rescorla et al., 

2019). No entanto, neste estudo, apenas foram utilizados questionários preenchidos pelos 

pais, o que pode levar a um viés dos resultados. Os pais podem responder de acordo com o 
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que seria esperado ou mais socialmente aceite. Por isso, numa futura investigação, pode 

controlar-se este fator passando, também, questionários aos professores e, desta forma, 

podem comparar-se as respostas de ambos e perceber se houve ou não viés nas respostas 

dos encarregados de educação. Não obstante, é necessário também salientar quão moroso e 

exigente seria para estes informantes fornecer informação acerca de todas as crianças 

participantes. 

 Para estudos futuros, sugere-se uma amostra maior, por todas as razões 

apresentadas nos parágrafos anteriores. Adicionalmente, seria interessante a realização de 

uma investigação acerca do PIS numa população clínica, mais concretamente, em crianças 

vítimas de maus-tratos, que carecem de uma intervenção precoce que contenha o caráter 

cumulativo que o desajustamento social tem nas suas trajetórias desenvolvimentais. 

Efetivamente muita investigação incide nesta população e existem evidências de que uma 

intervenção traria mudança para estas crianças, embora esta ainda não se realize a larga 

escala (Zeanah, 2019), daí a importância de prestar mais atenção e empregar mais esforços 

com crianças vítimas de maus-tratos.  

A investigação no domínio do PIS mostra que as crianças podem desenvolver 

padrões de processamento desajustados, resultando num comportamento desadaptativo 

futuro (Dodge et al., 1990, citados em Ziv, 2012), por isso, é importante desenvolver 

estudos que permitam perceber a qualidade do PIS em idades precoces e, posteriormente, 

intervir precocemente. 

Poderia ser muito útil para ajudar e intervir precocemente com estas crianças 

desenvolver estudos que permitam perceber a qualidade do PIS. O seu papel é inegável e 

determinante, principalmente numa faixa pré-escolar, no desenvolvimento social destas 

crianças. Para além disso, quanto mais cedo se intervir, mais facilmente se corrigem e 

alteram comportamentos. Ainda, não existe investigação nesta área que envolva esta faixa 

etária, pelo que seria um estudo inovador.  

 Em suma, os resultados deste estudo salientam o papel que o conhecimento 

emocional assume no ajustamento social de crianças de idade pré-escolar, cuja promoção 

parece assumir um papel particularmente relevante nas crianças de NSE mais baixos.  
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