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“Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os 

desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser 

vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. A felicidade 

exige valentia.” 

Fernando Pessoa 
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Introdução Geral 

Até à segunda guerra mundial, o foco da psicologia era, primeiramente, a cura da 

doença mental, depois tornar a vida das pessoas mais produtiva e gratificante e, 

finalmente, identificar e nutrir o talento. Porém, após a segunda guerra mundial, o foco 

principal da psicologia foi todo voltado para a cura da doença mental e estudo dos 

aspetos patológicos do ser humano (Camalionte & Boccalandro, 2017). Ou seja, a 

tendência da ciência psicológica focava-se nos estudos das doenças e nos aspetos 

disfuncionais, desconsiderando os aspetos positivos do desenvolvimento (Scorsolini-

Comin, 2012). No sentido de reverter esta situação, Martin Seligman (psicólogo, 

professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos), desenvolveu uma nova 

área de estudo científico que vai para além da preocupação apenas com os problemas e 

as patologias: a psicologia positiva (PP) (Freire, Zenhas, Tavares & Iglésias, 2013).  

Os seus estudos começaram a ser divulgados em todas as partes do mundo a partir 

de 1997, quando este assumiu a presidência da American Psychological Association 

(APA) e referiu o facto da ciência psicológica negligenciar o estudo dos aspetos 

positivos da natureza humana, baseando-se na sua pesquisa no banco de dados da 

PsycInfo, entre os anos de 1970 e 2006, onde verificou uma elevada discrepância entre o 

número de artigos publicados ao utilizar primeiro a palavra-chave “depressão” e a 

palavra-chave “felicidade” (Paludo & Koller, 2007). 

A PP pretende ser uma disciplina científica, rigorosa e baseada na evidência, capaz 

de identificar novas perspetivas para a investigação e intervenções no sentido de 

promover o bem-estar e a qualidade de vida nas pessoas e de mudar a centralidade do 

tratamento para a prevenção (Giacomoni, Souza & Hurtz, 2014). Na medida que ao 

serem estudadas as características humanas positivas, a ciência aprenderá a prevenir 

doenças físicas e mentais e, consequentemente, os psicólogos serão capazes de 
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desenvolver qualidades e métodos para ajudar os indivíduos e a própria sociedade a não 

só resistir e sobreviver, mas principalmente a florescer os seus aspetos positivos que 

possam ter valor adaptativo (Scorsolini-Comin & Santos, 2010).  

Assim, o principal objetivo da PP visa incentivar os psicólogos a adotarem uma 

postura mais aberta e apreciativa dos potenciais humanos, das motivações e das 

capacidades que, ao nível subjetivo, procura abarcar o estudo da felicidade (Camargo, 

Abaid & Giacomoni, 2011), as cognições, emoções e comportamentos associados à 

felicidade, desde a infância até à velhice (Giacomoni, Souza & Hurtz, 2016).  

Este novo movimento da psicologia debruça-se, em três pilares essenciais: as 

experiências positivas (emoções positivas, felicidade, alegria); características positivas 

individuais (forças e virtudes) e instituições positivas (organizações baseadas no 

sucesso e potencial humano que podem ser: locais de trabalho, escola ou família) 

(Vilas-Boas, 2016).  

Os pesquisadores que seguem o movimento da PP nomeiam a felicidade como um 

dos fenómenos de destaque e interesse, sendo que após uma extensa e intensa pesquisa 

com dados de distintos países, verificam-se três principais dimensões responsáveis pela 

felicidade humana: os relacionamentos sociais, o trabalho e o lazer (Souza, Silveira & 

Rocha, 2013). 

A maioria das pessoas considera a felicidade como a base para uma vida com 

significado e como uma meta a alcançar (Vilas-Boas, 2016). No entanto, para se atingir 

a felicidade estrutural, duradoura e plena é necessário uma educação integral, que 

contribui para o desenvolvimento do ser humano como um todo, atendendo às 

dimensões estruturantes da personalidade humana, designadamente do ponto de vista 

afetivo, emocional e sentimental, cognitivo, psicomotor, ético-moral, cultural, 

espiritual/religioso e estético (Fidalgo & Picado, 2017). 
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Porém, embora o conceito de felicidade seja utilizado na linguagem do quotidiano, 

revela-se um constructo empírico difícil de definir, atendendo à sua multiplicidade de 

significados, visto que cada pessoa é feliz ou infeliz à sua maneira, tendo em conta as 

particularidades e motivos intrínsecos e/ou extrínsecos de cada um. Para além disso, a 

definição de felicidade pode assumir diversas formas, nomeadamente, o modo como 

avaliamos a vida como um todo e os seus aspetos significativos; a felicidade alcançada 

pelo preenchimento de objetivos, desejos e necessidades importantes e ainda a 

felicidade como resultado do equilíbrio entre o afeto positivo e o afeto negativo (Freire, 

et al., 2013). 

Importa ainda referir que as pesquisas que procuram compreender as causas da 

felicidade chegaram à conclusão de que não existe uma “fórmula para a felicidade”, e 

têm mostrado que aquilo que o senso comum propõe como promotor da felicidade 

(poder aquisitivo, idade, género, eventos externos) pode não ser suficiente na vida da 

maioria das pessoas (Camalionte & Boccalandro, 2017). 

No âmbito do conhecimento científico, o termo “felicidade” tem sido traduzido por 

bem-estar subjetivo (BES), assim como o constructo de BES tem sido concebido como 

o estudo científico da felicidade, estando fortemente relacionado com a promoção da 

saúde. Na Constituição da República Portuguesa verificamos que acontece o mesmo, 

ou seja, o conceito de “felicidade” surge como BES e qualidade de vida (Scorsolini-

Comin & Santos, 2010). O BES é considerado um constructo multidimensional 

caracterizado pela avaliação cognitiva e emocional que o ser humano faz da própria 

existência (Viapiana, Bandeira & Giacomoni, 2016). Sendo que existem cinco 

elementos mensuráveis que para ele contribuem, nomeadamente: a emoção positiva, o 

envolvimento, as relações, o significado e a realização pessoal (Seligman, 2011). Neste 

sentido, o BES é uma área de estudo extremamente ampla, cuja investigação realizada 
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reflete importantes diferenças teóricas, metodológicas e empíricas na conceção e 

operacionalização deste constructo (Fernandes, Vasconcelos-Raposo, Bertelli & 

Almeida, 2011).  

Inicialmente, as teorias sobre o BES eram denominadas por bottom-up, visto que 

procuravam identificar variáveis externas como fatores determinantes. Posteriormente 

passaram a designar-se por top-down, na medida em que as pesquisas mais recentes 

apontam para uma predisposição de que as pessoas dispõem para interpretar as situações 

de vida, de modo tanto positivo quanto negativo, e essa predisposição exerce influência 

na avaliação da sua vida. Nesta perspetiva, desloca-se o sentido de felicidade para a 

perceção subjetiva das pessoas, ou seja, independentemente da classe económica, 

género, entre outros (…), as pessoas são felizes se assim se perceberem. Assim, 

desconstroem-se ideais sociais sobre felicidade, indicando a avaliação individual como 

definição de bem-estar (Lima & Morais, 2016). 

A área de estudos do BES propõe um modelo multidimensional de conceito de 

bem-estar, o qual engloba a satisfação de vida e os afetos positivos e negativos, na qual, 

mais especificamente, estão incluídas as respostas emocionais das pessoas, os domínios 

da satisfação de vida e os julgamentos globais de satisfação de vida. Geralmente, este 

modelo tem sido também utilizado para explicar o BES infantil, com distinções nos 

domínios específicos de satisfação de vida da criança, ou seja, os domínios investigados 

e já identificados nas crianças são: a vida familiar, a vida escolar, as amizades, o self e 

as oportunidades de lazer (Guiacomoni, Souza & Hutz, 2016). 

Embora, seja reconhecida a relevância da realização de estudos nacionais no campo 

do BES, estes ainda são escassos, principalmente na infância, visto que é um período 

cuja importância dada por parte da ciência é ainda recente (Giacomoni, Souza & Hurtz, 

2014) e porque a questão sobre o que realmente significa o bem-estar das crianças, 
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normalmente, recebe respostas implícitas e, muitas vezes, repousam sobre “verdades” 

publicamente aceites sobre o assunto (Barretto, 2010). No entanto, a pesquisa direta 

com crianças sobre a sua felicidade é relevante, especialmente se tivermos em 

consideração o seu direito à própria opinião (Giacomoni, Souza & Hurtz, 2016). 

A infância é um conceito heterogéneo, complexo, diversificado, constituindo uma 

categoria geracional universal, cuja construção é historicamente muito diferenciada. 

Neste sentido, a infância pode ser vista como uma realidade emergente no âmbito de um 

conjunto de processos biológicos, psicológicos e sociais, em que as crianças intervêm 

ativamente na produção dessa mesma realidade. Por sua vez, as crianças são seres 

humanos individuais a quem é reconhecido o direito de vivenciar intensamente a sua 

infância com dignidade e respeito, tal como é afirmado pela Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, em 1989, quando reconheceu a criança como cidadão 

ativo e participante da sociedade, e não apenas como objeto passível de proteção e de 

cuidado do Estado. Para além disso, as crianças são integrantes da categoria geracional 

infância, pelo que o seu desenvolvimento está muito dependente da relação estabelecida 

entre a imagem da infância e das oportunidades que daí decorrentes (Sarmento, 2016). 

Segunda a perspetiva atual, a infância foi idealizada sendo considerada como a fase 

da inocência, puerilidade e felicidade, ou seja, tendo em conta esta definição suave e 

amorosa, as crianças não teriam problemas, maldades ou compromissos e tudo na sua 

vida seria alegre e perfeito (Dornelles & Marques, 2015). Porém, a realidade é bem 

diferente, na medida em que hoje em dia as crianças estão cada vez mais expostas a 

pressões da vida moderna (maior êxito escolar, competições desajustadas, satisfação das 

necessidades emocionais dos pais), que fazem com que elas cresçam demasiado rápido, 

tornando as suas infâncias excessivamente stressantes, o que compromete o seu 

desenvolvimento saudável a todos os níveis, podendo desencadear depressão infantil 
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(Papalia & Olds, 2000). Acresce ainda o facto de que não é possível generalizar que 

todo o ser humano teve ou vive uma infância igual, na medida em que isso está 

dependente da classe social, do nível socioeconómico, da sociedade e do meio em que 

está inserido e da sua cultura (Frota, 2007). 

Para além disso, a média nacional de felicidade não acompanha a evolução positiva 

que o mundo objetivo sofreu (Seligman, 2011), tendo em conta que atualmente, 

observamos registros de crianças com histórias marcantes, que vivem à margem da 

sociedade, experienciando o abandono, a exploração, os maus-tratos, a pobreza, o abuso 

precoce da sua sexualidade e a constante tentativa de modelagem à imagem e 

semelhança do adulto. Verificámos também a existência de crianças que lutam 

diariamente pela sua sobrevivência e por uma vida digna, pautada por educação, 

alimentação e pela satisfação das necessidades psicológicas, sociais e emocionais 

(Rocha, 2002). 

Estima-se ainda, tendo em conta os valores da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que cerca de 20% de crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno 

mental, apresentando sintomas psicológicos relacionados a problemas de aprendizagem, 

de conduta, de depressão, de ansiedade, transtornos do desenvolvimento e transtornos 

alimentares (Ramires, Passarini, Flores & Santos, 2009).  

Embora existam cada vez mais projetos sociais na direção de promover a felicidade 

das crianças, incluindo as suas famílias e o seu direito ao brincar nos tempos livres, 

tendencialmente, essas propostas focalizam a deteção e o combate de prolemas 

associados a essas questões, nomeadamente: o abuso infantil proveniente de familiares e 

a promoção das atividades físicas e do lazer como pretexto para prevenir o “mau” uso 

do tempo livre. Ou seja, uma abordagem para promover aspetos positivos ainda parece 

carente de esforços (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 
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Desta forma, estudar este constructo nesta fase do desenvolvimento humano surge 

como uma prioridade acrescida, na medida em que conhecer as particularidades de cada 

criança, compreender as suas necessidades e a sua subjetividade, bem como reconhecer 

a sua existência concreta é o grande desafio que nós, adultos, temos que enfrentar, para 

que possamos promover o desenvolvimento positivo das crianças. Para além disso, o 

mundo adulto tem o compromisso de garantir que a criança seja protegida e feliz no 

momento presente (Del Prette & Del Prette, 2017).  

 O presente trabalho tem como principal propósito compreender a forma como as 

crianças do 1º e 2º ciclo percecionam a felicidade e quais as representações e 

significados que estas lhe atribuem. Deste modo, a presente dissertação é constituída 

por dois estudos qualitativos. O primeiro estudo teve como objetivo compreender os 

sentimentos de felicidade, o conceito da felicidade, a perceção da felicidade e os 

indicadores de bem-estar subjetivo em crianças do 1º e 2º. No segundo estudo, 

objetivou-se perceber as representações e os significados dos acontecimentos 

significativos de vida em crianças do 1º e 2º ciclo. 
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Estudo Empírico I  

 

 

Conceito e perceção da felicidade e indicadores de bem-estar subjetivo em crianças 

do 1º e 2º ciclo 
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Resumo  

O presente estudo teve como objetivo analisar compreensivamente a perceção que 

73 crianças do 1º e 2º ciclo (2ª e 3ª infância) têm acerca da felicidade, bem como, as 

representações e significados que estas lhe atribuem. Esta investigação assenta numa 

metodologia qualitativa, com delineamento transversal, onde as crianças foram 

convidados a responder a um questionário sociodemográfico, a uma escala de item 

único - Escala de Faces de Andrews (McDowell & Newell, 1996) - e ainda a 11 

questões de uma entrevista semiestruturada (Giacomoni, 2002). As transcrições das 

respostas das crianças foram analisadas com base em procedimentos sugeridos pela 

análise de conteúdo, que permite identifica categorias temáticas entre as respostas 

fornecidas pelas crianças (Bardin, 2011). Os resultados desta investigação ajudaram a 

compreender a perceção que as crianças têm sobre a felicidade, em geral, e sobre a sua 

própria felicidade, revelando que as crianças se consideram felizes. Através da análise 

do discurso emergiram quatro categorias dominantes: família, amizades, sentimentos e 

lazer. A realização de pesquisas baseadas na perceção das crianças sobre felicidade 

fornece orientações para melhor compreensão deste constructo nesta fase particular do 

desenvolvimento do ser humano, facilitando, por outro lado, indicações importantes a 

ter em conta na elaboração de programas de promoção da felicidade infantil. 

 Palavras-chave: felicidade, infância, representações e significados, estudo 

qualitativo 
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Abstract  

The present study aims to comprehensively analyze the perception that the children 

at the 1st and 2nd school level (2nd and 3rd childhood) have about happiness, as well as 

the representations and meanings that they attribute to it. This research is based on a 

qualitative, cross-sectional methodology, where children were invited to respond to a 

sociodemographic questionnaire, on a single item scale - Andrews Faces Scale 

(McDowell & Newell, 1996) semi-structured interview (Giacomoni, 2002). Transcripts 

of the children's responses were analyzed based on procedures suggested by the content 

analysis, which allows identifying thematic categories among the responses provided by 

children (Bardin, 2011). The results of this research helped to understand children's 

perception of happiness in general and their own happiness, revealing that children 

consider themselves happy. Through the discourse analysis emerged four dominant 

categories: family, friendships, feelings and leisure. Conducting research based on the 

children's perception of happiness provides guidelines for a better understanding of this 

construct at this particular stage of human development, while facilitating important 

indications to be taken into account when designing programs to promote child 

happiness. 

Key-words: happiness, childhood, representations and meanings, qualitative study 
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Introdução 

O conceito de infância tem sido construído historicamente e reflete os valores 

presentes na sociedade em diferentes períodos (Bernartt, 2016). Porém, o discurso 

científico sobre a infância enfatizou-se sobretudo no século XIX, passando a ser objeto 

de pesquisa da psicologia, da sociologia, da medicina em geral e em particular da 

puericultura (ciência que assegura o desenvolvimento físico e mental da criança da 

gestação até à puberdade, estendendo-se até ao final da adolescência). Para além disso, 

as legislações que contemplam a proteção da infância têm evoluído de forma 

significativa nas últimas décadas (Wenzel & Batista, 2006; Meireles, Xavier, Cortes, 

Moulin, Proietti & Caiaffa, 2013).  

A nova abordagem referente a esta fase do desenvolvimento do ser humano iniciou-

se em 1959, quando foi aprovada e proclamada, na Assembleia Geral das Nações 

Unidas, a declaração Universal dos Direitos da Criança, onde se destaca a relevância 

desse grupo de indivíduos crescer num ambiente familiar feliz e carinhoso, onde o 

direito à segurança social, à proteção contra a violência e exploração, ao máximo acesso 

possível de cuidados de saúde, a serviços sociais e oportunidades educativas lhe devem 

ser assegurados (Meireles, et al., 2013). Desta forma, as crianças deixaram de ser 

simplesmente sujeitos passivos frente às estruturas e processos sociais e começaram a 

ser vistas como seres ativos e com um papel importante na construção e determinação 

de suas próprias vidas, na vida daqueles que as rodeiam e das sociedades onde vivem 

(Pires, 2008).  

A infância é pautada pela dependência física e social em relação aos adultos e é 

onde ocorre o desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança (Diogo, 2013). Para 

além disso, este estádio da vida é considerado um período de aquisição de 

aprendizagens importantes, que interferem no desenvolvimento funcional e saudável da 
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criança, tendo em conta que a saúde mental das crianças inclui o sentido e o 

desenvolvimento de sua própria identidade e auto-estima, a qualidade dos vínculos entre 

a família e os pares, a capacidade de aprender, a capacidade de combinar recursos 

internos e as mudanças inerentes ao desenvolvimento. Desta forma, ter um 

desenvolvimento funcional normativo na infância é um pré-requisito para um 

desenvolvimento ideal na vida adulta, daí a importância de promover a saúde mental 

nesta fase (Greco, 2010). 

No entanto, as crianças e a infância não foram amplamente consideradas na 

pesquisa de bem-estar europeia e na discussão sobre a política de bem-estar, embora o 

desenvolvimento emocional, na infância, esteja intimamente ligado ao desenvolvimento 

sociocognitivo da criança (Greco, 2010).  

A pesquisa sobre o bem-estar das crianças encontra-se totalmente ausente ou é 

apenas considerada de maneira indireta, por se relacionarem a algum outro tema 

dominante (como por exemplo: os problemas de horário de trabalho dos pais e 

necessidades de cuidado das crianças em horário de trabalho). Para além disso, nos 

casos em que as crianças são incluídas nos estudos, raramente o bem-estar delas é o 

foco, visto que a pesquisa científica tem debruçado a sua atenção somente outros temas: 

pobreza, saúde, mortalidade, negligência, crime, abuso, exclusão da educação, entre 

outros (Alanen, 2010). 

O estudo do bem-estar infantil, tem estado limitado e condicionado à influência de 

três aspetos principais (Ferreira & Sarmento, 2008):  

 o adultocentrismo que se exprime numa perspetiva que tende a excluir a infância 

como grupo de referência na análise social, e, ao mesmo tempo, em não considerar as 

crianças como seres capazes de falar sobre a sua própria vida sobre os seus mundos; 
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 o predomínio da “razão estatística” que se caracteriza pela objetivação e 

descontextualização da experiência das crianças e das suas condições de vida;  

 à exclusão da subjetividade infantil que se descreve desde logo, pela auscultação 

das crianças (sobretudo das mais pequenas e das que se encontram “à margem” da 

norma social) e pela não consideração das experiências singulares da existência como 

indicador social relevante na apreensão das suas perspetivas. 

O estudo sobre uma questão abstrata como o bem-estar de crianças e o respetivo 

entendimento que estas fazem do mesmo acarreta um vasto conjunto de dificuldades, 

tanto no plano teórico como metodológico. O primeiro desses problemas está 

relacionado com a divisão de perspetivas sobre o bem-estar existente no campo das 

ciências sociais: uma primeira de feição epicurista (bem-estar hedónico), que relaciona 

o bem-estar com o prazer e a satisfação com a vida e uma segunda de base racionalista e 

aristotélica (bem-estar eudemónico), que relaciona o conceito de bem-estar com o 

cumprimento de um conjunto de etapas e elementos de realização do potencial humano. 

Uma outra dificuldade a ser considerada é de natureza operacional e remete para a 

forma como se deve medir o bem-estar. Ou seja, devem utilizar-se medidas objetivas, 

mas indiretas, e, nessa medida, meramente aproximativas (o rendimento, as 

características do contexto familiar e o aproveitamento escolar), ou, por outro lado, será 

melhor utilizar medidas subjetivas como a resposta a uma escala de satisfação geral com 

a vida? (Nico & Alves, 2017). 

A questão sobre o que realmente significa o bem-estar das crianças, normalmente, 

recebe respostas implícitas e, muitas vezes, repousam sobre “verdades” publicamente 

aceites sobre o assunto, tendo em conta que até o momento, houve uma tendência de 

colocar a base teórica dos esforços para promover o bem-estar das crianças em segundo 

plano, no que se refere ao objetivo mais imediato de elaboração de protocolos comuns, 
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de medidas compartilhadas e consistentes e de indicadores sintéticos do bem-estar 

infantil (Alanen, 2010). 

Num estudo apresentado em 2013, sobre o bem-estar das crianças, a UNICEF 

indica que, num total de 29 países desenvolvidos, Portugal ocupa a décima quinta 

posição (sensivelmente a meio). Aparentemente a situação portuguesa é relativamente 

confortável, neste conjunto de países desenvolvidos com os quais foi comparada. 

Contudo, uma análise mais detalhada permite desafiar essa assunção, na medida que, 

analisando as dimensões que compõem este índice, podemos observar que Portugal 

ocupa o 8º lugar na dimensão “Comportamentos e risco”; ocupa o 14º no seu ranking 

global na dimensão “Saúde e segurança”; o 17º na dimensão “Alojamento e ambiente” e 

18º na “Educação”, onde a sua posição já é pior no ranking global. A dimensão “Bem-

estar material” é onde a posição portuguesa mais se degrada, ocupando o vigésimo 

primeiro lugar (Diogo, 2013).  

A felicidade da criança tem sido vista na perspetiva da ausência de problemas ou, 

simplesmente, sob conceção de bens materiais, conforto e diversão. No entanto, não se 

pode ignorar que o seu bem-estar infantil pode ser ampliado com a melhoria dos 

relacionamentos em diferentes contextos, na medida em que mesmo quando a criança 

enfrenta problemas inerentes às situações de vida, ela pode sentir-se mais feliz se 

usufruir de interações prazerosas onde se sinta compreendida e amada (Del Prette & Del 

Prette, 2017). Ou seja, o bem-estar das crianças é um termo abrangente que engloba 

todos os aspetos da vida: o bem-estar físico, mental, social, emocional e económico, 

conformando-se como um conceito multidimensional e complexo (Meireles, et al., 

2013). 

A busca por indicadores subjetivos de bem-estar na infância está ligada ao 

aparecimento de um marco normativo e teórico conceitual e aspetos metodológicos 
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sobre como compreender as crianças acerca de suas opiniões e perceções. Para isso, 

existiram contribuições (Sarriera, Schutz, Galli, Bedin, Strelhow & Calza, 2014): 

 Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989): adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi um marco na forma de se considerar a 

infância, pois através do seu estabelecimento, as crianças passaram a ser vistas como 

cidadãos de direitos, que devem ser escutados e que podem expressar livremente sua 

opinião e participar das decisões que os afetam.  

 Indicadores Objetivos VS Subjetivos, visto que durante muito tempo se 

privilegiou os dados objetivos no estudo do bem-estar (a taxa de mortalidade infantil, o 

índice de alfabetização e o aproveitamento escolar), contrariamente ao que acontece 

atualmente onde existe uma preocupação com medidas subjetivas referentes a 

avaliações que o indivíduo faz de suas circunstâncias (a satisfação com diferentes 

aspetos da vida), que vão além dos indicadores mínimos de sobrevivência.   

 Indicadores Negativos VS Positivos, na medida em que houve uma mudança no 

foco dos resultados negativos da vida das crianças para indicadores positivos de 

proteção, forças e capacidades.  

 Bem-estar Futuro VS Bem-estar no Presente, tendo em conta que o bem-estar 

atual das crianças é tão importante quanto o bem-estar das crianças quando se tornarem 

adultos.   

 Perspetiva Adulta VS Perspetiva Infantil, visto que predomina a tendência de 

pesquisadores e profissionais questionar apenas os pais ou responsáveis acerca das 

perceções em relação às satisfações e insatisfações das crianças, ao invés de questionar 

as próprias crianças que podem e devem ser informantes-chave de seu próprio bem-

estar, bem como na elaboração de políticas, planos e programas para melhorar sua 

qualidade de vida. 
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Os estudos que existem sobre o bem-estar das crianças referem que conhecer como 

a criança constrói a ideia de ser feliz e de como é uma pessoa feliz, está relacionado 

com a forma como a criança se percebe a si mesma e aos outros. Para além disso, 

afirmam que a criança vê na família experiências positivas; que as crianças encaram a 

amizade como componente da experiência de uma pessoa feliz; que a escola está 

presente na visão da criança sobre a felicidade e que a ausência de violência e de 

conflitos também contribui para a felicidade das crianças (Giacomoni, Souza & Hutz, 

2014). 

Da mesma forma, outro estudo explica que as crianças que foram percebidas como 

felizes, simpáticas e serenas apresentam maior capacidade para resolverem problemas 

interpessoais e para lidarem com situações familiares problemáticas, comparativamente 

com crianças que vivenciam um menor grau de emoções positivas mencionadas (Greco, 

2010). 

Uma outra pesquisa entende que a forma como as crianças de diferentes faixas 

etárias percebem a sua felicidade acompanha a evolução cognitiva da perceção do self, 

visto que as crianças mais novas percebem a sua própria felicidade com base em 

características concretas e ligadas a ações supervalorizadas (traços positivos). Todavia, 

ao desenvolver-se a criança passa a preocupar-se mais com o que os outros pensam 

dela, visto que as suas descrições de autoconceito adquirem aspetos mais abstratos. 

Assim sendo, observou-se que quanto menor a idade das crianças, maior é a sua 

perceção da felicidade, embora não se verifique distinção significativa relativamente ao 

género (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 

Seguidamente, outros estudos defendem que o equilíbrio entre os afetos positivos e 

negativos é indicadores de felicidade, embora os afetos positivos e negativos sejam 

dimensões independentes. Isto é, para caracterizar o bem-estar não é necessário a 
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ausência de afetos negativos (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). Para além destes, 

outras investigações ainda referem que falar em amizade e em lazer na infância é falar 

em qualidade de vida infantil (Souza, Silveira & Rocha, 2013). 

Desta forma, avaliar a felicidade/bem-estar subjetivo das crianças requer conhecer a 

forma como elas vivenciam as suas próprias emoções e as suas próprias vidas e 

compreender o que significa uma pessoa feliz e de como uma pessoa feliz se apresenta 

aos outros, visto que as intervenções nestes constructos devem considerar domínios 

diferentes no exame da felicidade infantil (Giacomoni, Souza & Hutz, 2014). 

Torna-se assim fulcral investir mais no estudo da felicidade nas crianças porque o 

entendimento das crianças sobre este constructo é material fértil para a criação de 

intervenções objetivas e assertivas (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). Além disso, a 

experiência de bem-estar (físico, psíquico e social) constitui uma garantia do 

crescimento e amadurecimento saudável das crianças - futuros adultos, reforçando os 

objetivos de continuidade de melhoria substantiva dos índices de bem-estar das 

sociedades contemporâneas (Nico & Alves, 2017).  

Nesta perspetiva, o presente estudo tem como objetivo geral compreender os 

sentimentos de felicidade, o conceito da felicidade, a perceção da felicidade e os 

indicadores de bem-estar subjetivo em crianças do 1º e 2º ciclo. Enquanto objetivos 

específicos, pretende-se ainda, (i) perceber como as crianças se avaliam em termos de 

felicidade, ou seja, se se consideram ou não felizes e porquê; (ii) identificar as 

representações e significados que as crianças atribuem à felicidade; (iii) compreender se 

as crianças do sexo feminino têm e partilham as mesmas representações e significados 

que as do sexo masculino; (iv) compreender se as crianças do 1º e no 2º ciclo têm 

representações e significados diferentes relativamente à felicidade, através Escala de 
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Faces de Andrews (McDowell & Newell, 1996) e do guião de entrevista (Giacomoni, 

2002). 
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Método 

Desenho de investigação 

A presente investigação é de natureza qualitativa dado que se pretende aceder às 

representações e significados de um fenómeno complexo e do tipo transversal, uma vez 

que tem um único momento de avaliação (Pais-Ribeiro, 2008). 

Devido à escassez de estudos com abordagem qualitativa sobre felicidade infantil 

em Portugal (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016), este estudo terá um carácter 

exploratório de modo a gerar uma teoria adequada à situação em estudo e abrir 

perspetivas/variáveis a serem utilizadas em levantamentos estatísticos. 

Participantes 

A amostra obteve-se através do método de amostragem não-probabilística tratando-

se, deste modo, de uma amostra de conveniência (ou também designada de amostra por 

acessibilidade), tendo em conta que houve uma seleção dos elementos a que tive acesso, 

admitindo que estes possam representar um universo. Este tipo de amostragem é 

adequada à presente investigação, na medida em que esta é a mais utilizada para gerar 

hipóteses e insights em pesquisas exploratórias (Marotti, Galhardo, Furuyama, Pigozzo, 

Campos & Laganá, 2008). Os participantes envolvidos nesta pesquisa foram as crianças 

do 1º e 2º ciclo de duas escolas públicas do norte do país, inseridas no mesmo 

agrupamento. 

Na presente investigação, participaram 73 crianças com idades compreendidas entre 

os 5 e os 12 anos (M=9.4 anos de idade e DP=4.62) que frequentavam o 1º e o 2º ciclo 

de escolaridade. Da totalidade dos participantes, 57,5% das crianças (N=42) eram do 

sexo feminino (M=8.2 anos de idade e DP=3.62) e 42,5% das crianças (N=31) eram do 

sexo masculino (M=9.5 anos de idade e DP=4.70). Acrescenta-se ainda que 22 crianças 
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frequentavam o 1º ciclo de estudo (M=7 anos de idade e DP=2.89) e 51 crianças 

frequentavam o 2º ciclo de escolaridade (M=10.3 anos de idade e DP=6.36). 

Instrumentos 

Os instrumentos utilizados foram ao encontro do objetivo geral da investigação. 

Neste sentido, foi elaborado um questionário de dados sociodemográficos, com o 

intuito de obter as informações relativas à: idade; género e ano de escolaridade dos 

participantes.  

Seguidamente, aplicou-se a Escala de Faces de Andrews (McDowell & Newell, 

1996), que é uma escala simples e analógica de item único que contém sete figuras de 

faces estilizadas, que representam expressões que variam de extrema felicidade até 

extrema tristeza, permitindo avaliar o seu bem-estar. Os olhos de cada figura não 

mudam, no entanto, a boca de cada figura varia de um semi-círculo côncavo (que 

representa um grande sorriso) até um semi-círculo convexo (que representa tristeza). A 

criança foi solicitada a assinalar a figura que melhor demonstra a forma como se sente 

ultimamente, sendo que as figura A e B indicam bem-estar elevado; as figuras C, D e E 

indicam bem-estar médio e as figuras F e G indicam baixo bem-estar. Ou seja, as faces 

iniciais representam maior nível de bem-estar. 

Este instrumento é de aplicação fácil, não exigindo tradução verbal. O facto de ser 

apresentado num formato não-verbal, confere-lhe uma fácil assimilação por crianças e 

indivíduos de baixa escolaridade. Esse tipo de escala visual registra sentimentos 

associados à experiência diária, expressos pelas faces, e garante igual estimulação a 

todos os indivíduos, o que torna a aplicação desse questionário um método confiável na 

avaliação do bem-estar psicológico dos participantes inseridos nesta pesquisa (Bauman, 

Bauman, Tolentino & Oliveira, 2011).  
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Posteriormente, foi aplicado um guião de entrevista semi-estruturada 

(Giacomoni, 2002), constituído por 11 questões, de modo a recolher informações sobre 

a forma como cada criança percebe o conceito de felicidade e características que lhe 

estão associadas, qual a perceção infantil da própria felicidade e ainda quais os 

indicadores de bem-estar subjetivo para cada criança. 

Procedimentos de recolha de dados 

Num primeiro momento, o projeto de investigação foi submetido à Comissão de 

Ética da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Depois de obtida a autorização 

para a realização do estudo foi solicitada autorização junto das escolas selecionadas para 

a recolha dos dados. Após a autorização das duas escolas onde a amostra desta 

investigação foi recolhida, e tendo em conta que os participantes tinham menos de 18 

anos, foram entregues os consentimentos informados aos encarregados de educação 

para que estes lessem e assinassem e caso concordassem, concedessem a autorização 

para a participação do seu educando no estudo. Apenas as crianças que trouxeram o 

termo assinado e que manifestaram interesse em conceder a entrevista fizeram parte do 

estudo. A participação no estudo não comprometeu as atividades escolares das crianças. 

A entrevista foi realizada numa sala cedida pelas escolas, com as condições necessárias 

para que as crianças respondessem à entrevista, salvaguardando a total privacidade das 

respostas. 

Procedimentos de análise de dados 

As transcrições das respostas das crianças foram analisadas com base em 

procedimentos sugeridos pela análise de conteúdo. A análise de conteúdo, após uma 

leitura flutuante (com distanciamento de pressupostos conceituais nesta etapa), permite 

identificar categorias (em geral, é uma forma de pensamento e reflete a realidade, de 
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forma resumida, em determinados momentos) temáticas, entre as respostas fornecidas 

pelas crianças (Bardin, 2011). 

As categorias foram criadas a partir das respostas das crianças sem uso de uma 

grade prévia de categorias. 

Foram realizados cálculos de frequência e de percentagem de respostas por 

categoria. Em seguida, as categorias foram comparadas por género (feminino e 

masculino) e por ciclo de escolaridade das crianças (1º ciclo: crianças com idades entre 

5-9 anos e 2º ciclo: crianças entre os 10-12 anos). 
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Resultados  

Nesta parte serão analisados os resultados de forma a responder aos objetivos de 

pesquisa. 

Assim, relativamente aos resultados da Escala de Faces de Andrews (McDowell & 

Newell, 1996), onde se procurou descobrir qual das faces mostra melhor a forma como 

a criança se sente nos últimos dias, verificou-se que a maioria das crianças (82,2%) 

indicam elevado bem-estar, escolhendo as faces A e B (que representam elevado bem-

estar) predominantemente. Este resultado verifica-se tanto a nível de género, como a 

nível de ciclo de escolaridade, conforme apresentamos na tabela 1:  

Tabela 1 

Resultados da Escala de Faces de Andrews (McDowell & Newell, 1996) 

Imagens  

Género Ciclo de escolaridade 

Feminino 

(N=42) 
Masculino 

(N=31) 

1º ciclo 

 (5-9 anos) 

(N=22) 

2º ciclo  

(10-12 anos) 

(N=51) 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

Face A 33 78,6 27 87,1 18 81,8 42 82,4 

Face B 7 16,7 3 9,7 3 13,6 7 13,7 

Face C 2 4,8 1 3,2 1 4,5 2 3,9 

Faces D, E, F e G 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Na questão “o que vem na tua cabeça quando tu pensas em felicidade?” (questão 

1) que teve como objetivo chamar a criança ao tema proposto e, sendo introdutória, 

registrar as primeiras impressões ao ouvir a palavra “felicidade”, foram extraídas oito 

categorias temáticas:  

1. Família: refere-se à instituição família, incluindo os seus membros, eventos e 

boa convivência familiar. Ex.: “estar com as minhas primas” (C1); “o meu pai, ele é o 

meu herói” (C2); “vou ter um irmão” (C6); “família” (C7); “casamento do meu primo” 

(C21), “os pais, eu gosto muito deles” (C27); “mãe” (C46). 
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2. Sentimentos: refere-se a entidades abstratas ao descrever os sentimentos 

relacionados à felicidade. Ex.: “estar feliz: sorrisos” (C4); “dar abraços” (C8); “amor e 

carinho” (C10); “felicidade que há no mundo: paz, amor” (C25); “alegria” (C29); 

“coisas boas” (C38). 

3. Amizade: inclui ações e o relacionamento entre amigos. Ex.: “brincar com os 

meus amigos” (C8); “amizade” (C19); “uma amiga” (C26); “estar com os meus amigos” 

(C43).  

4. Atividades/lazer: refere-se a ações diversas realizadas pelas crianças, as quais as 

fazem sentir felizes. Ex.: “jogar futebol” (C3); “brincar” (C13); “ir ao cinema/ ir à 

praia” (C34); “festas de anos” (C37). 

5. Relacionamentos: inclui diferentes formas de relações entre as crianças, suas 

implicações e satisfação trazida por essas. Ex.: “pessoas importantes para mim” (C22). 

6. Saúde: refere-se à relação entre este estado e a felicidade. Ex.: “ter saúde” (C49). 

7. Animais: refere-se aos animais como seres que trazem felicidade à criança. Ex.: 

“cão” (C50); “gata” (67). 

8. Escola: refere-se à satisfação relacionada com o ambiente escolar. Ex.: “ir à 

escola” (C40). 

Analisando em maior profundidade os resultados em função das categorias 

emergentes e a sua relação com o género e o nível de escolaridade, conforme demonstra 

a tabela 2, a família é a palavra que mais vem à cabeça das crianças quando lhes 

perguntam o que é a felicidade. Sendo esta categoria a mais frequente em ambos os 

géneros e em ambos os ciclos de estudo.  

Relativamente ao género verificamos com mais detalhe que a segunda categoria 

mais evocada é a “amizade”, todavia o género feminino evoca mais esta categoria nas 

suas respostas do que o género masculino. Por outro lado, a categoria “atividades/lazer” 
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é mais frequente no género masculino do que no género feminino. Para além disso, as 

categorias “animais” e “escola” são apenas referidas pelo género feminino.  

Ao nível dos ciclos de escolaridade, verifica-se a categoria “sentimentos” é mais 

referida pelas crianças do 2º ciclo, e estas também são as únicas a referir as categorias 

“saúde, animais e escola”. Já as crianças mais novas para além da categoria “família”, 

dividem de forma muito semelhante (os valores são muito próximos) as suas respostas 

por mais três categorias temáticas: “sentimentos” “amizade” e atividades/lazer”  

Na questão 2: “o que é a felicidade?” que pretendia perceber o que a felicidade 

significa para as crianças, surgiram sete categorias temáticas:  

1. Família: “é ter uma família que goste de mim, e eu tenho uma assim” (C7); “ter 

pais” (C27); “ter uma irmã” (C29); “estar com a família” (C30); “estar com o meu pai” 

(C33); “ver os meus pais bem e quando a minha avó chega da Suíça porque foi ela que 

cuidou de mim” (C38). 

2. Amizade: “ter amigos para brincar” (C11); “ter amigos” (C46); “ é a amizade” 

(C67). 

3. Atividades/lazer: “fazer brincadeiras, brincar é importante não é?” (C2); “andar 

de bicicleta” (C5); “brincar” (C14); “jogar futebol e fazer brincadeiras” (C15). 

4. Satisfação de necessidades básicas/desejos: engloba a detenção de condições 

mínimas de conforto, alimentação, higiene, saúde e outros bens materiais. Ex.. “receber 

coisas” (C19); “ter casa” (C41); “ter saúde” (C57). 

5. Escola: “vir para a escola” (C14); “ser bom aluno” (C72). 

6. Sentimentos: “rir” (C1); “é estar contente e não ter vontade de chorar” (C3); “é o 

amor que os meus pais e a minha família me dão” (C10); “amor, carinho e coisas boas” 

(C25); “quando nos sentimos bem” (C35). 
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7. Relacionamentos: “quando estamos com alguém de quem gostamos muito” 

(C20); “ter pessoas que gostem de mim por perto” (C22); “quando alguém me faz ou 

ajuda a fazer algo que gosto muito” (C34). 

Na tabela 2 verificamos que ao nível dos géneros, as crianças do género feminino 

entendem que a felicidade se define através de sentimentos bons (69,0%), o género 

masculino já vê a família (45,2%) como o elemento que melhor descreve a sua 

felicidade. Nas restantes categorias os valores são muito próximos em ambos os 

géneros. 

No que diz respeito aos ciclos de escolaridade observa-se que as crianças de ambos 

os ciclos de estudos incidiram as suas respostas para definirem a felicidade na categoria 

“sentimentos” (1ºciclo 63,6% e 2ºciclo 52,9%). Porém, as crianças do 2º ciclo também 

descrevem a sua felicidade na família, nos amigos, na satisfação das suas necessidades 

básicas e nos relacionamentos em maior proporção do que as crianças do 1º ciclo.  

A questão “o que é ser feliz” (nº3) objetivava perceber o significado de ser feliz 

para uma criança. Das respostas dos participantes foi possível construir nove categorias 

temáticas:  

1. Família: “ter uma família” (C8); “passar momentos felizes com a família” 

(C13); “ver a minha irmã feliz” (C29); “estar perto da família” (C56); “ter pais” (C58); 

é ver a minha família bem (C73). 

2. Amizade: “ter amigos” (C9); “ter amizades” (C43); “ter amigos em quem 

confie” (C60). 

3. Sentimentos: “as pessoas andarem a rir” (C1); “é muito fixe” (C4); “ter 

sentimentos bons: carinho, abraços, beijinhos” (C7); “sorrir” (C14); “ser positivo” 

(C34); “é viver” (C46); “é sentirmo-nos bem connosco próprios” (C48); “ter carinho” 

(C43); “ter miminhos da minha mãe” (C65). 
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4. Escola: “é ter boas notas” (C71); “ter professores” (C72). 

5. Satisfação de necessidades básicas/desejos: “ter uma vida boa, ter saúde” (C9); 

“ter casa” (C24); “crescer sem dificuldades, sem sofrer violência e sem passar fome” 

(C32); “ter saúde” (C49). 

6. Relacionamentos: “estar com as pessoas de quem gostamos” (C26); “não estar 

chateada com ninguém” (C36); “estar com as pessoas que gosto e que me fazem bem” 

(C64). 

7. Self positivo e altruísta: implica ações positivas para com o outro (ajudar, 

cuidar, aceitar o outro), sem estar à espera de retorno. Ex.: “ajudar as pessoas que 

precisam” (C10); “poder falar com as pessoas, trata-las bem” (C54). 

8. Atividades/lazer: “brincar com as minhas amigas” (C2); “brincar com os meus 

amigos” (C8); “jogar futebol” (C31); “fazer desporto” (C71). 

9. Outros: esta categoria abrange algumas respostas que não incorporam nenhuma 

das outras categorias. Ex.: “seguir os nossos sonhos, tomarmos as nossas decisões, não 

sermos gozados ou criticados” (C17); “não viver em guerra” (C25). 

Tendo em conta a tabela 2 verifica-se que para o género feminino a felicidade 

encontra significado na família e na amizade (40,5%). O mesmo acontece no género 

masculino em relação à família (45,2%). Todavia em relação à categoria “amizade”, no 

género masculino esta encontra menos expressividade. A categoria “sentimentos” tem 

igual preponderância em ambos os géneros (32,3%).  

No que concerne às diferenças entre os ciclos de escolaridade verifica-se que as 

crianças do 1º ciclo referem mais abundantemente a categoria “sentimentos” (63,6%), 

enquanto que as crianças do 2º ciclo referem mais vezes a categoria “família” (52,9%). 

Nas categorias restantes, existe maior quantidade de respostas dadas pelas crianças do 

2º ciclo do que do 1º ciclo.  
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A questão 4: “como é que achas que uma pessoa feliz é?” teve como objetivo 

perceber a perspetiva das crianças acerca do que é uma pessoa feliz. Das respostas dos 

participantes à pergunta emergiram cinco categorias temáticas:    

1. Características subjetivas positivas: engloba características como: “é bem-

disposta” (C7); “simpática” (C9); “é divertida e simpática” (C15); “anda mais animada” 

(C16); “é bem-comportada” (C18); “simpática e amorosa” (C22); “é mais brincalhona” 

(C57). 

2. Altruísmo: engloba as intenções e ações positivas da criança em relação aos 

outros, sem ter expectativa de retorno. Ex.: “é feliz quando faz os outros felizes, são 

pessoas boas” (C10); “tem muitos amigos, cuidam e gostam dos outros” (C19); “é 

bondosa e gosta de toda a gente” (C28); “está sempre pronta a ajudar” (C29). 

3. Características exteriores: refere-se a características a nível físico – “é mais 

bonita” (C1); “ri muito e alto” (C2)”; “é risonha” (C9); “gosta de rir” (C20); “tem um 

sorriso na cara” (C25). 

4. Satisfação de necessidades básicas/desejos: “tem casa e emprego” (C34); “tem 

tudo o que quer” (C55); “tem saúde” (C72). 

5. Outros: inclui as respostas que não podem ser empregues nas referidas acima. 

Ex.: “tem vontade de correr e de saltar” (C25); “alguém que consegue o que sonhou” 

(C33); “não tem problemas” (C37); “tem mimos e carinho” (C67); “provoca bom 

ambiente (C38). 

Analisando a tabela 2, percebemos que o género feminino caracteriza uma pessoa 

feliz como aquela que transmite boa disposição, divertimento, alegria, entre outras 

sensações subjetivas positivas (76,2%) e que o género masculino deu mais enfase às 

características observáveis (características exteriores 64,7%), nomeadamente, o sorriso, 

a beleza e até o próprio rir da pessoa. Porém, com 64,5%das respostas, as características 
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subjetivas e positivas também são reconhecidas pelo género masculino quando 

descrevem uma pessoa feliz.  

No que se refere aos ciclos de escolaridade, denota-se que as crianças do 1º ciclo 

incidiram totalmente as suas respostas na categoria “características exteriores” (100%), 

enquanto que as crianças do 2º ciclo focaram as suas respostas maioritariamente na 

categoria “características subjetivas positivas” (70,6%). A enfatizar também que as 

crianças do 2º ciclo de estudos vêm as atitudes de altruísmo (ajudar, cuidar do outro) e 

nos sentimentos de realização e de afetos (“alguém que consegue o que 

sonhou”:C33/“tem mimos e carinho”:C67) como características a destacar para 

definirem uma pessoa feliz.  

A questão “de onde vem a felicidade?” (5) pretendia conhecer as cognições das 

crianças quanto à origem da felicidade. Da análise das respostas dos participantes 

emergiram 10 categorias temáticas:  

1. Coração: a criança incide as respostas no coração - “vem do coração” (C7, C8, 

C12, C48…). 

2. Própria pessoa: há referência da própria pessoa - “vem de dentro de nós” (C17); 

“vem de nós mesmos” (C45); “de dentro de mim” (C69). 

3. Amizade: a criança enumera os amigos ou o sentimento de amizade - “dos 

amigos” (C46). 

4. Família: afere a família, bem como membros específicos destas - “vem da 

minha família” (C15), “da família” (C46); “dos pais” (C66). 

5. Natureza: evoca-se elementos da natureza - “vem dos passarinhos cor de laranja, 

cor-de-rosa e azuis” (C1); “sol” (C15); “céu” (C47). 



46 
 

6. Sentimentos/afetos: a criança refere sentimentos e afetos - “dos miminhos dos 

meus pais” (C11); “vem do amor” (C14); “vem da alegria” (C16); “da paz, do amor” 

(C25). 

7. Pessoas: existe a enumeração de pessoas - “vem de todas as pessoas que nos 

amam” (C10); “das pessoas” (C20); “das pessoas que nos rodeiam (C62). 

8. Escola: há referência ao estabelecimento de ensino - “vem da escola” (C2, C15). 

9. Atividades/Lazer: a criança evoca atividades lúdicas ou desportivas -  “vem das 

brincadeiras” (C4); “vem do desporto” (C58). 

10. Outros: aborda respostas diferentes das categorias anteriores - 

“aeroporto, chega de avião” (C6); “cérebro” (C34). 

Revisitando a tabela 2, podemos aferir que as crianças de ambos os géneros 

acreditam que a felicidade vem do coração (57,1% no sexo feminino e 45,2% no sexo 

masculino), verificando-se os mesmos resultados para os dois ciclos de estudos (45,5% 

no 1º ciclo e 54,9% no 2º ciclo).  

Todavia, ao nível dos géneros, verifica-se que o género masculino deu respostas 

mais dispersas, tendo sido por isso construída a categoria “outros” com 9,7%, enquanto 

que as respostas do género feminino se dividiram em maior número pelas categorias: 

própria pessoa” (19,0%), “sentimentos/afetos” e “pessoas” (11,9%). 

 Especificando os resultados obtidos a nível de ciclos de escolaridade, observamos 

que as crianças do 2º ciclo assumem que a origem da felicidade está neles mesmos 

(23,5%) e nas pessoas (13,7%), já as crianças do 1º ciclo dividiram as suas respostas de 

forma muito equilibrada pelas categorias restantes.  

Tabela 2 

Sistema de categorias da análise da entrevista sobre o conceito de felicidade e 

características  
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Questões Categorias 

Género Ciclo de escolaridade 

Feminino 

(N=42) 

 

Masculino 

(N=31) 

1º ciclo 

(5-9 

anos) 

(N=22) 

2º ciclo 

(10-12 

anos) 

(N=51) 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

1: o que vem na 

tua cabeça 

quando pensas 

em felicidade? 

Família 30 71,4 21 67,7 13 59,1 38 74,5 

Sentimentos 7 16,7 7 22,6 5 22,7 9 17,6 

Amizade 9 21,4 3 9,7 6 27,3 6 11,8 

Atividades/ lazer 3 7,1 6 19,4 5 22,7 4 7,8 

Relacionamentos 1 2,4 1 3,2 1 4,5 1 2,0 

Saúde 0 0 1 3,2 0 0 1 2,0 

Animais 2 4,8 0 0 0 0 2 3,9 

Escola 1 2,4 0 0 0 0 1 2,0 

2: o que é a 

felicidade? 

Família 12 28,8 14 45,2 3 13,6 23 45,1 

Amizade 6 14,3 6 19,4 2 9,1 10 19,6 

Atividades/lazer 7 16,7 10 32,3 8 36,4 9 17,6 

Satisfação de 

necessidades 

básicas/desejos 

3 7,1 3 9,7 1 4,5 5 9,8 

Escola 1 2,4 1 3,2 1 4,5 1 2,0 

Sentimentos 29 69,0 12 38,7 14 63,6 27 52,9 

Relacionamentos 4 9,5 4 12,9 1 4,5 7 13,7 

3: o que é ser 

feliz? 

Família 17 40,5 14 45,2 4 18,2 27 52,9 

Amizade 17 40,5 9 29,0 5 22,7 21 41,2 

Sentimentos 13 31,0 10 32,3 14 63,6 9 17,6 

Escola 0 0 2 6,5 0 0 2 3,9 

Satisfação de 

necessidades básicas 
5 11,9 4 12,9 2 9,1 7 13,7 

Relacionamentos 3 7,1 1 3,2 1 4,5 3 5,9 

Self positivo e 

altruísmo 
6 14,3 4 12,9 1 4,5 9 17,6 

Atividades/lazer 6 14,3 4 12,9 5 22,7 5 9,8 

Outros 3 7,1 0 0 3 13,6 0 0 

4: como achas 

que uma pessoa 

feliz é? 

Características 

subjetivas positivas 
32 76,2 20 64,5 16 72,7 36 70,6 

Altruísmo 13 31,0 9 29,0 5 22,7 17 33,3 

Características 

exteriores 
22 52,4 21 64,7 22 100,0 21 41,2 

Satisfação de 

necessidades 

básicas/desejos 

0 0 3 9,7 0 0 3 5,9 

Outros 9 21,4 5 16,1 0 0 14 27,5 

5: de onde vem a 

felicidade? 

Coração 24 57,1 14 45,2 10 45,5 28 54,9 

Própria Pessoa 8 19,0 5 16,1 1 4,5 12 23,5 

Amizade 2 4,8 0 0 0 0 2 3,9 

Família 3 7,1 4 12,9 1 4,5 6 11,8 

Natureza 1 2,4 2 6,5 2 9,1 1 2,0 

Sentimentos/afetos 5 11,9 0 0 3 13,6 2 3,9 

Pessoas 5 11,9 4 12,9 2 9,1 7 13,7 
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Escola 1 2,4 3 9,7 3 13,6 1 2,0 

Atividades 1 2,4 2 6,5 2 9,1 1 2,0 

Outros 0 0 3 9,7 2 9,1 1 2,0 
Nota: em cada resposta dada pelas crianças podem estar mencionadas mais do que uma categoria. 

A questão 6: “tu achas que és feliz? Explica porquê.” teve como objetivo explorar 

a avaliação das crianças a respeito da sua própria felicidade. 

Num primeiro momento, foi perguntado às crianças se elas se consideravam felizes. 

A generalidade das crianças (98,6%/n=72) respondeu que sim. Seguidamente, às 

crianças que responderam afirmativamente foi solicitado que justificassem. Da análise 

das respostas emergira oito categorias:  

1. Família: “tenho uma família e uma irmã bebé” (C2); “tenho uma família e um 

irmão” (C4); “tenho os meus pais sempre comigo” (C9); “os meus pais dão-me sempre 

tudo o que eu quero e amam-me como mais ninguém” (C16); “tenho uma família” 

(C18); “estou com os meus pais e dou-me bem com eles, sou uma filha amada” (C27); 

“tenho uma família com saúde” (C39); “estou com o meu pai e com a minha madrasta” 

(C42). 

2. Amizade: “tenho muito amigos na escola e em casa e isso é o mais importante” 

(C1); “tenho muitos amigos” (C9); “tenho amigos que gostam de mim” (C46). 

3. Atividades/lazer: “jogo futebol” (C15, C23); “brinco muito” (C37); “faço 

desporto” (C58). 

4. Satisfação plena da vida: refere-se ao facto de a criança sentir globalmente 

satisfeita em relação à sua vida. Ex.: “não estou sozinha” (C2) “tenho uma vida 

perfeita” (C22); “não me falta nada” (C29). 

5. Satisfação de necessidades básicas/desejos: “tenho muitas coisas em casa: 

brinquedos e jogos” (C18); “tenho casa” (C23); “tenho saúde” (C29); “não passo 

dificuldades e tenho casa” (C38). 
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6. Sentimentos: “recebo mimos” (C7); “não me falta amor” (C23); “tenho carinho e 

preocupação por parte dos meus pais” (C33). 

7. Escola: “ando na escola e lá tem um campo de futebol” (C3); “tenho uma 

professora boa” (C9); “ando na escola” (C26). 

8. Não-violência: indica que a criança justifica a sua felicidade tendo em conta o 

facto de “o nosso país não anda em guerra” (C25). 

No que concerne à resposta negativa, foi possível obter apenas uma categoria 

temática: 

1. Abandono: a criança refere que “o meu pai abandonou-me. Gostava que ele 

estivesse aqui para chamar por ele e falar com ele. Tenho saudades dele, mas não 

esqueço o que ele me fez” (C21). 

Observando a tabela 3 verificamos que tanto a nível de género como em termos de 

ciclo de estudos, as crianças acham que são felizes por terem uma família e tudo o que 

esta envolve: convívio, partilhas (género feminino 83,3% e género masculino 87,1%). 

Especificamente, a nível de género notou-se que o género feminino valoriza 

bastante as amizades (59,5%), contrariamente ao género masculino que não refere os 

amigos nas suas respostas com tanta frequência (25,8%). Por sua vez, nas restantes 

categorias os valores são muito próximos em ambos os géneros. 

No que diz respeito aos ciclos de escolaridade observa-se que as crianças do 2º 

ciclo direcionam mais o facto de ser felizes para as amizades e para os sentimentos do 

que as crianças do 1º ciclo (23,5,2% e 49,0%/ 18,2% e 36,4%, respetivamente).  

Na questão “o que te deixa mais feliz? Explica porquê.” (nº7) que teve o propósito 

de identificar o que faz as crianças mais felizes e qual a razão. Na resposta à primeira 

parte questão “o que te deixa mais feliz?” emergiram nove categorias temáticas:  
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1. Família: “quando as minhas primas estão cá em Portugal” (C1); “saber que o 

meu irmão vai nascer” (C6); “a minha família está toda viva” (C24); “quando a minha 

avó chega, ela cuidou de mim e tenho uma ligação forte com ela” (C38); “juntar a 

família” (C65). 

2. Amizade: “tenho amigos” (C14); “quando revejo os meus amigos” (C43). 

3. Atividades/lazer: “quando vou ver o clube da terra ao estádio” (C3); “brincar” 

(C10); “quando passeio com a minha mãe no shopping” (C11); “jogar futebol” (C15); 

“brincar com o cão da minha tia” (C21); “quando treino ou jogo futebol” (C31); 

“quando vou ao cinema” (C34); “festas de aniversário” (C46). 

4. Satisfação de necessidades básicas/desejos: “quando como chocolate” (C5); 

“quando ganho coisas” (C18). 

5.  Escola: “quando venho para a escola e vejo os professores e os meus amigos” 

(C7); “ter boas notas e passar de ano” (C15); “ter entrado no quadro de excelência” 

(C69). 

6.  Sentimentos: “ter amor das outras pessoas” (C10); “quando recebo mimos dos 

pais” (C19); “ter amor, acho que isso é o mais importante da vida” (C30). 

7. Relacionamentos: Ex.: “dar coisas às pessoas” (C56); “testar rodeada de pessoas 

de quem gosto” (C57). 

8. Não-violência: Ex.: “quando tenho sorte de não andar em guerra como outros 

meninos” (C25). 

9. Outros: Ex.: “dizer piadas” (C17). 

Tendo em consideração a tabela 3, verifica-se que as atividades e os momentos de 

lazer são o que deixam as crianças mais felizes tanto a nível de géneros como a nível 

dos ciclos de escolaridade. 
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Por sua vez, tanto o género masculino como o género feminino vêm a família como 

a segunda razão para serem crianças mais felizes (38,1% no género feminino e 35,5% 

no género masculino). 

No que concerne aos ciclos de escolaridade observa-se que a família é mais 

considerada pelas crianças do 2º ciclo (41,2%) do que pelas crianças do 1º ciclo (27,3%) 

como impulsionadora de níveis de felicidade maiores.   

Relativamente à segunda parte da questão “Explica porquê.”, onde foi solicitado à 

criança que justificasse o que a faz mais feliz, surgiram cinco categorias:   

1. Sentimentos: engloba a descrição de sentimentos de realização, autonomia e 

afetivos. Ex.: “adoro futebol” (C3); “gosto das pessoas” (C10), “pensar em coisas boas, 

assim elas acontecem” (C17), “posso matar as saudades” (C18;) “é quando me sinto 

realizado. Isto é o meu sonho (C23)”; “assim vivo tranquila” (C25); “existe amor entre 

nós, dá-mos beijinhos e rimos” (C47). 

2. Relacionamentos: refere-se à necessidade da presença do outro nas suas vidas, 

dos momentos partilhados com os outros, do agrado de sentir afetos vindos do outro. 

Ex.: “preciso deles perto de mim” (C26) “passamos momentos divertidos todos juntos” 

(C45); “gosto de estar com a família e os amigos para partilhar bons momentos” (C46). 

3. Ações Morais: incluem ações socialmente aceites, ajudar/respeitar o outro. Ex.: 

“devemos ter respeito e amor pelos outros” (C42); “gosto de ajudar os outros e ver os 

outros bem” (C56). 

4. Escola: compreende a importância do ensino para novas aprendizagens e para a 

construção de um futuro próspero. Ex.: “gosto de aprender mais coisas” (C7), “aprender 

é importante para o futuro” (C9); “quero ter um futuro bom” (C15). 
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5. Lazer: inclui a importância do brincar, das atividades lúdicas e pelas emoções 

que essa ação permite a criança sentir. Ex.:, “eu preciso de brincar” (C4), “podemos 

brincar juntos” (C41). 

Quando analisamos a tabela 3 verificamos que ao nível dos géneros as crianças 

dividem a sua opinião no que diz respeito á justificação para a primeira parte da questão 

“o que te deixa mais feliz?”. Desta forma, o género feminino enfatiza mais os 

relacionamentos (50,0%), ou seja, os momentos vividos com os outros, as relações 

partilhadas com as pessoas mais significativas da sua vida. Já o género masculino 

valoriza mais os sentimentos sentidos e partilhados pelas pessoas mais especiais 

(64,5%) para explicar o porquê de algo os deixarem com níveis de felicidade maiores.   

Ao nível dos ciclos de escolaridade verifica-se que as explicações à primeira parte 

da questão incidem nas mesmas categorias que ao nível de género: “sentimentos” e 

“relacionamentos”. Assim sendo, as crianças do 1º ciclo valorizam mais os sentimentos 

(59,1%), ao passo que as crianças do 2º ciclo enaltecem os relacionamentos (54,9%) nas 

suas respostas. 

A questão 8: “tu achas que ser feliz depende de ti? Explica porquê.” que teve 

como objetivo explorar a atribuição de causalidade (internalidade-externalidade) que as 

crianças atribuem à felicidade.   

A maioria das crianças (71,2%/n=52) respondeu que a felicidade dependia de si 

mesma. 

No grupo das crianças que respondeu que a felicidade dependia de si mesma 

emergiram duas categorias:  

1. Escolha/procura da própria pessoa: cita que é a própria que escolhe ou procura 

a felicidade. Ex.: “eu é que escolho estar contente ou chorar” (C1); “as atitudes são 

nossas” (C4); “eu é que faço a minha felicidade” (C5); “faço tudo para ser feliz e para 



53 
 

sorrir” (C8); “escolho o caminho para ser feliz” (C10); “eu procuro ser feliz” (C15); “eu 

é que faço as coisas para me sentir bem” (C17); “faço tudo para isso” (C30); “procuro 

ser feliz em tudo o que faço” (C32); “as minhas escolhas e decisões é que me fazem ou 

não feliz” (C36); “eu procuro ser feliz em tudo” (C69). 

2. Outros: engloba respostas que não preenchem a mesma referência da categoria 

acima descrita. Ex.: “eu brinco” (C12); “sou bonita” (C14). 

Tendo como base a tabela 3, denota-se que tanto ao nível de género (género 

feminino 66,7% e género masculino 64,5%) como ao nível de ciclos de escolaridade (1º 

ciclo 72,7% e 2º ciclo 62,7%), as crianças acreditam que ser feliz depende das suas 

próprias escolhas e pela procura constante de felicidade em tudo o que fazem no seu 

dia-a-dia. 

Das respostas dadas pelas crianças que consideram que a sua felicidade não 

dependia de si própria emergiram duas categorias temáticas: 

1. Interferência do outro: a criança refere que os outros têm influência na sua 

felicidade. Ex.: “as atitudes dos outros é que influenciam a minha vida” (C21), “os 

outros é que fazem as coisas para eu ser feliz” (C22), “depende das pessoas que estão ao 

meu lado porque isso interfere comigo” (C26); “depende das atitudes dos outros para 

comigo” (C68); “todos os que me rodeiam interferem na minha forma de estar” (C73). 

2. Interligação entre nós e os outros: a criança afere que não se é feliz sozinho 

porque precisa do outro. Ex.: “todos juntos é que podemos ser felizes” (C38). “todos me 

ajudam a ser feliz” (C39); “todos os que me rodeiam fazem parte da minha felicidade” 

(C55); “eu sou feliz se vir os outros felizes e se eles fizerem o melhor para eu ser feliz” 

(C60). 

Observando a tabela 3 verificamos que ao nível de género, o género feminino 

entende que a sua felicidade sofre interferência dos outros (28,6%), ou seja, das atitudes 
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que os outros têm ou da disponibilidade dos outros para ajuda ou não. Já o género 

masculino incide as suas respostas na categoria “interligação entre nós e os outros” 

(19,4%), o que pressupões que estes acreditam que é necessário a presença do outro nas 

suas vidas para que encontrem a felicidade.  

Ao nível dos ciclos de escolaridade o mesmo não se verifica, visto que a categoria 

“interferência dos outros” foi a que recebeu maior quantidade de respostas tanto nas 

crianças do 1º ciclo como nas crianças do 2º ciclo (13,6% e 21,6% respetivamente). 

Tabela 3 

Perceção infantil da própria felicidade  

Questões Categorias 

Género Ciclo de escolaridade 

Feminino 

(N=42) 
Masculino 

(N=31) 

1º ciclo 

(5-9 

anos) 

(N=22) 

2º ciclo 

(10-12 

anos) 

(N=51) 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

6: tu 

achas 

que és 

feliz? 

Explica 

porquê. 

Sim 41 97,6 31 100 21 95,5 51 100 

C
a

u
sa

s d
a

 felicid
a

d
e 

Família 35 83,3 27 87,1 17 77,3 45 88,2 

Amizade 25 59,5 8 25,8 8 36,4 25 49,0 

Atividades/ lazer 2 4,8 4 12,9 1 4,5 5 9,8 

Satisfação plena da 

vida 
4 9,5 4 12,9 4 18,2 4 7,8 

Satisfação das 

necessidades 

básicas/desejos 

4 9,5 5 16,1 1 4,5 8 15,7 

Sentimentos 9 21,4 7 22,6 4 18,2 12 23,5 

Escola 6 14,3 2 6,5 4 18,2 4 7,8 

Não-violência 1 2,5 0 0 0 0 1 2,0 

Não 1 2,4 0 0 1 4,5 0 0 

C
a

u
sa

s d
e in

felicid
a

d
e 

Abandono 1 2,4 0 0 1 4,5 0 0 

7: o que te 

deixa mais 

feliz? 

Explica 

porquê. 

Família 16 38,1 11 35,5 6 27,3 21 41,2 

Amizade 7 16,7 3 9,7 3 16,6 7 13,7 

Atividades/lazer 17 40,5 15 48,4 10 45,5 22 43,1 

Satisfação de 

necessidades 
1 2,4 2 6,5 2 9,1 1 2,0 
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básicas/desejos 

Escola 6 14,3 2 6,5 5 16,1 3 5,9 

Sentimentos 5 11,9 3 9,7 5 16,1 3 5,9 

Relacionamentos 3 7,1 2 6,5 1 4,5 4 7,8 

Não-violência 1 2,4 0 0 0 0 1 2,0 

Outros 2 4,8 0 0 2 9,1 0 0 

C
a

u
sa

s d
e 

felicid
a

d
e 

Sentimentos 18 42,9 20 64,5 13 59,1 25 49,0 

Relacionamentos 21 50,0 10 32,3 3 13,6 28 54,9 

Ações Morais 1 2,4 2 6,5 1 4,5 2 3,9 

Escola 3 7,1 2 6,5 4 18,2 1 2,0 

Lazer 4 6,5 2 6,5 3 13,6 3 5,9 

8: tu achas 

que ser feliz 

depende de 

ti? Explica 

porquê. 

Sim 29 69,0 23 74,2 19 86,4 33 64,7 

M
o

tiv
o 

Escolha/procura 

da própria 

criança 

28 66,7 21 67,7 16 72,7 33 64,7 

Outros 1 2,4 2 6,5 3 13,6 0 0 

Não 13 31,0 8 25,8 3 13,6 18 35,3 

M
o

tiv
o 

Interferência dos 

outros 
12 28,6 2 6,5 3 13,6 11 21,6 

Interligação 

entre a criança e 

os outros 

1 2,4 6 19,4 0 0 7 13,7 

Nota: em cada resposta dada pelas crianças podem estar mencionadas mais do que uma categoria. 

A questão: “o quê que uma criança precisa para ser feliz?” (nº9) teve como 

objetivo recolher informação acerca do que na perspetiva das crianças elas precisam 

para ser felizes. Da análise das respostas identificaram-se sete categorias temáticas:  

1. Família: “ter uma família” (C3); “família” (C13); “irmãos simpáticos, mãe e 

pai” (C15); “pais, família” (C25); “família” (C41); “pais que cuidem” (C48). 

2. Amizade: “amizade” (C14); “amigos” (C19); “amigos” (C25); “amizade” (C39); 

“amigos” (C41). 

3. Satisfação de necessidades básicas/desejos: “ter uma casa, uma cama, roupa e 

alimentos” (C2); “comida, para serem saudáveis e terem força para brincar” (C4); 

“alimentação” (C13); “brinquedos” (C14); “casa e saúde” (C41); “saúde, é tudo o que 

precisamos” (C49). 

4. Atividades/Lazer: “jogar futebol” (C3); “brincar, andar de bicicleta e jogar 

futebol” (C5); “gostar de brincar” (C19); “brincadeiras” (C39). 
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5. Escola: “andar na escola” (C3); “escola” (C13); “aprender muito na escola para 

serem pessoas boas depois: amigas e bondosas” (C16); “ser bom aluno” (C42). 

6. Sentimentos: “muitos abraços e beijinhos” (C7); “amor” (C13); “miminhos” 

(C13); “carinho” (C25); “carinho, amor e todas essas coisas boas que sentimos” (C27);; 

“ter amor” (C42); “amor e carinho” (C56); “força” (C73). 

7. Valores: refere-se à importância de incutir valores desde a infância quer para o 

próprio como para o outro. Ex.: “ser bom para as pessoas” (C19); “liberdade” (C25) 

“ajudar os outros” (C39); “boa educação” (C56).  

Tendo em conta a tabela 4 podemos verificar que ao nível dos géneros, o género 

feminino entende como necessidade primária para que as outras crianças sejam felizes a 

abundância de sentimentos calorosos sentidos e partilhados (85,7%), por outro lado, o 

género masculino vê a família, bem como todos os membros pertencentes a esta, como 

o ingrediente imprescindível para que as outras crianças sejam felizes (64,5%). 

Observa-se ainda que para o género feminino a família e a satisfação das necessidades 

básicas também são fundamentais para que as crianças sejam felizes (ambas com 

47,6%), enquanto o género masculino refere a amizade como fator relevante para que a 

felicidade das crianças seja maior (51,6%).  

Por conseguinte, ao nível dos ciclos de escolaridade as crianças do 1º ciclo 

mencionaram mais vezes a categoria “satisfação das necessidades básicas” (68,2%), 

como garantia da felicidade para as outras crianças, enquanto que as crianças do 2º ciclo 

incidiram as suas respostas na categoria “sentimentos” (72,5%). Para além disso, tanto 

as crianças do 1º ciclo como as do 2º ciclo mencionaram a presença de família e de 

amigos como segundos elementos importantes para que as crianças sejam felizes. Já a 

categoria “sentimentos” foi mais evidenciada pelas crianças mais velhas.  
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Na questão 10, “o que te deixa mais feliz?”, que teve como objetivo compreender 

quais os acontecimentos ou situações que deixam as crianças felizes. A análise das 

respostas indicou a emergência de oito categorias: 

1. Família: Ex.: “estar com a minha família e ver a minha prima a rir para mim” 

(C9); “quando vou para casa da minha avó materna, porque ela tem um café e eu gosto 

de estar lá a ajudá-la” (C11); “quando a minha mãe faz arroz de pato” (C12); “quando o 

meu pai vem” (C14); “estar com a minha família” (C18). 

2. Amizade: “estar perto dos amigos” (C22); “saber que tenho bons amigos” (C48). 

3. Atividades/Lazer: Ex.: “brincar ao ar livre” (C4); “jogar futebol” (C5); “quando 

faço anos, brinco com os meus amigos e família” (C14); “ir à praia e ao Algarve” 

(C21); “quando jogo telemóvel, é o meu passatempo preferido e passo muito tempo a 

jogar” (C61). 

4. Satisfação de necessidades básicas/desejos: “ter balizas em casa” (C3); “quando 

me dão brinquedos” (C14); “ter uma casa” (C27). 

5. Escola: Ex.: “quando venho para a escola” (C1), “ser bom aluno” (C15), “ter 

boas notas” (C32). 

6. Sentimentos: Ex.: “quando dou mimos à minha mana” (C2); “amor, só isso” 

(C19); “dar abraços às pessoas de quem gosto” (C32); “ter carinho dos pais” (C40). 

7. Relacionamentos: Ex.: “quando vejo uma cara contente” (C6); “ter pessoas que 

gostem de mim” (C13). 

8. Outros: “contar piadas” (C18); “quando sonho ir ao Brasil, gosto de sonhar e 

acho que isso é importante, dá-nos força” (C59). 

Como se pode observar na tabela 4, para o género feminino os acontecimentos que 

proporcionam maior felicidade acontecem na família (59,5%), ao passo que para o 
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género masculino, os acontecimentos que causam mais felicidade são as atividades de 

lazer (61,3%).  

 Por outro lado, no que concerne aos ciclos de escolaridade observa-se maior 

regularidade nas respostas, na medida em que tanto as crianças do 1º ciclo como as 

crianças do 2º ciclo percebem as atividades de lazer (1º ciclo: 54,5%; 2º ciclo: 45,1%) e 

o convívio com a família (1º ciclo: 50,0%; 2º ciclo: 43,1%) como os momentos que 

despoletam níveis de felicidade maiores.  

Na questão número 11: “o que não te deixa feliz?” que teve como propósito 

compreender quais os acontecimentos ou situações que influenciam negativamente a 

felicidade das crianças. Após a análise das respostas foram extraídas cinco categorias 

temáticas, sendo que a categoria “doença” e a categoria “sofrimento” se dividiram em 

mais duas subcategorias cada:  

1. Morte: cita a morte, vivenciada ou imaginada, isto porque muitas crianças 

citaram a morte mas referiam que ainda não tinham perdido ninguém, nem passado por 

essa situação. Ex.: “quando as pessoas morrem, o meu pai morreu, mas ele é a estrela 

mais linda do céu, eu vou sempre ao cemitério pôr flores. Falo com ele e gosto muito 

dele” (C7); “quando alguém da minha família morrer, mas ainda não perdi ninguém” 

(C24); “quando perco alguém da minha família, quando alguém morre, porque fico 

muito triste” (C27); “saber que as pessoas vão morrer” (C50); “quando alguém morre, 

isso é uma grande tristeza” (C66). 

2. Conflitos/discussões: refere-se a episódios de discussões ou algum tipo de zanga. 

Ex.: “quando os meus pais ficam chateados comigo” (C4); “quando alguém de quem eu 

gosto fica zangado comigo, quero ser amiga de todos” (C23); “quando a minha mãe se 

zanga comigo” (C23); “quando faço asneiras e os meus pais se chateiam” (C36); 

“quando os meus pais se chateiam“ (C44); “discussões das pessoas que eu gosto e 



59 
 

quando há gritos” (C55); “discussões, porque se conversarmos podemos resolver tudo, 

sem nos zangarmos” (C62). 

3. Doença 

3.1. Doença da própria criança: inclui “estar no hospital” (C29); “quando 

fico doente” (C31); “quando me aleijo a brincar ou assim” (C37); “estar doente” 

(C45). 

3.2. Doenças de pessoas significativas: referência a episódios de doenças de 

familiares ou pessoas próximas, internamentos ou o acompanhar de doenças 

crónicas de alguém especial para a criança “ver a minha irmã no hospital 

quando ela esteve doente” (C29); “quando alguém de quem gosto está doente” 

(C30); “quando o meu irmão se magoa“ (C38); “ver alguém da minha família 

doente” (C39); “a doença do meu pai. Isso deixa-me triste” (C47); saber que o 

meu irmão tem uma doença (síndrome) que nunca vai passar” (C48). 

4. Emigração: inclui situações de emigração de familiares. Ex.: “quando o meu pai 

vai para França trabalhar” (C8); “ver as pessoas que eu gosto ir embora, quando levo os 

meus primos ao aeroporto. Não gosto de despedidas” (C17); “quando o meu pai vai 

trabalhar para fora” (C26, C33, C63); “quando a minha avó vai embora trabalhar” 

(C38); “quando o meu avô tem de ir trabalhar para o estrangeiro” (C71); “quando os 

meus tios e o meu pai vão trabalhar para longe” (C68). 

5. Sofrimento  

5.1. Sofrimento da própria criança: refere-se a situações ou acontecimentos 

que causaram sofrimento e outros sentimentos negativos. Ex.: “quando fico 

sozinha em casa” (C2), “quando parto um brinquedo” (C6), “quando me batem, 

ou dizem coisas más de mim” (C10); “quando não tenho nada para fazer” 

(C12); “ninguém ser meu amigo, baterem-me e fazerem-me coisas más” (C13); 
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“ter más notas” (C15); “quando alguém não acredita em mim, naquilo que eu 

digo” (C19); “quando não tenho boas notas” (C42); “quando alguém me faz 

mal” (C69). 

5.2. Sofrimento do outro: engloba situações ou acontecimentos que 

acontecem com as pessoas ou animais mas interferem na felicidade da criança 

(maus-tratos, descriminação, abandono). Ex.: “ver um cão vadio, não gosto de 

ver que os animais são maltratados ” (C18), “quando vejo os outros tristes ou a 

chorar” (C20); “quando vejo as pessoas sofrerem: os sem-abrigo e assim” 

(C43). “ver os outros tristes, principalmente a minha mãe” (C49); “saber que há 

pessoas que não têm roupa, comida e conforto” (C52); “quando vejo problemas 

na família” (C53); “ver as pessoas a tratarem-se mal entre elas” (C72). 

Atendendo à tabela 4,verifica-se que ao nível do género, o que deixa o género 

feminino mais triste são as discussões e/ou as zangas entre elas próprias e as pessoas 

significativas e quando há conflitos entre as pessoas de quem elas gostam, bem como 

quando acontece alguma coisa nas suas vidas que acarreta sofrimento (ambas com 

23,8%), verificando-se a mesma tendência de respostas para os participantes do género 

masculino (29,0% e 32,3%, respectivamente). 

Relativamente aos ciclos de escolaridade, as crianças do 1º ciclo proferiram mais 

nas suas respostas a subcategoria “sofrimento do próprio” (63,6%), enquanto que a 

categoria “conflitos/discussões” (31,4%) foi a mais enumerada nas respostas das 

crianças do 2º ciclo. Para além disso acrescenta-se que no 2º ciclo houve uma maior 

variabilidade de respostas do que no 1º ciclo, visto que a categoria “doença” não foi 

mencionada uma única vez pelas crianças mais pequenas. 

 

Tabela 4 
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Indicadores de bem-estar subjetivo 

Questões Categorias 

Género Ciclo de escolaridade 

Feminino 

(N=42) 
Masculino 

(N=31) 

1º ciclo 

(5-9 

anos) 

(N=22) 

2º ciclo 

(10-12 

anos) 

(N=51) 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

9: o quê 

que uma 

criança 

precisa para 

ser feliz? 

Família 20 47,6 20 64,5 13 59,1 27 52,9 

Amizade 16 38,1 16 51,6 9 40,9 23 45,1 

Satisfação de 

necessidades 

básicas/desejos 

20 47,6 12 38,7 15 68,2 16 31,4 

Atividades/ lazer 3 7,1 9 29,0 7 31,8 5 9,8 

Escola 3 7,1 3 9,7 3 13,6 3 5,9 

Sentimentos 36 85,7 8 25,8 7 31,8 37 72,5 

Valores 4 9,5 6 19,4 3 13,6 7 13,7 

10: o que te 

deixa feliz? 

Família 25 59,5 8 25,8 11 50,0 22 43,1 

Amizade 7 16,7 0 0 1 4,5 6 11,8 

Atividades/lazer 16 39,1 19 61,3 12 54,5 23 45,1 

Satisfação de 

necessidades 

básicas/desejos 

4 9,5 3 9,7 2 9,1 5 9,8 

Escola 5 11,9 2 6,5 2 9,1 5 9,8 

Sentimentos 7 16,7 2 6,5 3 13,6 6 11,8 

Relacionamentos 5 11,9 2 6,5 3 13,6 4 7,8 

Outros 1 2,4 2 6,5 1 4,5 2 3,9 

11: o que 

não te 

deixa feliz? 

Morte 5 11,9 2 6,5 1 4,5 6 11,8 

Conflitos/discussões 10 23,8 9 29,0 3 13,6 16 31,4 

Doenças da própria 

criança 
2 4,8 1 3,2 0 0 3 5,9 

Doenças de pessoas 

significativas 
6 14,3 4 12,9 0 0 10 19,6 

Emigração 5 11,9 5 16,1 3 13,6 7 13,7 

Sofrimento do 

próprio 
10 23,8 10 32,3 14 63,6 6 11,8 

Sofrimento do outro 8 19,0 3 9,7 4 18,2 7 13,7 
Nota: em cada resposta dada pelas crianças podem estar mencionadas mais do que uma categoria. 
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Discussão 

Este estudo procurou compreender a forma como as crianças do 1º e 2º ciclo 

percecionam a felicidade e quais as representações e significados que estas lhe 

atribuem, gerando conteúdos muito ricos tal como se objetiva estudos de natureza 

exploratória. Para além disso, a análise qualitativa possibilitou o encontro de aspetos 

relevantes ao estudo do bem-estar infantil. 

Mediante as questões de investigação, a partir da Escala de Faces de Andrews 

(McDowell & Newell, 1996) que tinha como objetivo avaliar a perceção que as crianças 

têm sobre a sua felicidade, é possível perceber que as crianças que participaram neste 

estudo revelam níveis de bem-estar elevado, tendo em conta que a maioria 

(N=60/82,2%) escolheu a face A (que representa elevado bem-estar) para descreverem a 

forma como se sentem ultimamente. Estes resultados corroboram o estudo de 

Giacomoni (2002) e que nos indiciam que estas crianças que apresentam níveis de bem-

estar elevados serão crianças com um temperamento positivo, com tendência a olhar o 

lado bom das coisas, possuirão amizades e recursos adequados para fazer progressos 

rapidamente em direção às suas metas, o que se revela motivador para continuarmos a 

investir em programas e medidas que viabilizem o aumento constante da felicidade na 

infância.  

Relativamente aos resultados das questões do guião da entrevista, também se 

retiram conclusões relevantes. Analisando as primeiras três questões “o que vem na tua 

cabeça quando pensas em felicidade, o que é a felicidade, o que é ser feliz?” que dizem 

respeito ao conceito de felicidade e características, verifica-se que as crianças ligam, 

fundamentalmente, a felicidade a quatro categorias “família”, “amizade”, “sentimentos” 

e “atividades/lazer”, o que vai ao encontro do modelo multidimensional de satisfação de 

vida infantil apresentado por Huebner (1991), que refere estes domínios para explicar o 
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BES infantil (Guiacomoni, Souza & Hutz, 2016), bem como os estudos de Giacomoni, 

Souza e Hutz (2014), que identificaram que a criança vê na família experiências 

positivas e que encaram a amizade como componente da experiência de uma pessoa 

feliz. Para além disso, enfatiza o afeto como um elemento imprescindível e inerente a 

um desenvolvimento humano saudável e harmonioso, sendo que este se traduz pela 

capacidade de o ser humano estabelecer relações e criar vínculos (Diniz & Koller, 

2010). Sendo que esta tendência se verifica tanto ao nível de géneros como a nível de 

ciclos de escolaridade.  

Assim sendo, é pertinente falar na importância da proteção, do suporte, do controlo 

e do estabelecimento de limites por parte pais, nos primeiros anos de vida das crianças, 

pois auxiliam a construção do autoconceito e o desenvolvimento de sentimentos básicos 

(amor, segurança, cuidado), sendo que a presença ou a falta deste apoio parental poderá 

influenciar a saúde mental e autoestima das crianças, determinando o resto da sua 

infância e grande parte da vida adulta. Espera-se assim, que os pais e  toda a família 

construam lugares de afetos, onde o amor e o carinho representem, eles mesmos, os 

pilares da nossa casa do cuidar, pois como o Principezinho afirma no seu livro, nós 

adultos somos responsáveis pelas nossas rosas (Teixeira, 2014). 

Na questão 3 “o que é a felicidade?”, surge pela primeira vez a categoria “self 

positivo e altruísmo” que é uma categoria muito importante, uma vez que os indivíduos 

mais estáveis emocionalmente são aqueles que mantêm um bom conceito de si próprio, 

o que parece indicar uma relação entre maturidade, estabilidade emocional, uma visão 

pessoal positiva e altruísta. A capacidade da criança ser altruísta, está associada a um 

ambiente familiar coeso e harmonioso e o altruísmo é classificado como um 

comportamento designado a atender às necessidades dos outros, envolvendo escolhas 

em que os indivíduos colocam menos valor em resultados pessoais e não esperam 
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retorno dessas atitudes cooperativas e solidárias (Ebrahim, 2001). Desta forma, verificar 

que as crianças quando questionadas sobre o que traz felicidade mencionam respostas 

que englobam o bem-estar do outro significa que possuem já um conceito de felicidade 

virado para os outros e não só para si mesmo, dando indícios de que estas crianças 

mostram já tendência para a solidariedade e para o cuidado do outro, o que nos faz 

acreditar que estas poderão tornar-se adultos com valores humanos essenciais para 

favorecer a harmonia na sociedade, proporcionando um ambiente de interajuda e de 

preocupação com o outro.  

Para além disso, verificamos que sempre que surge esta categoria ao longo dos 

resultados, a maior percentagem de respostas é dada pelas crianças do 2º ciclo, o que 

vem confirmar o estudo de Lourenço (1992), que explica que o altruísmo das crianças 

aumenta com a idade, devido ao desenvolvimento da habilidade de conceber os atos 

pró-sociais em termos de ganhos. A partir dessa idade acredita-se que as crianças 

passem também a entender a função social da gratidão (Pieta & Freitas, 2009). 

Debruçando-nos agora na questão 4 “como achas que uma pessoa feliz é?” 

verificamos que para as crianças uma pessoa feliz é identificada pelas suas 

características subjetivas positivas, ou seja sentimentos, emoções, estados e traços 

positivos (simpatia, boa disposição), embora também atribuam à pessoa feliz algumas 

características e atributos físicos visíveis a olho nu (“é mais bonita” (C1); “ri muito e 

alto” (C2)” “tem um sorriso na cara” (C25)). Neste sentido, podemos concluir que para 

a maioria das crianças do estudo uma pessoa feliz é aquela que apresenta características 

pessoais próprias, designadamente, um “self positivo”, ou seja, é alguém que estabelece 

relações positivas com os outros, e possui as suas necessidades materiais e fisiológicas 

atendidas, assim como, as suas necessidades afetivas e emocionais. Na mesma linha de 

raciocínio, quando questionados sobre a origem da felicidade (questão 5: “de onde vem 
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a felicidade?”), a maioria das respostas das crianças, de ambos os géneros e ciclo de 

estudos, recaiu sobre a categoria “coração”. Estes resultados remetem para o papel das 

variáveis intrínsecas como determinantes do BES, assim como para a autoperceção da 

felicidade mediante a atribuição de atributos pessoais como: ser simpática, amorosa, 

bem-disposta, animada, bondosa, entre outros atributos (Giacomoni, Souza & Hutz, 

2014), embora sejam escassos os estudos que exploram estas duas questões estas duas 

questões, impedindo a realização de comparações.  

Relativamente às questões sobre a perceção da própria felicidade, verificamos que 

na questão 6 “tu achas que és feliz? Explica porquê.”, 98,6% das crianças entrevistadas 

se consideram felizes, o que reflete a ausência de diferenças entre género e entre ciclos 

de escolaridade. Para além disso, as crianças atribuíram, tendencialmente, a sua 

felicidade à categoria “família”, embora as categorias “amizade” e “sentimentos” 

também receberam uma grande quantidade de respostas, o que prova mais uma vez que 

as relações interpessoais com a família são cruciais para BES infantil e que ter amigos, 

fazer amigos e manter amizades representam fatores fundamentais para o 

desenvolvimento saudável do ser humano, dado que as trocas ou as inter-relações entre 

amigos contribuem para o desenvolvimento intelectual e afetivo do indivíduo, visando 

relações ricas onde os envolvidos podem estabelecer trocas afetivas, cognitivas, dar 

opiniões e contribuírem para o desenvolvimento do outro (Ricardo & Rossetti, 2011). 

Acrescenta-se ainda que as crianças, ao mesmo tempo em que desenvolvem a 

inteligência, também evoluem em fatores como a socialização e a afetividade dando 

cada vez mais importância á expressividade emocional, que dizem respeito 

principalmente ao reconhecimento e à nomeação de sentimentos, expressão de emoções 

e saber lidar com os próprios sentimentos, o que se verifica nas respostas dadas “recebo 
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mimos” (C7); “tenho carinho e preocupação por parte dos meus pais” (C33) (Schwartz, 

Lopes & Veronez, 2016). 

Revela-se ainda pertinente referir que nesta questão, surge a categoria “não-

violência” (voltando a emergir na questão 7) que deve ser realçada, mesmo que poucas 

crianças a tenham referido nas suas respostas, isto porque o facto dos participantes do 

estudo abordarem este tema através das suas ilações surpreende devido ao seu peso e à 

intensidade destes acontecimentos. No entanto, estas respostas, permite-nos perceber 

que as crianças vinculam a felicidade ao viver num ambiente harmonioso e sem guerras, 

tendo em conta que já foi identificado e descrito na literatura o poder devastador da 

violência na vida de uma criança, bem como as consequências e as sequelas 

(Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 

Quando perguntado à criança “o que a deixa mais feliz? Explica porquê.” (questão 

7), a categoria dominante e transversal a ambos os géneros e ciclos de estudos foi 

“atividades/lazer”, o que permite concluir que atualmente as crianças vêm os passeios, o 

brincar e o desporto como atividades promotoras de felicidade, na medida em que 

consideram esses momentos como oportunidades de desligamento de compromissos e 

de preocupações diárias, caracterizado por descanso, divertimento e desenvolvimento, 

promotor de socialização e de aprendizagem. No entanto, o campo de estudos do lazer 

(assim como a PP) é reconhecidamente novo na comparação com os demais campos de 

conhecimento, embora o papel do lazer na vida da criança apresente características 

protetoras, preventivas e promotoras de saúde e de desenvolvimento saudável (Souza, 

Silveira & Rocha, 2013). Acrescenta-se ainda o facto de haver uma tendência para a 

privação destes momentos lúdicos, uma vez que as crianças, cada vez mais cedo, veem 

o seu tempo livre invadido e reduzido por exigências e responsabilidades escolares. 
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Quanto à justificação (“Explica porquê.”) dada pelas crianças em relação ao que as 

faz mais felizes as categorias mais citadas foram “sentimentos” e “relacionamentos”, ou 

seja, as respostas citadas vão ao encontro do que foi referido anteriormente, tendo em 

conta que a categoria “atividades/lazer” mencionada pelas crianças, promove e sustenta 

relacionamentos positivos com pessoas significativas (amigos, família) que despoletam 

sentimentos/afetos positivos de satisfação, prazer, alegria e bem-estar. De modo 

espontâneo, as crianças parecem posicionar essas relações interpessoais como algo 

muito importante nas suas vivências de lazer e são essas vivências de lazer que 

possibilitam a manutenção e o desenvolvimento de amizades e a vivência de momentos 

significativos com a família. 

Para além destas categorias dominantes, surge ainda na questão sete a categoria 

“ações morais”, que carece de alguma atenção, na medida em que se prende com a 

categoria já explicada “altruísmo”, e que demonstra mais uma vez que as crianças se 

preocupam com o outro e percebem que a sua felicidade contém atitudes de 

solidariedade e gratidão para com as pessoas que as rodeiam, o que se comprova com o 

exemplo de resposta: “devemos ter respeito e amor pelos outros” (C42). Não obstante, 

importa referir que existem já estudos que afirmam, persuasivamente, que as crianças 

pequenas pensam sobre questões morais e sociais de uma forma qualitativamente 

distinta das crianças mais velhas e dos adultos, isto porque em idades mais precoces as 

crianças apresentam uma capacidade limitada e alguma dificuldade para assumir a 

perspetiva de outros e pensar sobre os seus sentimentos e interações (DeVries & Zan, 

2018). 

Revisando agora a questão 8 (“achas que a felicidade depende de ti? Explica 

porquê.”), concluiu-se que mais de metade das crianças presentes neste estudo (71,2%) 

entende que a felicidade depende de si mesma, ao passo que apenas 28,8% acreditam 
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que a felicidade depende direta ou indiretamente de outras pessoas. Embora entre 

géneros não se tenham verificado grandes oscilações nos resultados, ao nível dos ciclos 

de escolaridade, observa-se que as crianças do 2º ciclo acreditam que a sua felicidade 

sofre mais interferência dos outros, quer por atitudes ou outro tipo de influência externa. 

Esta é uma questão desenvolvimental esperada, visto que o egocentrismo vai dando 

lugar à cooperação com outros em diferentes níveis à medida que a criança vai tendo 

mais consciência da realidade que a rodeia, bem como dos papeis sociais, dos 

relacionamentos e da importância que estes têm na sua vida (Giacomoni, Souza & Hutz, 

2016). 

Seguidamente, através das últimas três questões do guião da entrevista, pretendia-se 

perceber quais são os indicadores de BES para as crianças. Debruçando-nos sobre a 

questão 9 “o quê que uma criança precisa para ser feliz?”, verifica-se que 

tendencialmente as crianças deste estudo indicam que possuir relações interpessoais 

positivas e afetuosas; construir amizades saudáveis; receber e partilhar sentimentos, 

afetos e emoções; bem como possuir as necessidades mais básicas (casa e alimentação, 

por exemplo) são os ingredientes mais importantes para o alcance de níveis de 

felicidade mais elevados, tendo em conta que as categorias mais mencionadas foram 

“família”, “amizade”, “satisfação das necessidades básicas/desejos” e “sentimentos”.  

Quando questionadas as crianças sobre “o que te deixa mais feliz?” (questão 10) 

confirmamos novamente a importância da família que é entendida como rede primária 

de interação social e provedora de apoio indispensável à manutenção da integridade 

física e psicológica do indivíduo (Souza & Batista, 2008) e das atividades/lazer na vida 

das crianças, sendo que estas se revelam como um instrumento de extrema relevância 

que merece atenção e que nunca deve ser deixado de lado, mas, pelo contrário, deve ser 
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estimulado, já que é responsável pelo auxílio nas evoluções psíquicas e apresenta 

relevância sócio-cognitiva para a educação infantil (Rolim, Guerra & Tassigny, 2008). 

A par disso, podemos ainda aferir que parece existir uma relação entre estas 

categorias, considerando que o estabelecimento de laços recíprocos com pessoas 

significativas (familiares e amigos) mobiliza a criança para o desenvolvimento de 

atividades no seu meio físico, social e simbólico, condutores da sua atividade 

exploratória, manipuladora, criativa e imaginativa (Diniz & Koller, 2010). Ou seja, é 

importante reforçar que as crianças estão constantemente a trazer nas suas respostas a 

importância que a família e os relacionamentos têm no garante da sua felicidade.  

Já no que respeita à questão 11 “o que não te deixa feliz?” observa-se que as 

categorias obtidas são distintas das abordadas nas questões anteriores. No entanto, 

permitem retirar conclusões bastante interessantes, visto que para além das crianças 

(independentemente de género e idade) referirem situações e vivencias próprias menos 

agradáveis (“quando fico sozinha em casa” (C2); “quando não tenho nada para fazer” 

(C12); “quando alguém não acredita em mim, naquilo que eu digo” (C19)), também 

abordam situações que acontecem ao outro (“saber que há pessoas que não têm roupa, 

comida e conforto” (C52); ver um cão vadio, não gosto de ver que os animais são 

maltratados ” (C18); “quando os meus pais ficam chateados comigo” (C4); “quando 

alguém morre, isso é uma grande tristeza” (C66)) mas que exercem interferência na sua 

própria felicidade.  

O facto de as crianças terem mencionado nas suas respostas o seu próprio 

sofrimento (categoria “sofrimento da própria criança”), evidencia a necessidade de se 

intervir desde logo na saúde mental das crianças, de modo a que haja um equilíbrio 

entre os factores de risco e os factores de proteção (apoio social, autoestima, supervisão 

familiar, entre outros), isto porque tal como os resultados mostram, existem várias 
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adversidades que se não forem trabalhadas de forma assertiva, podem despoletar 

quadros de depressão, transtornos de ansiedade, e em episódios de isolamento, solidão e 

extrema tristeza nas crianças o que vai comprometer drasticamente a sua felicidade 

(Ramires, et al., 2009).  

Posto isto, através destes resultados verificamos que a ideia que alguns pais possam 

ter de que as crianças não sofrem, não têm depressão nem problemas de ansiedade e não 

guardam ressentimentos ou mágoas dolorosas poderá estar errada, até porque as 

crianças estão em contacto com o mundo e com aqueles que lhe são significativos, o que 

faz com que todo o sofrimento percebido nos mais próximos ou causado por estes afeta 

profundamente o comportamento, as emoções e a forma de pensar sobre si e sobre o 

mundo em que as crianças vivem, ao ponto de gerar perturbações psicológicas que não 

são esquecidas, mas sim disfarçadas (Antony, 2009). 

Para além disso, devemos considerar as respostas como “ninguém ser meu amigo, 

baterem-me e fazerem-me coisas más” (C13); “quando me batem, ou dizem coisas más 

de mim” (C10), na medida em que podem indicar possíveis episódios de violência 

física, psicológica ou verbal entre as crianças (bullying), o que também promove um 

elevado sofrimento constante e compromete o seu BES. Neste sentido, os pais 

juntamente com a escola devem estar cada vez mais atentos às crianças de modo a 

perceberem os sinais deste tipo de violência infantil, não só para intervir da forma mais 

adequada, mas para garantirem o seu desenvolvimento saudável, tendo em conta que a 

infância é o estágio da construção psíquica, cognitiva, afetiva e emocional (Gaio & 

Blum, 2015). 

A categoria “morte”, que surge nesta questão pela primeira vez, através de 

respostas como: “saber que as pessoas vão morrer” (C50); “quando alguém morre, isso 

é uma grande tristeza” (C66), também requer uma especial atenção porque, embora, a 
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morte seja intrínseca ao desenvolvimento humano, estando presente e deixando sinais 

em todas as fases da vida dos indivíduos, este tema torna-se ainda mais interdito no caso 

de crianças, uma vez que elas estão relacionadas socialmente com a vida, e não com a 

morte (Salvagni, Savegnago, Gonçalves, Quintana & Beck, 2013).  

A criança compreende a morte dependendo de variáveis importantes, 

nomeadamente: a capacidade cognitiva, a idade, o contexto social e cultural no qual está 

inserida, as suas emoções, afetos, bem como as experiências de perda que já teve (morte 

de um familiar ou de um animal de estimação), ou seja, ao longo de seu 

desenvolvimento, a criança acompanha as mortes reais que a rodeiam tentando entender 

o que acontece, formando a sua conceção do tema. Até aos cinco anos ela percebe a 

morte como uma separação que pode se reverter, posteriormente, a criança começa a 

perceber a imobilidade das pessoas mortas, mas ainda não entende totalmente o que está 

a acontecer. Com sete anos a criança compreende a noção de causa e efeito, o que lhe 

permite imaginar motivos causadores da morte e, por volta dos nove/dez anos, entende 

que a morte é irreversível, universal, permanente e inevitável, reconhecendo que a 

morte é uma etapa da vida (Salvagni, et al., 2013).  

No entanto, quando a morte é de um dos progenitores da criança, este tema torna-se 

ainda complexo, pois afeta o desenvolvimento infantil tanto a curto quanto a longo 

prazo, já que o rompimento de um vínculo por morte exige uma reorganização 

emocional por parte da criança e da família. A separação por morte configura-se em 

potencial stressor para a criança, podendo colocar em risco a sua segurança e 

sobrevivência emocional, somando-se ainda o facto de esta estar inserida em um grupo 

familiar que, pelo impacto do evento, encontra-se também fragilizado (Anton & Favero, 

2011). 
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Neste sentido, torna-se fulcral falar com as crianças sobre esta temática, mesmo que 

seja difícil, até porque a comunicação intrafamiliar é vital no curso do processo de luto 

infantil, uma vez que a elaboração do luto pela criança é fortemente influenciada pelo 

quê e como os responsáveis conversam com ela e pela maneira como lidam com suas 

expressões emocionais. Deixar a criança dar o tom e estabelecer o ritmo da conversa 

parece a maneira mais apropriada de abordar este tema, sendo que utilizar palavras 

adequadas e acessíveis, permitindo que se estabeleça um diálogo e que se formulem 

questões, também é um fator importante, nestas situações. Para além disso, os 

esclarecimentos mais adequados são os sinceros, diretos e que levem em conta o que for 

possível da experiência da criança, pois assim, a criança compreende e assimila o 

acontecido, construindo o seu conceito de morte com as verdades ditas e o entendimento 

que lhe é possível (Salvagni, et al., 2013), tal como se verifica neste exemplo de 

resposta dada nesta questão: “quando as pessoas morrem, o meu pai morreu, mas ele é a 

estrela mais linda do céu, eu vou sempre ao cemitério pôr flores. Falo com ele e gosto 

muito dele” (C7). 

Das limitações do presente estudo, é necessário ressalvar o tamanho reduzido da 

amostra, embora tenha sido qualitativamente delineada para abarcar questões de 

diferenças de género e faixas etárias (através dos ciclos de escolaridade). Acrescenta-se 

ainda o facto de a amostra ter sido por conveniência, o que se reflete numa discrepância 

entre o número de crianças participantes do 1º ciclo (com idades compreendidas entre 

os 5-9 anos), comparativamente ao número de crianças participante dos 2º ciclo (na 

faixa etária dos 10-12 anos), o que deve ser considerado nos resultados obtidos. De 

igual forma, se verifica uma diferença entre o número de participantes de cada género. 

 No entanto, este tipo de estudos exploratórios embrionários permitem dar 

indicações para futuros estudos e para que novos insights possam ser alcançados.  
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Considerações Finais 

O objetivo deste estudo baseou-se em compreender o conceito de felicidade e suas 

características, perceber a perceção infantil da própria felicidade e conhecer os 

indicadores de felicidade. Os principais resultados mostraram que, maioritariamente, as 

crianças se consideram felizes, sem distinção de género ou ciclos de escolaridade e que 

as crianças a partir dos 5 anos de idade revelam possuir já perceção sobre a felicidade, 

trazendo conteúdos interessantes sobre constructo que devem ser escutados e 

compreendidos, a fim de que a garantia da sua felicidade seja assegurada.  

Acrescenta-se que as categorias “família”, “amizade” e “sentimentos”, foram em 

quase todas as questões as mais mencionadas, vindo confirmar a importância das figuras 

significativas e respetivas relações para a felicidade da criança, assim como a 

necessidade destas em explorar, vivenciar e partilhar emoções, afetos e sentimentos. 

Assim, considera-se essencial a necessidade de estabelecer relações de afeto e 

confiança, como algo que perpasse todo o ciclo vital, tornando possível manter o 

sentimento de continuidade face a todas as mudanças e exigências com que o ser 

humano se depara ao longo do seu desenvolvimento, começando pela infância que é um 

período pautado por complexidades e desafios constantes.   

Desta forma, a parentalidade positiva é entendida como o caminho para a 

construção de infâncias saudáveis e felizes e como fator protetor contra o 

desenvolvimento de comportamentos antissociais e disruptivos. Não obstante, 

acrescenta-se que é incluída nesta parentalidade positiva, todas as pessoas que se 

preocupam com o bem-estar das crianças, a sua estimulação e desenvolvimento, 

nomeadamente: os pais, os avós, a família alargada, os amigos da família, os vizinhos, 

os professores, a comunidade e até os médicos e os enfermeiros, o que faz com que a 

parentalidade seja transportada para o domínio público, abandonando a esfera privada 
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da família face aos valores mais elevados de proteção e promoção dos direitos das 

crianças e das famílias (Teixeira, 2014). 

Importa também valorizar a categoria “atividades/lazer”, pois embora seja um 

aspeto pouco valorizado na definição de felicidade, surge neste estudo como um 

domínio bastante relevante para o BES infantil, tendo em conta que este tipo de 

atividades e o lazer permitem a participação familiar (o que favorece as relações entre 

pais e filhos) e uma aprendizagem mais agradável diante de novas situações, abrindo 

possibilidades positivas para criança. 

Para além disso, a brincadeira tem sido fonte de pesquisa na Psicologia devido a 

sua influência no desenvolvimento infantil e pela motivação interna para tal atividade, 

uma vez que o brincar, ato tão característico da infância, traz inúmeras vantagens para a 

constituição da criança, proporcionando a capacitação de uma série de experiências 

(exteriorizar as emoções, os medos, as angústias, os problemas) que irão contribuir para 

o desenvolvimento futuro dela e para a construção do seu próprio mundo. Acrescenta-se 

ainda que o lúdico é uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades 

no processo ensino-aprendizagem, pois facilita e ativa a criatividade e a construção do 

conhecimento, o que faz com que seja pertinente reforçar todos estes benefícios do 

brincar no meio escolar (Rolim, Guerra & Tassigny, 2008). 

Na mesma linha de raciocínio, sabe-se que a prática regular da atividade física, em 

geral, pode proporcionar vários benefícios à saúde e ainda constitui uma forma efetiva 

de prevenção à ocorrência de doenças futuras (obesidade, doenças cardiovasculares, 

distúrbios do sono), no caso das crianças, a atividade física desempenha papel 

fundamental sobre a condição física, psicológica e mental, na medida em que aumenta a 

autoestima, a autoconfiança, o desenvolvimento pessoal, a aceitação e socialização 

social, bem como a sensação de bem-estar entre as crianças. Assim, para além de ser 
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fundamental o envolvimento da família neste tipo de atividade, é também 

imprescindível que haja uma modificação no ambiente escolar através do 

desenvolvimento de programas escolares e desportivos, com a finalidade de promover a 

atividade física, contribuindo para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável e 

mais ativo (Silva & Costa, 2017). 

Devemos considerar ainda que os indicadores de BES tendem a ser cada vez mais 

sensíveis às fases de desenvolvimento da criança e mais específicos em relação à idade, 

aliando a compreensão de que aqueles que podem ser relevantes em uma idade podem 

não ser apropriados para outra, refletindo as necessidades, desafios e realizações de cada 

fase de desenvolvimento (Meireles, et al., 2013). 

Os resultados aqui apresentados também indicam que para avaliar o BES infantil 

deve considerar-se o domínio da violência, dado que é indiscutível o impacto negativo 

desta em todos os seres humanos, principalmente nas crianças que são mais vulneráveis 

e encontram-se numa fase de desenvolvimento, que automaticamente fica 

comprometido ao vivenciarem ou sofrerem episódios violentos (violência física, 

psicológica, verbal).   

Na mesma proporção de importância, os resultados refletem a necessidade de se 

intervir com os educadores, pais e profissionais de saúde para melhorar as suas 

capacidades para lidarem com luto simbólico ou real das crianças, pois denota-se que as 

famílias e as escolas não estão preparadas para explicar está temática, nem para orientar 

as crianças quando estas se deparam com este tipo de situações dolorosas e intensas, da 

mesma forma que muitos profissionais de saúde, principalmente os psicólogos, não 

estão suficientemente fortalecidos para dar suporte emocional à criança enlutada e sua 

família, lacunas estas que resultam em mentiras frequentes sobre a morte, 



76 
 

impossibilitando a elaboração das perdas pela criança e podendo causar-lhe traumas 

futuros (Anton & Favero, 2011 e Affonso & Teixeira, 2015). 

Para tanto, é importante que o profissional tenha um profundo conhecimento sobre 

o tema e sobre si mesmo, procurando diferenciar conflitos inerentes ao atendimento 

psicológico em situação de luto infantil por perda repentina de genitores, e seus próprios 

pontos de vulnerabilidade, que podem ser mobilizados diante de tal situação, para que 

se possa falar abertamente com crianças. Da mesma forma, é imperativo também que 

pais e professores superem em alguma medida o tabu da morte, e invistam na criação de 

espaços para a expressão de emoções e sentimentos no qual haja reflexão, cuidado e 

competência, para que se contribua no sentido de não se instituir posições defensivas 

em relação ao tema da morte e recorram a recursos lúdicos, como: livros infantis, 

brincadeiras, desenhos, dentre outros para que se aborde de uma forma adequada estas 

perdas tão significativas para as crianças (Salvagni, et al., 2013 e Affonso &Teixeira, 

2015). 

Paralelamente a tudo o que foi apresentado, devemos ainda considerar que embora 

se estime que 10% a 25% das crianças e adolescentes, em algum momento, apresentem 

algum comprometimento considerado clínico ou desviante, necessitando, assim, de 

tratamento especializado, existiu uma inclusão tardia da saúde mental infanto-juvenil na 

agenda das políticas públicas, nacional e internacional. Posto isto, é crucial aprimorar o 

cuidado à saúde mental infantil, tendo em conta que se observa uma, ou seja, é 

extremamente importante discutir sobre as políticas públicas existentes; identificar 

fragilidades e potencialidades presentes; validar a relevância de temas polémicos como 

a fragmentação da atenção, a conceção de família e de desenvolvimento infantil e 

inverter o sentido das pesquisas que se baseiam essencialmente no sofrimento e das 

dificuldades presentes na fase da infância, dando primazia ao estudo dos domínios 



77 
 

positivos, nomeadamente, a felicidade e a importância desta na vida das crianças (Gauy 

& Rocha, 2014). 

Seguindo esta ideia devemos aprimorar a prevenção primária em saúde mental, isto 

é elaborar intervenções para reduzir a ocorrência futura de problemas de ajustamento e 

para promover a construção de competências associadas à saúde mental, a fim de 

produzir processos protetivos no curso de desenvolvimento que possam favorecer o 

desempenho saudável das tarefas desenvolvimentais típicas de cada idade de acordo 

com o esperado em cada momento histórico e contexto cultural e tendo em consideração 

as características individuais de cada criança (Murta, 2007). 

Em suma, importa ressalvar que esforços nas pesquisas sobre a felicidade das 

crianças trazem à superfície factores internos e externos relevantes, bem como 

informações valiosas e ricas a serem consideradas no presente e no futuro, porque a 

felicidade não se resume a evitar a fome, a solidão, a violência (entre outros), devendo 

também incluir qualidade e satisfação de vida, relacionamentos saudáveis e exploração 

positiva de emoções e isso não é diferente para as crianças. 

Seria pertinente a continuidade de estudos sobre a felicidade e os seus factores 

explicativos nestas faixas etárias, recorrendo a amostras mais abrangentes, de diferentes 

culturas; diferentes níveis socioeconómicos, diferentes tipos de ensino (público e 

privado) e diferentes configurações parentais (pais homossexuais, pais separados, 

famílias monoparentais), de forma a permitirem comparações e verificar onde incidem 

as possíveis diferenças. Realizar estudos com crianças institucionalizadas, 

hospitalizadas ou com doenças crónicas também seria importante para compreender a 

realidade destas relativamente à sua perceção sobre a felicidade. Para além disso, seria 

interessante recorrer a uma metodologia longitudinal para avaliar este tipo de 

constructos mais abstratos, num período de tempo mais alargado. Da mesma forma, o 
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desenvolvimento de instrumentos que auxiliem a medição deste constructo nestas 

idades também seria bastante útil. 
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Estudo Empírico II 

 

Acontecimentos significativos de vida percebidos pelas crianças do 1º e 2º ciclo 
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Resumo  

As pesquisas sobre o bem-estar subjetivo e satisfação de vida em crianças também 

investigam o autorrelato de eventos de vida. O presente estudo teve como objetivo 

investigar os eventos de vida que as crianças percebem positivamente e negativamente e 

compreender os significados que estas lhe atribuem. Participaram 73 crianças de escolas 

públicas do norte do país, com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos (1º e 2º 

ciclo) que responderam a um guião de entrevista (Giacomoni, 2002). Para tratamento 

dos dados recorreu-se à análise de conteúdo (Bardin, 2011). Os resultados apresentam 

concordância com a literatura internacional existente, na medida em que, 

independentemente do género e idade das crianças, os eventos de vida negativos mais 

citados foram: morte, desentendimentos familiares e saúde/doença; enquanto que os 

eventos de vida valorizados pelas crianças foram a família, o lazer e a amizade. 

Verifica-se, portanto a necessidade de elaborar intervenções eficazes na escola, a nível 

clínico e no meio familiar das crianças para que as crianças consigam lidar de forma 

adaptativa aos acontecimentos de vida e forma a conseguir ultrapassa-los sem 

comprometer o seu desenvolvimento futuro. 

Palavras-chave: Infância, bem-estar subjetivo, eventos significativos de vida. 
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Abstract  

Research on subjective well-being and life satisfaction in children also investigates 

the self-report of life events. The present study aimed to investigate the life events that 

children perceive positively and negatively and to understand the meanings they 

attribute to them. Participants were 73 children from public schools in the north of the 

country, aged between 5 and 12 years (1st and 2nd school level) who answered an 

interview script (Giacomoni, 2002). For the treatment of the data was used the analysis 

of content (Bardin, 2011). The results are consistent with the existing international 

literature in that, regardless of gender and age of the children, the most cited negative 

life events were: death, family disagreements and health / illness; while the life events 

valued by children were family, leisure and friendship. There is therefore a need to 

develop effective interventions at school, clinically and in the family environment of 

children so that children can adapt to life events in a way that is able to overcome them 

without compromising their future development. 

Key-words: Childhood, subjective well-being, significant life events. 
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Introdução 

Numa pesquisa sobre a felicidade (considerada pela autora como BES) 

desenvolvida por Thoilliez em 2011, com crianças de 6-12 anos de idade foi pedido que 

citassem eventos de vida (EV) e situações quotidianas associadas à felicidade e à 

infelicidade. A partir daí percebeu-se que a avaliação da qualidade de vida infantil 

incide não somente nos indicadores objetivos, mas também nos dados subjetivos da 

experiência da criança sobre vários domínios da sua vida, os seus afetos e os eventos 

que marcam a sua história pessoal, positiva ou negativamente. Assim, no âmbito dos 

estudos sobre bem-estar subjetivo, também é investigado o impacto dos eventos de vida 

sobre a visão do próprio bem-estar, na medida em que existe uma relação considerável 

entre estes dois constructos (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 

A emergência do tema EV nas produções literárias da comunidade científica é clara 

e reflete um interesse geral e assume-se como uma das grandes preocupações da 

atualidade (Albornoz & Bandeira, 2010), tendo em conta que os EV sofrem influências 

sócio-histórico-culturais, genéticas, de condições de saúde/doença, fatores psicossociais, 

traumas e vulnerabilidades desenvolvimentais, principalmente nas fases da infância e 

adolescência (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 

Os EV são acontecimentos quotidianos, psicológicos ou físicos, que alteram ou que 

podem alterar a rotina da pessoa nos âmbitos pessoal ou social, podendo ser de maior ou 

menor importância para o sujeito e, dividem-se em eventos positivos (que estão mais 

relacionados às causas da felicidade, entendida como BES), negativos (que se 

apresentam com um potencial ameaçador à qualidade de vida) ou neutros (Giacomoni, 

Souza & Hutz, 2016). Sendo que os EV percebidos como positivos aumentam o BES e 

os negativos o diminuem (Woyciekoski, Stenert, e Hutz 2012). 
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Nas bases de dados internacionais, os EV negativos são os mais citados, 

comparativamente, com os EV positivos onde os trabalhos realizados são escassos, bem 

como os textos que refletem os efeitos destes na vida das pessoas (Albornoz & 

Bandeira, 2010). Estes resultados podem ser justificados pelo facto de os EV negativos 

acarretarem graves efeitos no campo da saúde mental individual, especialmente quando 

esses eventos ocorrem em períodos de grande vulnerabilidade, como é o caso da 

infância, uma vez que os esses efeitos prejudiciais podem persistir e revelarem-se ao 

longo do desenvolvimento sob certas condições (alterações no comportamento, 

agressividade, indisciplina e furtos, fracasso escolar, violência, suicídio) (Habigzang & 

Caminha, 2004). A fase da infância é considerada vulnerável por ser um período onde a 

criança desenvolve características, habilidades e aptidões a todos os níveis (físico, 

cognitivo, emocional e psicológico) e se encontra exposta a inúmeros fatores internos e 

externos que contribuem para o surgimento de problemas físicos e psicológicos, que 

comprometem a sua saúde mental, podendo ser precursores de transtornos psiquiátricos 

e sociais ao longo da vida (Matos, Cruz, Dumith, Dias, Carret & Quevedo, 2015). 

De acordo com Loureiro e Sanches (2006), o estudo dos EV na infância é recente e 

poucas pesquisas levam em consideração a subjetividade do respondente, as variáveis 

internas do indivíduo que influenciam as suas lembranças e o contexto de 

desenvolvimento. No entanto, identificar esses eventos com base na perspetiva da 

própria criança, permite não só dar oportunidade para que ela se posicione sobre suas 

próprias experiências, evitando as respostas pouco fidedignas dadas através dos pais, 

professores e profissionais de saúde, mas também fortalecer metodologicamente a 

investigação científica sobre o tema (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 

A importância dos acontecimentos de vida como promotores de doenças ao nível 

psíquico foi primeiramente verificada para adultos (1978) e, só mais tarde (1987), foi 
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verificada também para as crianças. Atualmente, as Experiências de Adversidade 

Precoce (EAP) são percebidas como potenciais fatores de risco quer para a saúde mental 

quer para o normal desenvolvimento infantil/pessoal, o que se verifica no conceito de 

ecobiodesenvolvimento que ilustra o quanto as EAP e as influências do ambiente 

podem deixar a sua assinatura nas predisposições genéticas que afetam a arquitetura 

cerebral em formação e a saúde a longo prazo (Quartilho, 2012). 

Tendo por base esta perspetiva, surgiu o consenso científico de que as EAP podem 

afetar o estado de saúde na idade adulta de formas diferentes: 1 - através de um efeito 

cumulativo ao longo do tempo (exemplo: as doenças crónicas do adulto podem ser 

consideradas como resultando de uma interação recorrente com factores de stress 

psicológico e físico), 2- mediante uma incrustação biológica das experiências de 

adversidade em períodos críticos do desenvolvimento individual (exemplo: os efeitos 

das experiências negativas, embora camufladas, adiadas ou “congeladas” por aptidões 

de resiliência individual ou por efeitos diversos de apoio e camuflagem sociais são 

sempre incorporadas no organismo humano, produzindo alterações fisiológicas mais 

imediatas ou “memórias biológicas” que influenciam o desenvolvimento dos sistemas 

de resposta ao stress e afetam o desenvolvimento cerebral e os sistemas cardiovascular, 

imunitário e de regulação metabólica) (Albornoz & Bandeira, 2010; Quartilho, 2012). 

Estudos recentes apontam que acontecimentos graves ocorridos nas fases precoces 

do desenvolvimento têm efeito sobre o padrão de saúde e de doença ao longo da 

existência, na medida que amplificam o risco de aparecimento de doenças crónicas ao 

longo da vida, nomeadamente obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares (Silveira, 

Portella, Goldani, & Barbieri, 2007). Para além disso, quanto maior o número de EAP, 

maior o risco de aparecimento de problemas de saúde física e mental na vida adulta, e 

maior a correlação com a mortalidade na vida adulta (Albornoz & Bandeira, 2010).  
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No mesmo sentido, a adversidade na infância pode também estar associada a 

dificuldades na criação de relações conjugais satisfatórias, bem como a uma menor 

autonomia interpessoal e autoestima nos adultos (Silva & Mota, 2018). A exposição a 

afetividade negativa em idades precoces é um forte preditor da centralidade e do 

impacto negativo das EAP na vida adulta, com piores repercussões, quer a nível físico 

quer a nível mental, nomeadamente patologias de ansiedade e depressão e a 

incapacidade para controlar impulsos (Faustino, 2015). 

A associação entre os EV stressores e os problemas de saúde mental infantil pode 

estar relacionada a fatores genéticos (pais com desordens afetivas, esquizofrenia, 

desordens antissociais, hiperatividade, déficit de atenção e isolamento), biológicos 

(prematuridade, desnutrição, baixo peso, lesões cerebrais, atraso no desenvolvimento), e 

ambientais (situações de perda, abuso, negligência afetiva, violência familiar, privação 

de necessidades afetivas básicas, o desemprego na família, a separação dos pais, 

situações de doenças familiares e a morte de alguém querido). No entanto, supõe-se que 

o impacto destes eventos seja maior em crianças mais suscetíveis ou vulneráveis, cuja 

habilidade e maturidade para lidar com essas situações ainda não está desenvolvida 

suficientemente (Albornoz & Bandeira, 2010; Matos, et al., 2015).  

Sabe-se que o desenvolvimento se processa na interação entre o ser humano e o 

meio ambiente, onde se encontram presentes fatores de risco e proteção que irão 

influenciar a forma como os indivíduos se protegem de EV stressores, bem como, o 

desenvolvimento de patologias (Cecconello & Koller, 2000). Ao estudar-se o efeito dos 

EV no desenvolvimento infantil, verifica-se que estes podem ser tanto positivos quanto 

negativos. Quando são negativos, tornam-se fontes de stresse e vulnerabilidade 

(Loureiro & Sanches 2006).  
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O stresse é resultado de uma interação entre aspetos físicos e psicológicos 

decorrentes da exposição da criança a contextos que extrapolam as possibilidades de 

esta enfrentar e lidar com as adversidades (Murta & Tróccoli 2004). Na última década, a 

prevalência de stress na infância tem aumentado, indiciando que circunstâncias adversas 

de vida possam estar associadas, qualitativa e quantitativamente a estes valores 

(Faustino, 2015). 

Existe uma variabilidade individual na perceção e reação às situações de stresse por 

parte das crianças. De acordo com as reações, o stresse pode ser classificado como 

positivo, tolerável ou tóxico. O stresse positivo é aquele que é considerado saudável na 

vida das crianças, por ter baixa intensidade e por ser limitado a curtos períodos de 

tempo, o que permite que a criança o enfrente e controle, fortalecendo a sua defesa 

contra novos eventos. Por sua vez, quando uma criança experimenta fatores stressantes 

durante um pequeno período de tempo, no entanto suscetível de causar algum tipo de 

prejuízo na vida da criança, o stresse denomina-se por stresse tolerável. Porém, quando 

as experiências adversas são graves o suficiente para superar a capacidade de uma 

criança de lidar com os desafios ou quando o fator stressante é de longa duração, 

frequente ou de forte intensidade, o stresse passa a ser classificado como tóxico 

(Loureiro, Alves, Lopes, Barros, Chaves, Halper, Muller, Mendes, Gomes & Lucena, 

2017). Para além disso, é necessário ter em atenção o número de experiências, a 

intensidade, o tipo, a severidade e a duração destas situações (Silva & Mota, 2018). 

Uma criança estará em situação de risco quando está exposta a “EV stressores” 

(Poletto, Koller & Dell´Aglio, 2009), ou seja, os EV stressores durante o 

desenvolvimento da criança para além de favorecerem o surgimento de patologia 

(podendo causar sintomatologias especificas, tais como cansaço, confusão mental, 

prejuízo de memória), também conduzem a problemas de saúde física, problemas 
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emocionais (depressão, ansiedade, irritabilidade, isolamento, apatia, menor satisfação 

com a vida) e de comportamento (podem aumentar comportamentos de risco, tais como 

abuso de substâncias e distúrbios alimentares, baixo rendimento escolar, risco de 

suicídio) (Dell´Aglio & Hutz, 2002; Matos, et al., 2015; Silva & Mota, 2018;). 

Existe uma variação no que se refere forma como as crianças lidam com eventos 

adversos e que se deve, em parte, a diferenças na disponibilidade de recursos e 

estratégias utilizadas. Paralelamente a isto, verifica-se que os stressores das crianças são 

diferentes dos stressores dos adultos. Os stressores infantis referem-se a situações com 

os pais, outros membros da família, professores ou condições sócio-económicas e 

emocionais que estão fora de seu controle direto, e, geralmente, são mais difíceis de 

serem modificados pela própria criança do que pelos adultos. O nível de 

desenvolvimento cognitivo também influencia a utilização de determinadas estratégias, 

na medida que a criança necessita de realizar uma avaliação do evento stressor para 

iniciar uma ação adaptativa (Poletto, Koller & Dell´Aglio, 2009). 

Diversos modelos têm sido utilizados para direcionar as pesquisas sobre as formas 

com que crianças lidam com situações de stress. Estes incluem o modelo de avaliação 

cognitiva, o modelo de duas dimensões de controlo primário e secundário e o modelo 

monitoring-blunting. Apesar da aparente diversidade de modelos coexistentes nesta 

área, todas as abordagens enfatizam uma distinção básica entre os dois tipos 

fundamentais de coping: i).o coping focalizado no problema (também designado por 

coping controle primário, coping de aproximação ou coping monitorador), que se refere 

ao esforço para mudar ou administrar alguns aspetos de uma pessoa, do ambiente ou de 

uma relação entre estes, que é percebida como stressante; e ii). o coping focalizado na 

emoção (também denominado por coping controle secundário, coping de manipulação 
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da emoção, coping redução da tensão), que envolve esforços para administrar ou regular 

as emoções negativas associadas ao episódio de stress (Dell´Aglio & Hutz, 2002). 

Deste modo, e sabendo que muitas crianças enfrentam condições de alto risco e 

uma proporção substancial destas apresenta um desenvolvimento socio-emocional 

desadequado, a pesquisa sobre resiliência (padrões positivos de adaptação ou de 

desenvolvimento manifestados no contexto de experiências adversas e de mudança) é 

altamente relevante para promover um desenvolvimento saudável da criança (Luthar, 

2011). A primeira infância constitui-se uma etapa importante para compreender e 

promover a resiliência, visto que os primeiros anos de vida das crianças são altamente 

promissores para intervenções que visam prevenir e reduzir riscos, impulsionar 

recursos, promover a competência e estabelecer uma base sólida para o 

desenvolvimento futuro ajustado (Masten & Gewirtz, 2011). 

Porém, a resiliência não é um atributo pessoal da criança, nem é permanente, ou 

seja, para alcançar e sustentar a adaptação resiliente, a criança deve receber apoio e 

cuidados consistentes das pessoas responsáveis por elas, em todos os contextos e o mais 

cedo possível, o que implica a garantia de que os primeiros cuidadores tenham os 

recursos (financeiros e psicológicos) adequados para fornecer cuidados de mais alto 

nível (Luthar, 2011). 

Posto isto, é fundamental que os EV positivos e negativos sejam investigados com 

o fim de se realizar uma reflexão sobre as reais condições dos efeitos desses eventos na 

vida das crianças e direcionar as abordagens utilizadas (Albornoz & Bandeira, 2010), 

atendendo que as crianças que não vivenciam experiências afetivas ou sociais negativas 

terão melhor desempenho na vida adulta com aquisições académicas e ocupacionais 

mais expressivas (Loureiro, et al., 2017). 
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Não obstante, a pertinência deste estudo prende-se com o facto de que embora 

algumas crianças consigam ultrapassar adversidades severas, parece existir um limite 

para que a criança recupere da adversidade psicológica, impedindo que daí resultem 

problemas de autocontrolo, adaptabilidade emocional, relação com os outros e 

autoconhecimento. Assim, é fulcral que a prevenção e intervenção sejam prestadas o 

mais precocemente possível e da forma mais assertiva possível, de modo a prevenir que 

as dificuldades emocionais surjam desde cedo e se agravem com o passar do tempo 

(Faustino, 2015). 

O presente trabalho objetiva assim investigar quais os EV positivos e negativos 

mais frequentes na vida das crianças, a sua perceção acerca destes, bem como, de que 

forma interferem na sua felicidade, através do guião de entrevista desenvolvido por 

Giacomoni (2002). 
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Método 

Desenho de investigação 

A presente investigação incide numa pesquisa qualitativa dado que se pretende 

aceder às representações e significados de um fenómeno complexo, do tipo transversal, 

uma vez que tem um único momento de avaliação (Pais-Ribeiro, 2008). 

A pesquisa sobre EV nas crianças ainda carece de uma investigação aprofundada, 

designadamente, de cariz indutivo, que se debruce na consulta direta às próprias 

crianças, no sentido de perceber quais os acontecimentos de vida percebidos por estas 

de forma positiva e negativa. Deste modo, e seguindo esta linha de raciocínio, o 

presente estudo tem um caracter exploratório.  

Participantes 

Sendo a presente investigação de carácter exploratório e com o objetivo de recolher 

dados em profundidade, a amostra obteve-se através do método de amostragem não-

probabilístico, ou seja, os participantes foram selecionados tendo como base critérios 

intencionais sistematicamente utilizados com a finalidade de determinar as unidades da 

população que fazem parte da amostra, tratando-se, deste modo, de uma amostra de 

conveniência (Carmo & Ferreira, 2008). Neste estudo, cooperaram 73 crianças do 1º e 

2º ciclo de duas escolas públicas do norte do país, inseridas no mesmo agrupamento, 

cujas idades variam entre os 5 e os 12 anos. Os dados detalhadamente descritos 

encontram-se na tabela 1.  

Tabela 1 

Ciclo de escolaridade, género e média das idades dos participantes 

  Nº % 
Média das 

Idades 

Desvio 

Padrão 

Ciclo de 

Escolaridade 

1º Ciclo 22 30,1 7 2,89 

2º Ciclo 51 69,9 10,3 6,36 

Género Feminino 42 57,5 9,6 3,62 
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Instrumentos 

Os instrumentos utilizados foram ao encontro do objetivo da investigação. Neste 

sentido, foi utilizado um questionário de dados sociodemográficos, com o intuito de 

obter as informações relativas à: idade; género e ano de escolaridade dos participantes.  

Seguidamente, foi aplicado um guião de entrevista semi-estruturada (Giacomoni, 

2002), constituído por duas questões, formuladas em linguagem de fácil compreensão: 

“O que aconteceu de bom da tua vida?” e “O que aconteceu de ruim na tua vida?”, com 

o intuito de investigar quais os eventos de vida, positivos e negativos, são mais 

frequentes na vida das crianças, a sua perceção, e de que forma interferem na felicidade 

destas. Foi dada total liberdade de respostas, sendo que cada criança poderia mencionar 

os EV que pretendesse. 

Procedimentos de recolha de dados  

Primeiramente, foi apresentado o projeto para este estudo, o qual foi aprovado pela 

Comissão de Ética da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Posteriormente, 

foram entregues os consentimentos informado às respetivas instituições, de forma a 

obter a autorização para se efetuar a recolha dos dados. Após a autorização das duas 

escolas, e dado que estamos perante uma amostra composta por crianças menores, 

foram cedidos os consentimentos informados aos encarregados de educação para que 

estes lessem e assinassem, caso concordassem com a participação do seu educando no 

estudo. Apenas as crianças que trouxeram o termo assinado e que aceitaram de vontade 

própria conceder a entrevista participaram. As crianças não foram prejudicadas nas 

atividades escolares, tendo sido entrevistadas individualmente num local apropriado nas 

dependências da escola onde estudavam, tendo garantidas todas as condições de 

privacidade e sigilo das respostas. 

Masculino 31 42,5 8,2 4,70 
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Procedimentos de análise de dados 

As transcrições das respostas das crianças foram analisadas considerando o seu 

significado semântico com critérios de análise sugeridos por Bardin (2011), que 

permitiu a identificação de categorias para classificação dos EV positivos e para os EV 

negativos. Neste sentido, a identificação das categorias foi feita por etapas, ou seja, 

inicialmente realizou-se a leitura completa de todas as transcrições, para obter 

familiarização com os dados e uma visão geral das respostas às duas questões e retirar 

as primeiras induções sobre agrupamentos semânticos. Na segunda etapa da análise 

foram efetivamente empreendidos agrupamentos de respostas semelhantes em conteúdo, 

ou seja, com sentido similar. Na terceira e última etapa, os agrupamentos foram 

revisados, originando as categorias temáticas mais enquadradas para as respostas dadas 

pelas crianças, sendo que para a definição das categorias utilizou-se como diretrizes 

gerais a proximidade temática e indicativos da literatura.  

Construídas as categorias de respostas por questão, foram calculadas frequências e 

percentagens de respostas por categoria. Seguidamente foi efetuada uma análise das 

categorias em função do género e do ciclo de escolaridade.  

Resultados  

A questão “o que aconteceu de ruim na tua vida?” (nº 12), tinha como objetivo 

descobrir quais os eventos de vida negativos eram descritos pelas crianças. Após serem 

analisadas as respostas emergiram oito categorias:  

1. Separação: inclui situações onde existe uma quebra na relação da criança 

relativamente a alguma figura significativa. Ex.: “quando deixei a professora X do 

infantário” (C1); “quando o meu pai vai trabalhar para longe, fico com o coração 

apertadinho” (C6); “não conhecer o meu avô, gostava de o ter conhecido e falar com 

ele. Ele sabia muita cosa que a minha mãe já em disse” (C17); “quando o meu pai me 
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deixou, vê-lo ir embora para longe” (C21); “quando o meu pai esteve muito tempo a 

trabalhar fora” (C33); “quando a minha mãe me roubou. Levou-me do meu pai” (C42); 

“quando o meu pai teve de emigrar para o Luxemburgo” (C62); “quando o meu gato 

desapareceu” (C71). 

2. Desentendimentos Familiares: engloba qualquer desentendimento (brigas, 

discussões), desde discussões entre pais e criança, criança e irmã, divórcio dos pais. Ex.: 

“quando me chateio com os meus pais” (C28); “quando os meus pais se separaram, mas 

dou-me bem com os dois e isso é o mais importante” (C31); “quando me chateio com a 

minha irmão ou com os meus amigos” (C32), “quando os meus pais ficam tristes com 

as minhas atitudes” (C35), “a separação dos meus pais, porque gosto dos dois, mas 

respeito a decisão deles porque não se entendiam e assim estão melhores” (C46). 

3. Bullying: envolve situações de humilhação e violência relativamente à criança 

por parte de colegas de escola. Ex.: “quando um menino me bateu” (C34); “quando sofri 

de bullying no 1º ano e senti-me muito triste” (C56); “quando uma menina gozava 

comigo” (C69). 

4. Saúde/Doença: abrange a preocupação com a saúde (psicológica ou física) 

própria ou de outrem, referências a doenças, acidentes, estado emocional abalado de 

alguma pessoa significativa. Ex.: “quando o meu pai partiu a perna e teve de ficar no 

hospital” (C8), “quando rachei a cabeça no infantário” (C13), “quando fiquei internada 

no hospital” (C14), “ quando parti um braço, tinha muitas dores e não podia brincar” 

(C15); “saber que a minha mãe tinha cancro, porque fiquei triste e com muito medo de a 

perder” (C25); “quando a minha avó soube que tinha cancro e eu tive muito medo de a 

perder” (C26); “quando a minha irmã teve de ser internada” (C29); “quando a minha 

mãe esteve no hospital, tinha saudades dela” (C2); “quando caí das escadas abaixo, tive 

de ir ao hospital e odeio esse sítio” (C37), “quando soube que a minha avó tinha cancro 
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e não podia ser operada” (C43); “saber que o meu pai tinha um tumor e tinha de ir para 

o hospital” (C47); “quando descobrimos a doença (crónica) do meu irmão, o 

desenvolvimento dele vai ser mais lento” (C48); “quando o meu amigo se magoou” 

(C61), “quando me aleijei e tive de ir ao hospital” (C63);“quando o meu irmão teve um 

acidente de mota” (C72). 

5. Privação: incorpora situações de não satisfação de necessidades básicas, quer 

materiais, quer afetivas. Ex.: “o meu pai não me deixar treinar” (C3); “quando o meu 

irmão grande não joga comigo” (C4). “ficar de castigo” (C9), “quando fico sem 

telemóvel” (C60). 

6. Morte: inclui referências à morte de alguém significativo. Ex.: “o acidente do 

meu pai, quando ele foi para junto das estrelas e está a olhar por mim” (C7); “quando 

uma senhora velhinha morreu e eu conhecia” (C10); “quando alguém da minha família 

morre. Já morreu a minha avó velhinha” (C16); “quando o meu avô morreu” (C27); 

“quando o meu avô se matou” (C38), “ver o meu pai morrer com um AVC (acidente 

vascular cerebral), porque sinto a falta dele e sei que ele não volta” (C49); “quando o 

meu cão morreu, ele foi e vai ser sempre especial para mim. Era um grande amigo” 

(C50), “quando a minha avó morreu de cancro” (C51); “ver a minha avó morrer, porque 

não queria que ela fosse embora” (C56). 

7. Outras respostas: respostas que não puderam ser incluídas nas categorias 

descritas, e que não foram proferidas por outras crianças. Ex.: “quando perdi o meu 

brinquedo preferido” (C2); “quando estava num lugar onde aconteceu um tremor de 

terra, porque pensei que ia cair e tive medo” (C12); “quando ardeu a casa dos meus 

avós” (C27). 

8. Ausência de AN (Acontecimentos Negativos): corresponde a não respostas das 

crianças por referirem ausência de acontecimentos negativos na sua vida. 
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Analisando a tabela 2 verifica-se que o género feminino enumerou a morte (31,0%) 

como o acontecimento negativo mais significativo. Por outro lado, o género masculino 

relaciona os eventos de vida negativos a problemas de saúde/doença (22,6%). No 

entanto, os resultados encontrados nas categorias seguintes foram muito próximos entre 

géneros.  

No que concerne aos ciclos de estudos observa-se que as crianças do 1º ciclo 

incidiram as suas respostas na categoria “morte” (22,7%), enquanto que as crianças do 

2º ciclo enfatizaram de forma igual as categorias “saúde/doença” e “morte” (25,5%). 

Para além disso, as crianças do 2º ciclo relacionam ainda os acontecimentos de vida 

negativos aos desentendimentos familiares e ao “bullying”, enquanto que as crianças do 

1º ciclo não mencionam a vivencia de nenhum destes acontecimentos negativos nas suas 

vidas.   

Tabela 2 

Resultados da pesquisa dos eventos de vida negativos 

Questões Categorias 

Género Ciclo de escolaridade 

Feminino 

(N=42) 
Masculino 

(N=21) 

1º ciclo 

(5-9 

anos) 

(N=22) 

2º ciclo 

(10-12 

anos) 

(N=51) 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

12: o que 

aconteceu de 

ruim na tua 

vida? 

Separação 4 9,5 6 19,4 4 18,2 6 11,8 

Desentendimentos 

Familiares 
6 14,3 3 9,7 0 0 8 15,7 

Bullying 1 2,4 2 6,5 0 0 3 5,9 

Saúde/Doença 10 23,8 7 22,6 4 18,2 13 25,5 

Privação 3 7,1 2 6,5 4 18,2 1 2,0 

Morte 13 31,0 5 16,1 5 22,7 13 25,5 

Outras Respostas 2 4,8 2 6,5 3 13,6 1 2,0 

Ausência de AN 

(Acontecimentos 

Negativos) 

4 9,5 5 16,1 2 9,1 7 13,7 

Nota: em cada resposta dada pelas crianças podem estar mencionadas mais do que uma categoria. 
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A partir da análise da questão 13: “o que aconteceu de bom na tua vida” que 

pretendia perceber quais são os eventos de vida positivos vivenciados pelas crianças foi 

possível construir oito categorias temáticas: 

1. Família: engloba a boa convivência com a família, momentos partilhados em 

família, surpresas dos pais, o rever de familiares, gravidez de familiares, o nascimento 

de algum familiar. Ex: “a minha mana X nascer, porque estava a realizar um sonho” 

(C2), “quando o meu pai me leva aos treinos” (C3); “quando vejo futebol com o meu 

pai, assim falamos muito e ele ensina-me a ser bom jogador” (C6) “quando soube que a 

minha madrinha estava grávida” (C9); “quando o meu pai foi a França e voltou logo 

para casa” (C16); “ter passado algum tempo com a minha tia que já morreu, ela dava-

me muitos miminhos e percebia-me sempre que falava com ela” (C17); “quando o meu 

irmão me chamou para jogar com ele” (C19) “quando a minha família se junta, aí sou 

feliz, danço e canto” (C27); “quando a minha mãe e a minha irmã vieram de angola para 

me fazerem uma surpresa” (C29); “quando os meus pais me fazem surpresas” (C32); 

“ter uma família unida que se junta muitas vezes para conversar e fazer lanches todos 

juntos” (C39); “quando voltei para o meu pai” (C42). 

2. Amizade: inclui a convivência com amigos, a construção de novas amizades e os 

momentos partilhados com os amigos. Ex.: “ter amigos” (C7) “conhecer mais amigos” 

(C8), “tenho muitos amigos” (C22), “conhecer a minha melhor amiga” (C26); “quando 

fiz novos amigos” (C33). 

3. Lazer: envolve atividades lúdicas e desportivas que despoletam estados de bem-

estar nas crianças. Ex.: “ir para os treinos” (C3); “quando o estádio da minha terra foi 

inaugurado” (C5); “ir a Espanha de férias, ir à praia porque gosto de brincar na areia e 

das ondas” (C15); “ir ao Zoomarino, divertir-me nas férias” (C18) “ir de férias para o 

Algarve com o meu padrinho” (C20), “ter começado a jogar futebol, porque o desporto 
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faz bem e eu posso estra com os amigos” (C31) “quando fui com a minha família aos 

Passadiços de Paiva passear” (C45), “ir ao jardim zoológico, ver os animais e conhecer 

espécies diferentes. Aprendi muito” (C57), “quando entrei para o futebol e realizei o 

sonho” (C58), “quando fui campeão de um torneio de futebol, fiquei muito orgulhoso” 

(C59). 

4. Datas Festivas: abrange o próprio aniversário e a respetiva festa, bem como 

outros dias festivos. Ex.: “quando fiz 7 anos e tive uma festa grande com insufláveis, foi 

inesquecível” (C11), “o Natal, porque a família está toda junta e feliz e vamos dormir 

tarde” (C13), “fazer a minha 1ª comunhão, vi a família junta e em festa” (C21), “quando 

festejei os meus 10 anos, com os amigos e família e tive uma grande festa” (C30), “a 

Páscoa, estamos todos juntos, em família” (C46). 

5. Escola: inclui variados eventos relacionados à vida escolar das crianças. Ex.: “ir 

para o infantário” (C7), “quando vim para a escola” (C8, C33), “quando recebo as notas 

e são assim, os meus pais ficam felizes” (C63).  

6. Saúde: aglomera a preocupação com o bem-estar de figuras significativas, no 

sentido de melhora ou de possuir saúde, cura, prevenção e ausência de doença. Ex.: 

“saber que a minha mãe ficou bem depois de ter cancro e ficou perto de mim” (C25), 

“quando a minha prima melhora, porque ela está muito doente e eu não gosto de a ver 

mal” (C65). 

7. Satisfação de necessidades básicas: inclui a detenção de bens materiais e das 

condições mínimas de conforto e de sobrevivência. Ex.: “vir para Portugal com a minha 

família, porque na Angola há muita fome e a vida é muito complicada” (C14). 

8. Receber Presentes: inclui momentos em que as crianças recebem presentes de 

figuras significativas. Ex.: “quando recebi um carro telecomandado” (C4) “quando 

recebi outro cão, porque sou feliz perto dos animais” (C50); “quando recebi a minha 
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mota, os meus pais fizeram-me essa surpresa” (C61); “quando o meu avô me deu um 

canário, ele adivinha sempre o que eu gosto” (C71). 

Atendendo aos resultados expostos na tabela 3, ao nível do género denota-se que 

ambos os géneros descrevem em maior número que os acontecimentos mais positivos 

de vida sucedem na família (45,2%), seguidos de acontecimentos de lazer. Nas restantes 

categorias os resultados são muito semelhantes. 

Ao nível da análise por ciclos de escolaridade, os resultados voltaram a demonstrar 

que tanto as crianças do 1º ciclo (45,5%) como as do 2º ciclo (45,1%) categorizam na 

família e no convívio com esta os acontecimentos de vida mais positivos. Porém, as 

crianças do 2º ciclo referem em maior número acontecimentos positivos relacionados 

com as amizades e atividades de lazer. As categorias restantes apresentam valores muito 

próximos em ambos os ciclos de estudos.  

Tabela 3 

Resultados da pesquisa sobre os eventos de vida positivos 

Questões Categorias Género Ciclo de escolaridade 

Feminino 

(N=42) 
Masculino 

(N=31) 
1º ciclo  

(5-9 

anos) 

(N=22) 

2º ciclo 

 (10-12 

anos) 

(N=51) 

N f(%) N f(%) N f(%) N f(%) 

12: o que 

aconteceu de 

bom na tua 

vida? 

Família 19 45,2 14 45,2 10 45,5 23 45,1 

Amizade 7 16,7 3 9,7 3 13,6 7 13,7 

Lazer 8 19,0 13 41,9 6 27,3 15 29,4 

Datas Festivas 5 11,9 2 6,5 3 13,6 4 7,8 

Escola 3 7,1 3 9,7 3 13,6 3 5,9 

Saúde 2 4,8 0 0 0 0 2 3,9 

Satisfação de 

necessidades 

básicas 

1 2,4 0 0 1 4,5 0 0 

Receber 

presentes 

1 2,4 3 9,7 1 4,5 3 5,9 

Nota: em cada resposta dada pelas crianças podem estar mencionadas mais do que uma categoria. 
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Discussão 

A presente investigação objetivou perceber as representações e os significados dos 

acontecimentos significativos de vida positivos e negativos em crianças do 1º e 2º ciclo, 

tendo os resultados proporcionado um conteúdo muito vasto, tal como é pretendido em 

investigações de carácter exploratório. Para além disso, considerando a escassez de 

trabalhos na área e nesta população, a análise qualitativa possibilitou o encontro de 

aspetos relevantes ao estudo do BES infantil.  

Analisando os resultados obtidos a partir das duas questões do guião de entrevista: 

“o que aconteceu de ruim na tua vida” e “o que aconteceu de bom na tua vida”, 

constatou-se que as crianças referenciaram mais eventos positivos do que negativos, o 

que vai ao encontro dos resultados encontrados por Giacomoni, Souza e Hutz (2016) em 

estudos realizados. Ressalva-se ainda que das 73 crianças, nove referiram não ter 

vivenciado eventos negativos, porém é importante fazer a advertência que dessas nove 

crianças, sete encontram-se no 2º ciclo de escolaridade, ou seja, são crianças mais 

velhas com uma maior capacidade para controlarem o seu pensamento e o seu discurso, 

portanto por mecanismo de defesa podem ter negado e para não sofrerem ao partilharem 

ou reviverem esses episódios.  

De uma forma geral, verificamos que os resultados do presente estudo corroboram 

os de outros estudos desenvolvidos no âmbito dos EV, designadamente o de Giacomoni 

(1998) que investigou os EV de 165 crianças (M= 9,5 anos de idade) de escolas 

públicas no Brasil e onde identificou que as categorias: família, lazer, receber presentes, 

brincar, escola, desporto, datas festivas, amizade e saúde correspondem a eventos 

positivos para as crianças, enquanto que categorias como: saúde/doença, 

desentendimento familiar, inimizade, privação, morte, problemas na escola, medo, 
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maus-tratos/morte de animais, conflitos entre os pais assim como e que estas 

caracterizam os eventos negativos na infância.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Dell´Aglio (2000) investigou EV de 105 

crianças brasileiras institucionalizadas e 110 não institucionalizadas (M=10 anos de 

idade), e constatou que os EV negativos evocados pelas crianças se agrupam nas 

categorias: doença, morte, problemas na escola, problemas familiares, desentendimentos 

com pares, privação/ afastamento, impedimento/obrigação, receber castigos e violência. 

Por sua vez, as crianças referiram como eventos positivos: diversão, passeios/férias, 

escola, família, amizade, receber presentes, aniversários/festas. 

Especificamente, começamos por debruçar a nossa atenção na questão 12 “o que 

aconteceu de ruim na tua vida” e começamos por aferir que as categorias mais 

relevantes em termos de quantidades de respostas foram: morte, saúde/doença e 

desentendimentos familiares, independentemente do género e ciclo de estudos que 

frequentam, o que revela que estes são os acontecimentos que as crianças vivenciam de 

forma mais negativa e que mais comprometem a experiência de felicidade.  

Os resultados da presente investigação encontram concordância com os de Lipp 

(2000), que ao estudar a infância, identificou uma lista de factores indutores de stresse 

nas crianças, suscetíveis de comprometer o desenvolvimento global, a saber: conflitos 

dos pais, vivência escolar difícil, morte, hospitalização, acidentes, doença. 

Relativamente à categoria “morte”, é fulcral perceber que o facto de esta categoria 

ter sido a mais citada em ambas as faixas etárias, mostra a experiência mais dolorosa 

para a criança é sofrer uma perda real e definitiva de uma pessoa significativa, 

principalmente quando a morte é acidental e inesperada, pois os efeitos parecem ser 

ainda mais intensos no desenvolvimento infantil. A par disso, a morte de um progenitor, 

é um acontecimento negativo de vida de grande impacto para a criança, tal como 
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podemos verificar através das respostas dadas: “ver a minha avó morrer, porque não 

queria que ela fosse embora” (C56); “ver o meu pai morrer com um AVC (acidente 

vascular cerebral), porque sinto a falta dele e sei que ele não volta”, sobretudo quando 

esta é pequena, uma vez que o seu mundo se altera por completo ao perder o vínculo 

com uma figura significativa de grande importância, o que provoca a vivência de 

sentimentos intensos e complexos de desamparo, impotência e dor e que poderá trazer 

consequências disfuncionais para gerações posteriores, como: ruturas familiares e 

prejuízos no estabelecimento de novos sentimentos de intimidade (Castoldi, Lopes & 

PratiVendruscolo, 2006 e Franco & Mazorra, 2007).  

Neste sentido, é muito importante que tanto a família, professores e os profissionais 

de saúde tenham a capacidade de entender que o luto é um processo de reconstrução, de 

reorganização, diante da morte, desafio emocional e cognitivo com o qual ela tem de 

lidar e que a forma como a criança organiza e expressa a sua compreensão e os seus 

sentimentos está relacionada com o seu desenvolvimento afetivo e cognitivo. Ou seja, é 

importante considerar o que é esperado em termos de habilidades e competências para 

cada faixa etária (Vendruscolo, 2005). Para além disso, a forma como os adultos lidam 

com a perda e o tipo de apoio que fornecem à criança, bem como com a qualidade da 

relação anterior da criança com a pessoa falecida (Castoldi, Lopes & PratiVendruscolo, 

2006), também deve ser considerada, de modo a que a intervenção seja o mais assertiva 

possível e que o impacto deste EV negativo não condicione o desenvolvimento saudável 

da criança. Visto que a vivência de confrontação com a morte, quer seja a morte do 

próprio, ou a morte de pessoas significativas, mantém gravado na sua memória, 

registros e emoções a esse respeito durante toda a vida. 

Os acontecimentos proferidos em segundo lugar pelas crianças agrupam-se na 

categoria “saúde/doença”, sendo que o cancro foi a doença mais proferida nas respostas, 
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acarretando um impacto nefasto na vida e no desenvolvimento das crianças, como se 

comprova nos seguintes exemplos: “saber que a minha mãe tinha cancro, porque fiquei 

triste e com muito medo de a perder” (C25); “quando a minha avó soube que tinha 

cancro e eu tive muito medo de a perder” (C26); quando soube que a minha avó tinha 

cancro e não podia ser operada” (C43); “saber que o meu pai tinha um tumor e tinha de 

ir para o hospital” (C47). Não obstante, é ainda importante considerar a confrontação 

direta ou indireta (quando nos referimos a figuras significativas da criança) da própria 

criança com situações de hospitalização ou de outras doenças referidas nesta 

investigação, visto que são acontecimentos que acometem consequências significativas 

a nível psicológico, emocional e desenvolvimental que se não forem trabalhadas 

atempadamente através de intervenções adequadas podem comprometem drasticamente 

o bem-estar das crianças. 

Quando alguma figura significativa (principalmente familiares) da criança se 

depara com uma doença oncológica, tudo se altera, na medida em que este tipo de 

patologia é grave, complexa e dolorosa, para além de apresentar características com 

grande carga emocional e uma multiplicidade e simultaneidade de sofrimentos quer para 

o doente quer para as pessoas que o rodeiam. Desta forma, a vivência deste tipo de 

doença por algum familiar próximo da criança vai afetá-la, até porque toda a dinâmica 

familiar vai ficar comprometida e alterada (pelos tratamentos, pelos efeitos destes e da 

própria doença, pela constante necessidade de cuidados médicos), o que vai interferir na 

qualidade de vida da criança e no seu BES, tendo em conta que os níveis de stress 

percebidos vão aumentar o que se poderá traduzir em problemas a nível emocional e 

comportamental (revolta, baixo rendimento escolar, maior agressividade) (Alves, 2013). 

Assim, torna-se necessário que a criança não seja esquecida durante todo este 

processo e que a família tente amenizar o impacto desta doença, através da procura de 
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ajuda profissional (psicólogo) e construindo uma boa comunicação entre o familiar 

doente e a criança, onde sejam abordados os medos, as dúvidas e as emoções ligadas à 

doença (Barbosa, 2015). 

Por outro lado, também devemos considerar quando é a própria criança que está 

doente, na medida em que o estar doente exige um esforço físico e psicológico para a 

preservação da vida, como confirmamos nos seguintes exemplos: “quando fiquei 

internada no hospital” (C14), “quando parti um braço, tinha muitas dores e não podia 

brincar” (C15). Para tanto, torna-se inevitável o afastamento do meio social, o que 

acarreta muitas perdas, surgindo a necessidade de cuidados especiais relativamente às 

crianças, visto que estas se encontram em espaços distintos daqueles que fazem parte da 

sua rotina normal e os seus hábitos diários são alterados. Numa realidade destas, os 

profissionais da saúde e de educação envolvidos precisam adotar um modo de agir 

profissional em que a inclusão da família no cuidado é indispensável, bem como 

permitir dentro dos possíveis o normal decurso da infância, assegurando as experiências 

esperadas para a idade, como é o caso do brincar. Nota-se, ainda, a importância de se ter 

uma equipa multidisciplinar para esse atendimento infantil, onde seja garantido o 

suporte psicológico, médico, assistencial e pedagógico para a família e para a própria 

criança, de forma a que esta possa ter o desenvolvimento mais positivo possível mesmo 

estando no meio de tantas dificuldades (Silva & Almeida, 2016). 

Quanto à categoria “desentendimentos familiares”, verifica-se que as crianças 

referem nas suas respostas essencialmente os pais (divórcio destes e situações onde os 

pais repreendem os filhos ou ficam mais tristes com alguma atitude menos correta da 

parte destes). No entanto, é fundamental focar a nossa atenção no divórcio parental, 

visto que, tal como já foi comprovado em estudos, este pode gerar mudanças 

psicológicas e ambientais expressivas na vida dos filhos, nomeadamente: ansiedade, 
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depressão, dificuldades na aprendizagem e também sofrimento decorrente da 

ausência/perda de um dos progenitores, que poderá resultar em inúmeros conflitos para 

essa criança (Silva & Gonçalves, 2016). Para além disso, a saúde mental da criança 

apresenta uma ligação direta com o bem-estar dos pais e a qualidade do relacionamento 

entre eles. Se ela crescer numa família onde o casal esteja em conflito, o risco de 

absorver o sofrimento do casal aumenta, prejudicando o seu desenvolvimento social, 

emocional e mental, gerando traumas até a vida adulta (Cruz, Santana, Barbosa, Silva, 

Silva & Barbosa, 2013). 

Posto isto, a família, como sistema, tem a função psicossocial de proteger e cuidar 

dos filhos, isto é, os pais precisam de saber conduzir a crise do divórcio, tendo em conta 

as necessidades emocionais das crianças, de maneira a não prejudicar o seu BES e 

reduzindo a probabilidade de surgirem problemas que influenciam não só na infância, 

mas que poderão estender-se até a vida adulta (Cruz, et al., 2013). 

No seguimento desta categoria, podemos acrescentar a categoria “separação”, tendo 

em conta que também existe a quebra de alguma relação significativa entre a criança e 

alguém especial para ela. Quando falamos em separação, e observando os resultados do 

presente estudo, podemos aferir que esta pode ser involuntária (emigração do pai ou de 

outro familiar que se afasta por um período determinado para trabalhar fora em busca de 

melhores condições de vida: “quando o meu pai vai trabalhar para longe, fico com o 

coração apertadinho” (C6), ou o desaparecimento do gato: “quando o meu gato 

desapareceu” (C71), visto que foi algo acidental) ou voluntária (a criança que é 

abandonada pelo pai: “quando o meu pai me deixou, vê-lo ir embora para longe” (C21) 

ou a criança que é raptada pela própria mãe: “quando a minha mãe me roubou. Levou-

me do meu pai” (C42)) e que estes eventos são mais comuns em crianças do género 

masculino e com idades mais elevadas. É verdade que todo o tipo de afastamento atinge 



112 
 

a criança de forma negativa, porém quando a separação é forçada (rapto pela própria 

mãe, por exemplo) o impacto é maior pois a criança experiencia sintomas de stresse 

emocional, incluindo ansiedade, desordens alimentares e pesadelos, tem crises de choro 

incontrolável e alterações do humor, distúrbios do sono, comportamento agressivo, 

desconfiança em relação às figuras de autoridade (Campos, 2012).  

No mesmo sentido, quando a criança é abandonada por um dos seus progenitores as 

consequências são muito impactantes e podem afetar o seu desenvolvimento saudável, 

pois a criança deixa de ver as figuras parentais como fontes de proteção, amor e 

segurança, dando lugar a carências do ponto de vista da prestação de cuidados, conforto 

e proteção e a nível emocional e afetivo (Silva & Mota, 2018). Para além disso, o vazio 

provocado pela ausência do pai, é formado pela noção das crianças de não serem 

amadas pelo progenitor que está ausente, o que tem como consequência uma grande 

desvalorização de si mesmas, sofrendo sentimentos de culpa por se acharem pessoas 

más e por acreditarem serem as causadoras de toda esta situação (Benczik, 2011). 

A par destas categorias, é imprescindível destacar ainda a categoria “bullying”, que 

embora não apresente percentagens de respostas muito elevadas, é uma situação grave e 

que tem vindo a aumentar nos últimos anos, conduzindo a consequências impactantes 

na vida das crianças. No presente estudo verifica-se que estes episódios são apontados 

pelas crianças mais velhas, ou seja, em crianças cm idades compreendidas entre os 10-

12 anos (período de transição da infância para a pré-adolescência), especialmente 

quando nos referimos ao ambiente escolar e porque estes já apresentarem capacidades 

emocionais e cognitivas capazes de diferenciar uma brincadeira de um ato de 

humilhação e/ou violência (Pardo, Souza, Lima, Nascimento Santucci & Martinez, 

2012). 
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As crianças vítimas do bullying são expostas a intimidações, apelidos cruéis, 

situações constrangedoras, acusações injustas, hostilidade, podendo levar à exclusão e 

causando danos físicos, psíquicos, ou comportamentais (depressão, ansiedade, 

irritabilidade, agressividade, pânico e alterações do sono, causando prejuízo à saúde e 

ao desenvolvimento cognitivo) (Fonseca, Fonseca, Gomes, Nogueira & Soares, 2012). 

Normalmente, as vitimas acostumadas com essa situação, acabam por sofrer caladas e 

isolam-se de todas as atividades, com medo de serem expostas e ridicularizadas, o que 

dificulta a intervenção neste tipo de violência (Duarte, 2013). Além disso, as crianças 

que estiveram sob o impacto de repetidas e constantes formas de violência, deixam de 

apresentar reações de surpresa diante da nova recidiva, e é comum que apresentem uma 

reação de antecipação e medo diante de qualquer outra situação que tenha algum 

estímulo que acione a lembrança das ocorrências anteriores, mesmo que não se trate de 

uma nova situação de violência. Assim, a capacidade de avaliar as situações da 

realidade fica comprometida e a mente da criança passa a funcionar como se vivesse 

num mundo perigoso de forma permanente, adotando uma conduta de expectativa 

ansiosa constante (Albornoz & Bandeira, 2010). 

Assim sendo, este é um dos temas que devemos considerar como uma prioridade no 

que consta a intervenções eficazes, quer por parte das escolas (locais onde este tipo de 

violência é mais comum), quer por parte da família, tendo em conta que estes episódios 

têm tendência para acontecer em idades precoces e fulcrais do desenvolvimento 

(infância e adolescência), onde a falha de apoio e resolução deste problema pode afetar 

drasticamente a vida das vítimas a longo prazo. No mesmo sentido, importa referir que a 

intervenção deve também incidir nos agressores de modo a que estes alterem os seus 

comportamentos para que se tornem adultos não-violentos e se previna problemas 
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futuros (como exclusão social, envolvimento com a criminalidade, uso de substâncias, 

como álcool e drogas ilícitas, e dificuldade de estabelecer relacionamentos). 

Analisando agora os EV positivos com base nas respostas à questão 13 “o que 

aconteceu de bom na tua vida?” denota-se uma tendência geral (cerca de 45,2% das 

crianças), transversal ao género e ciclos de escolaridade das crianças referiram 

acontecimentos de vida positivos relacionados com a esfera familiar: “quando a minha 

família se junta, aí sou feliz, danço e canto” (C27); “quando os meus pais me fazem 

surpresas” (C32); “ter uma família unida que se junta muitas vezes para conversar e 

fazer lanches todos juntos” (C39). Portanto, aquilo que as crianças participantes do 

estudo parecem estar a querer dizer é que a família é a garantia da sua felicidade, ou 

seja, quando a rede familiar consegue oferecer às suas crianças: cuidado, carinho, 

atenção, diálogo, autonomia, empatia, afetividade, aceitação e liberdade, ela passa a 

funcionar como uma importante fonte suporte, indispensável ao desenvolvimento 

positivo e saudável de seus integrantes (Souza & Batista, 2017). Para além disso, a 

criança quando apresenta as suas expectativas satisfeitas pelo suporte familiar, 

manifesta uma menor predisposição a desordens mentais e está mais preparada e 

protegida para lidar com os EV stressores e para gerir melhor as adversidades 

(Mombelli, Costa, Marcon & Moura, 2011). 

Acerca desta categoria, vale a pena frisar ainda o facto de várias das respostas 

incluem o pai, como figura de destaque na vida das crianças. Verificar isso quando a 

criança respondeu: “ver o futebol com o meu pai”; “quando o meu pai foi a França e 

voltou logo para casa”; “quando o meu pai me leva aos treinos”; “quando o meu pai 

voltou a trabalhar em Portugal”, o que vem confirmar o que é dito na literatura quando 

reconhece como importante o papel do pai no desenvolvimento da criança e a interação 

entre pai e filho é um dos fatores principais para o desenvolvimento cognitivo e social, 
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facilitando a capacidade de aprendizagem e a integração da criança na comunidade. 

Desta forma, atualmente, a figura paterna está cada vez mais participativa e compartilha 

vários aspetos da vida dos seus filhos, tanto do ponto de vista emocional, social, quanto 

cognitivo (Benczik, 2011). 

A segunda categoria a reunir maior número de respostas (13,7%), tanto a nível de 

géneros como a nível de faixas etárias, foi “lazer” que inclui atividades desportivas, 

férias e passeios: “ir para os treinos” (C3), “ir ao Zoomarino, divertir-me nas férias” 

(C18), “quando fui com a minha família aos Passadiços de Paiva passear” (C45), “ir ao 

jardim zoológico, ver os animais e conhecer espécies diferentes. Aprendi muito” (C57). 

Este resultado veio evidenciar mais uma vez a importância de considerar este constructo 

como um indicador de BES nas crianças, na medida em que proporcionam a estas 

satisfação, prazer, motivação, bom humor e elevação da autoestima, para além de que a 

maior parte destas atividades são coletivas, o que conduz ao desenvolvimento de laços 

afetivos entre as crianças, e previne contra solidão e isolamento social (Souza, Silveira 

& Rocha, 2013). Para além disso, ressaltamos a importância das atividades desportivas, 

na medida em que a infância e a adolescência são períodos extremamente importantes 

para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável, uma vez que os comportamentos 

adquiridos nesta fase tendem a ser perpetuados por toda a vida, o que pode impedir 

problemas de saúde a longo prazo (obesidade, por exemplo) (Souza, Filho, Nogueira & 

Júnior, 2011). 

Assim sendo, realçamos a categoria seguinte “amizade” que para além de se 

mostrar como um preditor eficaz de felicidade para as crianças (independentemente do 

seu género e da sua idade), se encontra intimamente ligado à categoria anterior, como já 

foi verificado no estudo de Rocha (2011) com 41 crianças que deixaram nítida a relação 

entre lazer e amizade, através de uma entrevista individual que abordou o tempo 
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liberado da escola bem como a experiência de lazer sob distintos aspetos (emocional, 

comportamental, motivacional, prático, em família). A amizade na infância torna-se, 

portanto, numa importante ferramenta de promoção de saúde emocional e afetiva das 

crianças e significa maior estabilidade, desenvolvimento de empatia e de autoconfiança, 

produzindo traz benefícios no bem-estar destas (Garcia, 2005). A maior contribuição 

das relações de amizade durante a infância é o facto de que nelas a criança tem uma 

base extrafamiliar segura, na qual pode explorar os efeitos dos seus comportamentos 

sobre os seus pares, o mundo e ela mesma (Sena & Sousa, 2010). 

No mesmo alinhamento, referimos a categoria “datas festivas” que vai ao encontro 

do exposto até então, pois se nos debruçarmos sobre as respostas inseridas nesta 

categoria no presente estudo: “quando fiz 7 anos e tive uma festa grande com 

insufláveis, foi inesquecível” (C11), “o Natal, porque a família está toda junta e feliz e 

vamos dormir tarde” (C13), “fazer a minha 1ª comunhão, vi a família junta e em festa” 

(C21), verificamos a junção de sentimentos de divertimento e BES com a reunião de 

amigos numa festa (no caso dos aniversários) ou da família (Natal, Páscoa ou 

comunhão).  

Por último, a categoria “escola” também deve ser considerada visto que é o espaço 

que compõe grande parte da vida quotidiana de crianças e que influencia de modo muito 

significativo o desenvolvimento destas. Posto isto, a escola pode contribuir de formas 

distintas nas trajetórias de desenvolvimento, por um lado, pode prover a criança com 

recursos de proteção como a instrumentação cognitiva, desenvolvimento de mecanismos 

mediadores como promoção de autoestima, auto-eficácia (sucesso escolar) e abertura de 

oportunidades, além de desenvolvimento de autoconceito e socialização. Por outro, 

pode contribuir para aumentar a vulnerabilidade frente a riscos, como é o caso do 

bullying (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016). 
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Porém, relativamente à presente investigação das seis crianças que referiram nas 

suas respostas esta instituição apenas uma incluiu os bons resultados escolares como EV 

positivo, em contrapartida as restantes cinco mencionaram a escola associada a outros 

aspetos (construção de amizades, principalmente), como se comprova através destes 

exemplos: “tenho muitos amigos que conheci quando vim para a escola, por isso entrar 

para a escola foi ótimo” (C22), “quando vim para a escola e fiz novos amigos” (C33). A 

partir daqui, é possível concluir que o facto de as crianças não referirem esta instituição 

pela sua função de ensino poderá estar relacionado com fatores externos, que têm sido 

alvo de estudos e que mostram que para uma aprendizagem de “sucesso” são 

necessárias várias habilidades cognitivas associadas a oportunidades adequadas, bem 

como ambientes enriquecidos de experiências sensoriais. Para além disso, o melhor e 

mais eficaz método de ensino é aquele que proporciona na maioria das crianças o 

aperfeiçoamento das suas habilidades e o desenvolvimento das suas potencialidades 

(Fonseca, 2008). Da mesma forma, o ambiente escolar mais desejável é aquele que 

promove em termos ótimos, o desenvolvimento da criança a nível social, moral, afetivo 

e intelectual (DeVries & Zan, 2018). 

No entanto, atualmente, deparamo-nos com importante problema, na medida em 

que tanto os pais como a própria comunidade escolar (professores), muitas vezes, têm 

expectativas pedagógicas acima das capacidades, habilidades e interesses da criança, e 

expõem a criança a situações de aprendizagem extremamente difíceis ou muito fáceis 

(além ou aquém da sua capacidade) o que pode levar ao seu desinteresse, desmotivação 

e distração. Tal situação tem graves consequências, acarretando frustração, fracasso, 

insucesso, baixa autoestima, além de provocar stress familiar e escolar (Siqueira & 

Gurgel-Giannetti, 2011). 
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Relativamente às limitações do presente estudo, é importar realçar o tamanho 

reduzido da amostra, bem com o facto de as escolas pertencerem ao mesmo 

agrupamento, pois condiciona possíveis generalizações. Acrescenta-se ainda o facto de 

a amostra ter sido por conveniência, e por existir uma discrepância entre o número de 

participantes do 1º ciclo (com idades compreendidas entre os 5-9 anos), 

comparativamente ao número de crianças do 2º ciclo (idades compreendidas entre os 

10-12 anos). O facto de esta investigação ser transversal também impede que possamos 

fazer comparações a longo prazo, de modo a perceber se a perceção dos EV vai sendo 

alterada consoante o crescimento das crianças e a sua fase desenvolvimental. 
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Considerações Finais 

Este estudo teve como principal objetivo conhecer a perceção dos EV em crianças 

com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, de forma a contribuir para os 

esforços científicos na direção de avaliar o BES e sua contribuição para a saúde mental 

infantil. Os principais resultados apontaram que as crianças entrevistadas auto- 

percecionam mais EV positivos do que EV negativos, o que permite concluir níveis de 

BES e de satisfação de vida superiores. Posto isto, os momentos vivenciados e 

partilhados com a família, as atividades de lazer que englobam as brincadeiras típicas da 

idade e os eventos relacionados com as amizades são os acontecimentos positivos mais 

apontados pelas crianças. Por outro lado, as perdas momentâneas ou definitivas; as 

doenças das pessoas mais próximas; as discussões ou qualquer tipo de separação que 

envolva a criança ou alguém significativo são os eventos negativos mais relevantes para 

as crianças.  

O psicólogo clínico infantil, ao inquirir diretamente sobre EV positivos e negativos 

poderá identificar em que domínios se localizam, as fontes de insatisfação e infelicidade 

da criança no momento da procura da psicoterapia. A perceção subjetiva dos EV de uma 

criança vem a complementar os relatos dos pais na procura por psicoterapia para o(a) fi 

lho(a), assim o psicoterapeuta deve ir mais além do que a visão adultocêntrica dos pais e 

educadores da criança que as acompanham às consultas (Giacomoni, Souza & Hutz, 

2016). 

Torna-se evidente que muitas crianças nas sociedades modernas enfrentam riscos 

múltiplos e cumulativos, e que a infância feliz, protegida e segura não é linear a todas as 

crianças. Para além disso, é notório que nenhuma criança é invulnerável a isso, o que 

faz com que não estejam isentas das consequências das adversidades. Desta forma, 

elaborar programas eficazes de intervenção preventiva durante os primeiros anos de 
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vida é uma prioridade visto que os sistemas de cuidados que se concentram na 

construção de competências e de pontos fortes nas crianças e nas suas famílias, ao lado 

da redução de riscos e da resolução imediata dos problemas, têm produzido sucessos 

promissores. Nesta linha, a literatura demonstra que as medidas de proteção à infância 

saudável são precárias e ineficientes, porém quando aplicadas adequadamente podem 

gerar mudanças significativas.  

Tendo em conta que as maiores ameaças a crianças ocorrem quando os principais 

sistemas de proteção para o desenvolvimento humano são prejudicados ou 

descontinuados é fundamental que o sentimento de segurança seja garantido por laços 

de apego com cuidadores competentes e afetuosos, dado que assim estas manifestam 

resiliência face às adversidades que vão surgindo. Perante esta realidade a primeira 

infância é um período crucial de oportunidades para que as famílias e a sociedade 

garantam às crianças os recursos e as proteções necessárias para o desenvolvimento das 

ferramentas adaptativas, das habilidades cognitivas e dos relacionamentos positivos 

necessários para enfrentar o futuro bem preparadas (Masten & Gewirtz, 2011). 

Desta forma, devem ser desenvolvidas políticas de prevenção e de intervenção 

precoce que incidam junto do contexto familiar e, de forma especial, junto das figuras 

parentais, uma vez que a qualidade das relações precoces adquire uma significativa 

importância para a compreensão dos desequilíbrios psicológicos que afetam o indivíduo 

ao longo do percurso desenvolvimental. Várias investigações evidenciam que o vínculo 

emocional seguro às figuras primordiais é um elemento relevante ao nível da saúde, 

ajustamento psicológico e bem-estar, na medida em que favorecem um melhor 

funcionamento emocional e social, assim como a uma melhor autoestima, competência 

pessoal e autoconfiança para enfrentar as adversidades. Já a vinculação insegura, em 

que a relação precoce da criança com as figuras de vinculação apresenta um teor 
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negativo e é pautada por noções de imprevisibilidade, inconsistência e restrição, parece 

estar associada a uma perceção mais negativa da díade pais-criança, o que conduz a uma 

representação menos positiva sobre si próprio e sobre as suas capacidades e 

competências para ultrapassar as dificuldades, traduzindo-se numa maior propensão 

para o desenvolvimento de traços psicopatológicos (Silva & Mota, 2018). Para além 

disso, existem estudos que defendem que a terapia familiar é a principal forma de 

abordagem e de prevenção do stress na infância, tendo em conta que a educação 

parental é tida como uma importante estratégia de prevenção de problemas na infância e 

que a família é o sistema que mais influência o desenvolvimento infantil.  

Assim sendo, existe a necessidade de investimento em programas que dotem as 

famílias de competências parentais e que auxiliem e ensinem estratégias e métodos para 

que as famílias sejam promotoras de felicidade dos filhos, demonstrando maior 

disponibilidade para brincar, conversar, partilhar experiências e conviver com estes, de 

forma a criar um ambiente saudável e impulsionador de bem-estar para as crianças, 

reduzindo os níveis de stress infantil e evitando o aparecimento de doenças e de 

dificuldades advindas do stress excessivo com que se deparam diariamente (Mombelli, 

et al., 2011). 

Apesar da relevância e da elevada prevalência de situações causadoras de stress 

tóxico e a sua repercussão na distribuição global de doenças, pouco se discute sobre 

estratégias de intervenções psicossociais na infância, perante isso a prevenção destas 

deve ser priorizada por políticas públicas sociais e de saúde, devido à gravidade das 

suas consequências a curto, médio e longo prazo. Essas estratégias de prevenção devem 

ser adotadas de forma individualizada, tendo em consideração as características da 

criança. 
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Enfoca-se também a necessidade de aferir que a educação na infância, tem um 

papel primordial na integração da criança à sociedade, visto que a infância é um período 

crítico de desenvolvimento de habilidades e conhecimento. A atualidade dos 

conhecimentos científicos do educador permitirá que ele trabalhe, na escola, temas 

como amizade, tempo livre e lazer, família, desempenho escolar e os seus desafios, 

doenças e morte, datas festivas e o respetivo significado, bem como possíveis privações 

e obrigações morais (Giacomoni, Souza & Hutz, 2016).  

Perante isto, cabe aos profissionais de saúde e educação estarem habilitados a 

identificar as crianças de risco, orientar os familiares e, se necessário, encaminhar para 

uma reabilitação multidisciplinar com respostas específicas às necessidades e 

capacidades de cada criança. Da mesma forma, que a escola deve estar preparada e ter 

como foco a preocupação de cuidar dos alunos, demonstrando respeito, apostando em 

programas de promoção de inteligência emocional, onde as relações saudáveis 

alicerçadas na empatia sejam potenciadas, oferecendo ajuda para que estes possam 

desenvolver estratégias que os preparem para lidar com as pressão do dia-a-dia, bem 

como dando suporte psicológico e pedagógico de forma geral e em especial àqueles que 

passam por dificuldades (Siqueira & Gurgel-Giannetti, 2011). 

Os resultados encontrados alertam principalmente para a importância de 

percebermos que quando lidamos com crianças pequenas, o mais apropriado não é 

focalizar a atenção apenas na forma como a própria criança consegue lidar com as 

adversidades ao longo do seu desenvolvimento, mas também, verificar a capacidade da 

família para promover e sustentar o seu BES, protegendo-as contra as principais 

pressões do ambiente e fornecendo-lhes a educação e o apoio essenciais para que estas 

adquiriram habilidades de superação eficazes a longo prazo. A família tem de entender 

que os recursos necessários para cuidados eficazes incluem não só recursos financeiros 



123 
 

(dinheiro para fornecer alimento, abrigo, educação e cuidados de saúde), mas 

essencialmente recursos psicológicos ajustados (boa saúde mental familiar) (Luthar, 

2011). A par disso, é recomendado que a família procure aproveitar as experiências 

conjuntas de lazer e que sejam prazerosas para todos os seus integrantes, de modo a 

proporcionar uma partilha importante para o fortalecimento dos laços emocionais entre 

os pais e os filhos, dada a relevância exposta pelas crianças à categoria “lazer” no 

presente estudo (Sena & Sousa, 2010). 

Tendo em conta que a morte foi um dos acontecimentos de vida negativos mais 

evocados, importa apontar a necessidade de incorporar o tema da morte nas escolas, 

através de profissionais especializados na área, onde preparassem não só as crianças 

mas também os professores para esta realidade, através de palestras e formações 

alusivas a temas como: como falar com uma criança que sofreu a perda de pessoas 

significativas; como integrar uma criança gravemente enferma nas atividades didáticas e 

de recreação; como lidar com o suicídio de pessoa conhecida na escola. Para isso, os 

profissionais de saúde, na sua formação, deveriam também ter a possibilidade de uma 

educação para a morte, de forma a dar respostas os mais eficazes possíveis quando 

aqueles que estão sob os seus cuidados (pacientes) lidam e enfrentam com algum tipo 

de perda (Kovács, 2005). 

No mesmo seguimento, e dada a incidência de respostas referindo a vivência do 

cancro por alguém significativo, é importante que profissionais de saúde e professores 

estejam atentos a essa realidade (visto que o cancro é a 2ª doença mais prevalente em 

todo o mundo ocidental), realizando formação e procurado informação pertinente e 

assertiva na área para que saibam abordar, mas sobretudo identificar os problemas das 

famílias afetadas pelo cancro parental, de modo a ajudarem as crianças e até os pais a 

lidarem com todo este processo e a ultrapassar este momento tão delicado de forma 
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mais adaptativa possível e com o menor prejuízo emocional e afetivo para a criança. 

Será interessante encontrar formas de fazer chegar informação às famílias que não 

conseguem falar abertamente com o seu médico ou enfermeiro sobre as dificuldades que 

estão a sentir, sendo que uma ferramenta a ser utilizada poderá passar pela 

disponibilização de conteúdos com rigor científico em plataformas de fácil acesso 

(Barbosa, 2015). 

Outro aspeto a evidenciar prende-se com a necessidade das instituições de educação 

e saúde, assim como os seus profissionais, investiguem os fatores de risco e de proteção, 

associados a esse comportamento agressivo e reconheçam a prevalência, a extensão e o 

impacto grave gerado pela prática do bullying na infância e na adolescência, de modo a 

definirem estratégias preventivas e medidas eficazes que efetivamente possam 

contribuir para o seu controle, visto que este tipo de violência interfere negativamente 

na aprendizagem, no desenvolvimento e na saúde mental da criança e do adolescente, 

aumentando o risco de suicídio, depressão e ansiedade. Assim, o desafio da escola é 

auxiliar o indivíduo no processo de aprender a ser, a fazer, a conviver e a conhecer, 

tendo um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades essenciais para a 

convivência em sociedade e para o exercício da cidadania (Fonseca, Fonseca, Gomes, 

Nogueira & Soares, 2012). 

Perante tudo o que foi relatado nesta investigação, considera-se crucial evocar 

também o necessidade de se abordar o significado amplo e diversificado da resiliência 

dado pela ciência do desenvolvimento humano, sabendo que este que inclui a 

recuperação do indivíduo após experiências traumáticas, a superação de desvantagens 

para alcançar o sucesso e a resistência a situações potenciadoras de stress para cumprir 

tarefas quotidianas. O entendimento da resiliência que ocorre naturalmente fornece 

pistas importantes para políticas e práticas destinadas a promover o desenvolvimento 
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mais saudável de crianças ameaçadas por condições adversas ou desvantajosas. 

Também é necessário aprender como promover mudanças positivas, de modo que as 

possibilidades favoráveis para o desenvolvimento possam ser melhoradas (Masten, & 

Gewirtz, 2006). 

No entanto, e dada a escassez de estudos nesta área e com estas faixas etárias, este 

estudo permite fornecer indicações para futuras investigações que serão muito 

relevantes para a psicologia e para a implementação de novos modelos de intervenção 

em serviços comunitários e políticas públicas para se reduzir e prevenir as adversidades, 

tendo em conta que os EV na infância para além de terem um impacto imediato no 

desenvolvimento da criança, podem produzir efeitos nefastos durante toda a sua vida, 

comprometendo o seu equilíbrio e o seu bem-estar geral. 

Neste sentido, a continuidade de estudos nesta área é útil e pertinente, recorrendo a 

amostras mais alargadas, inseridas em meios culturais distintos, frequentando diferentes 

tipos de ensino (público e privado). Realizar estudos com crianças institucionalizadas, 

hospitalizadas momentaneamente ou por períodos de tempo indeterminados e sofrendo 

de doenças graves também seria importante para perceber se os EV negativos e 

positivos relatados por estes vão ao encontro dos resultados dos estudos já existentes ou 

diferem destes. Para além disso, considera-se de suma importância, que além do estudo 

quanto às técnicas de investigação, haja também um investimento correspondente em 

pesquisas voltadas para as técnicas de intervenção, que visando desenvolver meios de 

promover não só o diagnóstico, mas abordagens capazes de levar à elaboração dos 

traumas e ao resgate do curso normal do desenvolvimento nas crianças. O 

desenvolvimento de instrumentos mais objetivos, apropriados e validados de 

mensuração desses eventos positivos e negativos (questionários, entrevistas, escalas), 

bem como a sua frequência, intensidade/impacto e relação com outros aspetos da 
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felicidade (como a satisfação geral de vida e os afetos positivos e negativos) são 

considerados passos subsequentes na área. 

A utilização de um software informático apropriado para pesquisas qualitativas, (In 

Vivo, por exemplo) e o recurso de um aparelho de áudio durante a recolha de dados 

também seriam duas medidas relevantes para alcançar ainda mais detalhe nas respostas 

obtidas pelo investigador e para a análise das mesmas. 

Acima de tudo devemos reter a ideia de que a infância é um momento único na vida 

das pessoas. Assim, deverá ser vivida de maneira tranquila e feliz (Cruz, et al., 2013). 
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Conclusão Geral 

Atualmente, a investigação em psicologia e as políticas públicas tem colocado 

como temas centrais a velhice e a juventude, principalmente com o aumento do número 

de idosos e a diminuição do número de jovens e de crianças (Pires, 2008) e também 

porque falar sobre a infância é falar sobre algo indecifrável e enigmático. Acrescenta-se 

ainda que a epidemiologia psiquiátrica infantil debruça-se essencialmente em descrever 

fatores de risco para a saúde (stress, ansiedade, hostilidade), provocando um 

desequilíbrio entre o estudo destes e dos fatores de proteção cujo objetivo é diminuir o 

impacto dos fatores de risco e incentivar a promoção à saúde e ao bem-estar (Ferreira & 

Sarmento, 2008). 

Para além disso, geralmente, as estratégias de prevenção da doença, ou de 

promoção da saúde, nos países desenvolvidos, baseiam-se na prestação de cuidados 

médicos a crianças ou em esforços que visam mudar os estilos de vida dos adultos. 

Porém, este último objetivo raramente se mostra bem-sucedido porque é, 

frequentemente, difícil mudar os comportamentos das pessoas, à medida que 

envelhecem; os esforços despendidos esbarram muitas vezes na vulnerabilidade 

biológica construída pelas experiências de adversidade precoce e também porque estas 

políticas deslocam a responsabilidade para os adultos cujos riscos de doença resultam 

de uma vulnerabilização prévia. Logo, uma abordagem proactiva que vise a 

transformação das condições em as crianças vivem e a redução do número e da 

intensidade das experiências de adversidade, pode contribuir não apenas para melhorar a 

sua qualidade de vida, mas também para prevenir o aparecimento de patologias que são 

cada vez mais associadas a estas experiências negativas (Quartilho, 2012). 
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A criança tem vindo a assumir um papel de destaque e cada vez mais ativo, uma 

vez que é nos primeiros anos de vida que se estabelecem as bases para o 

desenvolvimento intelectual, emocional e cognitivo, o que torna imprescindível o 

acompanhamento destas (Cró & Pinho, 2011). Para além disso, ter a capacidade de 

ouvir as crianças, a forma como se expressam, o seu saber e o seu sentir, de dialogar 

com as crianças, de lhes transmitir confiança e de nelas confiar, é a base para as 

reconhecer como participantes ativas nos seus processos de desenvolvimento e de 

cidadania (Sarmento, 2016). 

Na mesma direção, é também bastante pertinente dar relevo e focar o nosso 

interesse clínico e cientifico na área do BES, tendo em conta que desde os primeiros 

tempos de vida que a felicidade contribui para o sucesso. Diversos estudos confirmaram 

que as crianças mais felizes têm melhor desempenho escolar do que as crianças mais 

infelizes, e salientam que as crianças que se sentem bem consigo mesmas demonstram 

maiores capacidades para a leitura, a ortografia e a matemática, e são avaliadas pelos 

professores como sendo mais populares, mais cooperantes, mais resilientes e mais 

capacitadas para ultrapassar os desafios da vida. Pelo contrário, as crianças infelizes 

alcançam menos objetivos na escola, têm baixa auto-estima e sofrem de elevados níveis 

de ansiedade, apresentando uma maior tendência para procurar alívio nas substâncias 

químicas: o consumo excessivo de drogas e de álcool (Faria, 2008). 

O objetivo deste estudo para além de procurar dar voz às crianças, pretendia 

também estudar um tema central de uma área recente da psicologia, a psicologia 

positiva. Porém, os estudos sobre o bem-estar das crianças apresentam grandes 

limitações, devido não só à complexidade do constructo, bem como, da 

indisponibilidade de dados comparáveis entre países e nações. Notoriamente, a grande 

heterogeneidade entre definições e domínios utilizados para caracterizar o constructo 
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torna complexa a comparação entre estudos, dificultando a construção de um modelo 

teórico único. Além disso, a maioria dos indicadores representa simples descrições 

estatísticas das condições das crianças no nível agregado, o que impossibilita estudos 

mais aprofundados. E, por fim, deve-se considerar que o bem-estar é influenciado não 

apenas por atributos individuais, mas também por fatores contextuais como 

características da família, dos amigos, da escola, do ambiente, e das adversidades que 

vão surgindo (Meireles, et al., 2013). 

A presente investigação, dividida em duas partes, objetivou constituir-se como uma 

mais-valia para compreender em primeira instância a perceção da felicidade nas 

crianças, e posteriormente perceber o impacto dos eventos de vida positivos e negativos 

no seu desenvolvimento a todos os níveis. Através dos resultados, concluímos que no 1º 

estudo verificou-se que a maioria das crianças se considerou feliz, por essa razão, 

enumeram mais eventos de vida positivos que negativos no 2º estudo.  

Porém, devemos considerar que existem crianças que já foram expostas a 

vulnerabilidades, o que as torna muito submissas ao ambiente físico e social em que se 

encontra, podendo afetar a sua saúde, mesmo na ausência de doença, mas com o abalo 

no seu estado psicológico, emocional, social (Fonseca, Sena, Santos, Dias & Costa, 

2013).Assim sendo, futuramente devemos acautelar as crianças que vivenciam 

acontecimentos de vida negativos, na medida em que comprometem a felicidade e 

vulnerabilizam a saúde mental, sendo que existe um reduzido nível de atenção à saúde 

mental da população infanto-juvenil. 

Ainda se acrescenta que com base nos dados obtidos verifica-se que os resultados 

de ambos os estudos se cruzam, visto que a família, a amizade e o lazer são domínios 

fundamentais para que as crianças se considerem felizes, da mesma forma que os 

momentos familiares, de amizade e de lazer são os eventos positivos mais mencionados 
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pelas crianças. Por outro lado, a morte e a doença apresentam uma relação negativa com 

o bem-estar infantil, sendo estes também os eventos de vida que maior sofrimento 

causam nas crianças. Neste sentido, aferimos que a felicidade passa pela aprendizagem 

e maturação da criança, mas que os pais e toda a comunidade que participa na sua vida 

(educadores, profissionais de saúde, amigos) também influenciam de forma bastante 

significativa o processo de desenvolvimento emocional, afetivo e comportamental de 

cada criança, ou seja, não podemos considerar que ser feliz é apenas uma 

responsabilidade apenas individual, isentando a família, os governos, a sociedade e os 

profissionais envolvidos na vida das crianças.  

Assim sendo, é imprescindível que a família esteja cada vez mais atenta e 

disponível para as crianças, fornecendo recursos para a satisfação das necessidades 

básicas e funcionando como um amortecedor de impactos sociais na vida de seus 

integrantes e como uma instância mediadora entre o indivíduo e a sociedade, facilitando 

uma menor predisposição para que estes vivenciem desordens mentais, bem como 

problemas emocionais e afetivos (Mombelli, et al., 2011). Na mesma direção, a amizade 

desempenha um papel relevante na vida social da criança, abrangendo aspetos 

emocionais, sociais e cognitivos, contribuindo para o desenvolvimento da criança como 

um todo, além de representar um dos relacionamentos que maior satisfação e alegria 

traz à vida da criança (Pereira & Garcia, 2011). Paralelamente ao referido, é essencial 

que as atividades de lazer e desportivas sejam constantes no dia-a-dia das crianças, uma 

vez que exercitam as suas potencialidades, levam a criança a alcançar níveis de 

desempenho positivo, favorecem o seu desenvolvimento psicomotor, criativo, sensorial, 

cognitivo, cultural e social (Scalha, Souza, Boffi & Carvalho, 2017). Para além disso, a 

prática de atividade física, vem a repercutir de forma positiva no desenvolvimento das 
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crianças e jovens, contribuindo de forma decisiva na promoção de saúde, prevenção de 

doenças e melhores níveis na qualidade de vida (Pereira & Moreira, 2013).  

Falar sobre a morte, bem como todo o impacto que este acontecimento acarreta na 

vida das crianças também é muito relevante, principalmente nestas faixas etárias, pois 

só assim as crianças conseguem experienciar os sentimentos envolvidos e organizar o 

seu próprio mundo, prevenindo o desenvolvimento de psicopatologias futuras, 

envolvendo luto patológico da criança e/ou da família. Para isso, a intervenção de uma 

rede multidisciplinar será benéfica, pois a interligação entre a família, a escola e o 

próprio psicólogo favorece uma abordagem mais ampla e consistente, produzindo 

resultados muito mais adaptativos, ajudando a criança a ultrapassar estas situações da 

forma menos impactante possível (Salvagni, et al., 2013). Na mesma linha, abordar o 

adoecer, principalmente, o cancro (doença mais menciona no estudo) é pertinente, visto 

que é a patologia mais temida da atualidade e a que causa sentimentos de angústia e 

sofrimento, quer para o doente, quer para toda a família, o que implica que haja uma 

intervenção e um apoio adequado para que a adaptação e a vivência da doença seja o 

mais ajustado possível (Alves, 2013). 

Face ao exposto, torna-se necessário agir em várias direções, nomeadamente: 

sensibilização dos governos e da sociedade que resulte em ações concretas, abrangentes 

e permanentes de atenção precoce em saúde mental, tanto em âmbito individual, 

familiar e comunitário; potencialização do papel da escola na prevenção, identificação 

das situações de risco e de suporte em saúde mental; investimento na capacitação dos 

profissionais da rede de Educação, Saúde e ação social para diagnósticos adequados nos 

diferentes âmbitos de atenção; estímulo e facilitação do desenvolvimento de redes de 

apoio nas comunidades (Ramires, et al., 2009). No entanto, prevalece uma flagrante 

desarticulação entre diferentes setores públicos, como justiça, saúde e educação, o que 
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contribui para reduzir a eficiência no uso dos recursos e limitar a consecução de 

resultados para crianças e adolescentes, as suas famílias e a coletividade. Assim sendo, 

para superar esta situação, deverá surgir uma atuação conjunta de profissionais clínicos, 

da educação e do poder público, pois só através da coordenação desses atores se pode 

enfrentar estes factores que tornam a saúde mental infanto-juvenil um tema de elevada 

complexidade clínica e um desafio coletivo sob a perspetiva da saúde pública (Gauy & 

Rocha, 2014). 

Todos estes esforços de uma equipa multidisciplinar têm grande relevância, pois 

poderão vir a subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas para o atendimento da 

população infantil, de forma preventiva e de promoção à saúde, através do 

desenvolvimento de palestras, campanhas, programas de saúde, programas de lazer, 

entre outras alternativas, pois o que pretendemos é alcançar mais crianças saudáveis, 

que gerem adultos saudáveis e consequentemente, sociedades saudáveis.  

Tendo em conta que a escola é o lugar onde as crianças passam mais tempo e tem 

uma função educacional patente, é fundamental que esta ofereça um ambiente 

estimulante, educativo, seguro e afetivo, com profissionais qualificados para 

acompanhar as crianças no processo de descoberta e conhecimento, propiciando uma 

base sólida para o seu desenvolvimento, formando crianças que consigam desenvolver 

as suas habilidades e competências de modo a aprender a pensar, a refletir, a ter 

autonomia, a gerir emoções tornando-as participantes ativos na sua vida. Posto isto, é 

necessário, portanto, incentivar o trabalho conjunto entre família e escola, procurando 

uma maior aproximação desses contextos educacionais, com vistas à obtenção de metas 

e objetivos comuns (Ferreira & Barrera, 2010 e Amorim e Navarro, 2012). 

Para além disso, ensinar às crianças estratégias eficazes que promovam emoções 

positivas (como serenidade, gratidão, resiliência, felicidade, altruísmo) através de 
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técnicas de relaxamento e treinamento de habilidades sociais de um desenvolvimento 

funcional são necessárias. Da mesma forma, também é necessário que as crianças 

aprendam a contornar as emoções, pensamentos e memórias negativas das suas vidas 

diárias, pois o foco não deve ser negar nem rejeitar a realidade envolvente, mas sim 

fornecer recursos para lidar com esses stressores internos ou extremos (Greco, 2010). É 

importante que também os psicólogos compreendam que a busca pela felicidade não 

comporta apenas a eliminação de experiencias negativas mas também o 

desenvolvimento e aprimoramento de habilidades, atitudes e comportamentos positivos, 

de maneira a viabilizem programas de intervenção mais efetivos junto das crianças 

(Giacomoni, Souza & Hutz, 2014). 

Apesar dos avanços na área do bem-estar subjetivo, denota-se que o crescimento 

ainda é muito redutor no que concerne à fase da infância. Assim, é indispensável um 

interesse maior por este domínio e nestas idades precoces, abrangendo outras direções, e 

havendo necessidade de avaliações mais sofisticadas que investiguem, por exemplo, a 

personalidade e os fatores ambientais, bem como o papel da personalidade frente às 

circunstâncias da vida e como a personalidade conduz as crianças a reagirem de forma 

distinta aos mesmos acontecimentos. Em suma, o que se pretende é que seja evidente 

para todos que o futuro do bem-estar infantil é promissor e que ainda há muito para 

fazer de modo a que sejam desenhadas estratégias de intervenção cada vez mais eficazes 

e apelativas para esta faixa etária e para que tanto o meio familiar como a restante 

comunidade e os profissionais de saúde sejam capazes de fornecer respostas 

pragmáticas e coerentes aos desafios que a infância acarreta, aumentando o bem-estar 

infantil com o objetivo de construir uma sociedade mais otimista e resiliente, com 

capacidades para lidar com as adversidades que vão surgindo ao longo da sua vida. 
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Anexo 1: Pedido de autorização à instituição 1 

 

 

Exmo. Senhor Diretor  

Da Instituição 1, 

Venho por este meio solicitar a V.ª Exma. autorização para recolha dos dados, 

referentes a trabalho de investigação inserido no âmbito do Mestrado em Psicologia 

Clínica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), intitulado “Ser feliz 

é?: estudo de análise compreensiva da felicidade e suas representações e significados 

nas crianças” da autoria da aluna Diana Filipa Teixeira Torres, sob a minha orientação, 

Sónia Isabel Remondes Costa. 

O objetivo geral desta investigação consiste em compreender a forma como as 

crianças do 1º e 2º ciclo percecionam a felicidade e quais as representações e 

significados que estas lhe atribuem. 

Para concretizar os objetivos de investigação é necessária a realização de uma 

entrevista semi-estruturada, no sentido de proporcionar o clima de empatia mais 

favorável à expressão de sentimentos, emoções e significados descritos pelos 

participantes.  

Pretendemos aplicar 20 entrevistas semi-estruturas, divididas de igual forma pelas 

crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade.  

A presente investigação segue todos os requisitos éticos e deontológicos para a 

prática de investigação em psicologia, pelo que garantimos o anonimato e a 

confidencialidade de toda a informação recolhida, bem como, o respeito pela vontade 

dos encarregados de educação/responsáveis pelas crianças e das próprias crianças no 

caso de não quererem participar. Asseguramos ainda, que a recolha dos mesmos não 

interferirá com a dinâmica regular das aulas, nem com o trabalho dos professores. A 

recolha ficará a cargo das investigadora Diana Flipa Teixeira Torres (estagiária de 

Psicologia Clínica), que se deslocará à escola para administrar a entrevista.  
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O presente pedido de autorização faz-se acompanhar do Projeto de Investigação do 

trabalho científico, no qual será possível encontrar a seguinte informação: 

fundamentação teórica e pertinência do trabalho, objetivos e metodologia a utilizar, e 

respetivos instrumentos.  

 

Esperando de V.ª Exa. a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar 

resposta à solicitação apresentada, disponibilizando-me para qualquer explicação 

complementar. 

 

Vila Real, junho de 2017. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

__________________________________________ 

( Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes Costa) 

                                                        Responsável pela coordenação da investigação  

------------------------------   

Departamento de Educação e Psicologia  

Escola de Ciência Humanas e Socias – UTAD 

costas@utad.pt 

916553021 

 

 

 

 

 

 

mailto:costas@utad.pt
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Autorização da escola - (preencha por favor os espaços que se seguem): 

Eu, …………………………………………………………………………………… 

Diretor da instituição 1, declaro ter conhecimento dos objetivos da investigação “Ser 

feliz é?: estudo de análise compreensiva da felicidade e suas representações e 

significados nas crianças” e autorizo a recolha de dados para a mesma. 

 

Gratas pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos: 

 

       A Investigadora                                                      A Coordenadora da Investigação 

________________________                                     ____________________________ 

         (Diana Filipa Teixeira Torres)                                            (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-

Costa)  
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Anexo 2: Pedido de autorização à instituição 2 

 

 

Exmo. Senhor Diretor  

Da Instituição 2, 

Venho por este meio solicitar a V.ª Exma. autorização para recolha dos dados, 

referentes a trabalho de investigação inserido no âmbito do Mestrado em Psicologia 

Clínica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), intitulado “Ser feliz 

é?: estudo de análise compreensiva da felicidade e suas representações e significados 

nas crianças” da autoria da aluna Diana Filipa Teixeira Torres, sob a minha orientação, 

Sónia Isabel Remondes Costa. 

O objetivo geral desta investigação consiste em compreender a forma como as 

crianças do 1º e 2º ciclo percecionam a felicidade e quais as representações e 

significados que estas lhe atribuem. 

Para concretizar os objetivos de investigação é necessária a realização de uma 

entrevista semi-estruturada, no sentido de proporcionar o clima de empatia mais 

favorável à expressão de sentimentos, emoções e significados descritos pelos 

participantes.  

Pretendemos aplicar 20 entrevistas semi-estruturas, divididas de igual forma pelas 

crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade.  

A presente investigação segue todos os requisitos éticos e deontológicos para a 

prática de investigação em psicologia, pelo que garantimos o anonimato e a 

confidencialidade de toda a informação recolhida, bem como, o respeito pela vontade 

dos encarregados de educação/responsáveis pelas crianças e das próprias crianças no 

caso de não quererem participar. Asseguramos ainda, que a recolha dos mesmos não 

interferirá com a dinâmica regular das aulas, nem com o trabalho dos professores. A 

recolha ficará a cargo das investigadora Diana Flipa Teixeira Torres (estagiária de 

Psicologia Clínica), que se deslocará à escola para administrar a entrevista.  
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O presente pedido de autorização faz-se acompanhar do Projeto de Investigação do 

trabalho científico, no qual será possível encontrar a seguinte informação: 

fundamentação teórica e pertinência do trabalho, objetivos e metodologia a utilizar, e 

respetivos instrumentos.  

 

Esperando de V.ª Exa. a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar 

resposta à solicitação apresentada, disponibilizando-me para qualquer explicação 

complementar. 

 

Vila Real, junho de 2017. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

__________________________________________ 

( Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes Costa) 

                                                        Responsável pela coordenação da investigação  

------------------------------   

Departamento de Educação e Psicologia  

Escola de Ciência Humanas e Socias – UTAD 

costas@utad.pt 

916553021 

 

 

 

 

 

 

mailto:costas@utad.pt
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Autorização da escola - (preencha por favor os espaços que se seguem): 

Eu, …………………………………………………………………………………… 

Diretor da instituição 2, declaro ter conhecimento dos objetivos da investigação “Ser 

feliz é?: estudo de análise compreensiva da felicidade e suas representações e 

significados nas crianças” e autorizo a recolha de dados para a mesma. 

 

Gratas pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos: 

 

       A Investigadora                                                      A Coordenadora da Investigação 

________________________                                     ____________________________ 

         (Diana Filipa Teixeira Torres)                                          (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-Costa)  
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Anexo 3: Pedido de autorização aos encarregados de educação 

 

 

 

 Exmo. Encarregado de educação, 

 

Venho por este meio pedir a sua autorização para que o seu educando possa 

colaborar num trabalho de investigação inserido no âmbito do Mestrado em Psicologia 

Clínica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), intitulado “Ser feliz 

é?: estudo de análise compreensiva da felicidade e suas representações e significados 

nas crianças” da autoria da aluna Diana Filipa Teixeira Torres, sob a minha orientação, 

Sónia Isabel Remondes Costa. 

Pretendo através deste compreender a forma como as crianças percecionam a 

felicidade e quais as representações e significados que estas lhe atribuem. 

Para concretizar os objetivos de investigação o seu educando será convidado a 

responder a uma entrevista semi-estruturada bastante simples, caso se sinta à vontade 

para o fazer. Esta entrevista não será identificada, garantindo o anonimato e o sigilo das 

respostas. 

Asseguramos ainda, que a recolha dos mesmos não interferirá com a dinâmica 

regular das aulas, nem com o trabalho dos professores. A recolha ficará a cargo das 

investigadora Diana Flipa Teixeira Torres (estagiária de Psicologia Clínica), que se 

deslocará à escola para administrar a entrevista.  
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Esperando de V.ª Exa. a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar 

resposta à solicitação apresentada, disponibilizando-me para qualquer explicação 

complementar. 

Vila Real, junho de 2017. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

__________________________________________ 

( Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes Costa) 

                                                        Responsável pela coordenação da investigação  

------------------------------   

Departamento de Educação e Psicologia  

Escola de Ciência Humanas e Socias – UTAD 

costas@utad.pt 

916553021 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Autorização do encarregado de educação - (preencha por favor os espaços que se 

seguem): 

Eu________________________________________________________________, 

encarregado de educação do/a 

aluno/a________________________________________________________________, 

declaro que autorizo o meu/minha educando/a a participar no presente projeto de 

investigação. 

 

Grata pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos:         

       A Investigadora                                                      A Coordenadora da Investigação 

________________________                                     ____________________________ 

         (Diana Filipa Teixeira Torres)                                          (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-Costa)  

mailto:costas@utad.pt
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Anexo 4: escala de faces Andrews (McDowell Newell, 1996) 

Agora vou mostrar-te algumas faces que expressam vários sentimentos, desde uma 

pessoa que se sente muito feliz (face A) até uma pessoa que se sente muito infeliz (face 

G). 

Qual destas faces mostra melhor a forma como te sentes ultimamente? 
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Anexo 5: guião de entrevista semi-estruturada (Giacomoni, 2002) 

 

 

Agora vou fazer-te algumas perguntas e gostava que me respondesses o melhor que 

saibas a cada uma delas. Lembra-te que não existe respostas certas ou erradas, apenas 

tens de dar o teu melhor. 

Conceito de Felicidade e características: 

1. O que vem na tua cabeça quando tu pensas em felicidade? 

2. O que é a felicidade? 

3. O que é ser feliz? 

4. Como é que tu achas que uma pessoa feliz é? 

5. De onde vem a felicidade? 

Perceção infantil da própria felicidade: 

6. Tu achas que és feliz? Explica porquê? 

7. O que te deixa mais feliz? Explica porquê? 

8. Tu achas que ser feliz depende de ti? Explica porquê? 

Indicadores de bem-estar subjetivo: 

9. O quê que uma criança precisa para ser feliz? 

10. O que te deixa feliz? 

11. O que não te deixa feliz? 

Eventos de vida: 

12. O que aconteceu de ruim na tua vida? 

13. O que aconteceu de bom na tua vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Semi-estruturada (Giacomoni, 2002) 
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Anexo 6: pedido de autorização para a utilização dos instrumentos  

 

Junho, 2017 

Email para Dra. Claudia Hofheinz Giacomoni 

 

Boa tarde Exma Dra. Claudia Hofheinz Giacomoni , 

Chamo-me Diana Torres, sou aluna do primeiro ano mestrado em Psicologia 

Clínica, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal e estou a 

desenvolver a minha investigação para a Tese. O meu tema é "Ser feliz é?: estudo de 

análise compreensiva da felicidade e suas representações e significados nas crianças", 

cujo objectivo principal é analisar compreensivamente a perceção que as crianças do 1º 

e 2º ciclo (2ª e 3ª infância) têm acerca da felicidade, bem como, as representações e 

significados que estas lhe atribuem, neste sentido, gostava de lhe pedir autorização para 

utilizar a entrevista que encontrei num dos seus magníficos trabalhos nesta área, tendo 

em conta que a metodologia do meu estudo é qualitativa. Em anexo envio-lhe o doc. 

onde encontrei o guião da entrevista que utilizei, bem como a proposta do projeto de 

investigação. 

Ficaria muito grata caso me autorize a utilização do instrumento, na medida em que 

é uma entrevista muito abrangente e reponde aos objetivos da minha investigação.  

Aguardo a sua resposta. 

Com os melhores cumprimentos, Diana Torres.  
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Anexo 7: autorização para a utilização da entrevista semi-estruturada 

(Giacomoni, 2002)  

 

Resposta ao email: 

 

Diana 

 

Que prazer receber teu email. Tens a autorização para usar a entrevista que desenvolvi 

na minha tese. 

 

Dra. Claudia Hofheinz Giacomoni 

Professora Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - UFRGS 

Laboratório de Mensuração 

Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva 

  

 

 

 


