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Resumo 

A Prova “Era Uma Vez…” (Fagulha, 1992) consiste numa prova projectiva de 

completamento de histórias, destinada a crianças dos 5 aos 11/12 anos tendo como 

objectivo descrever como as crianças lidam com emoções de ansiedade e de prazer. A 

versão original tem sete cartões, dois quais dois correspondem a situações prazerosas 

(aniversário e relação de pares) e cinco representam situações ansiogénicas (a criança 

perder-se da mãe, doença, pesadelo, discussão parental, dificuldades na escola). 

Recentemente (Santos, 2013) acrescentou-se à prova dois cartões (quebra de normas 

parentais e nascimento de irmão). O presente estudo teve como objectivo contribuir para 

a base de dados normativos da população e avaliar a forma como crianças respondem à 

prova “Era Uma Vez…” na versão de nove cartões mediante o género das crianças. A 

partir de uma amostra de 51 sujeitos, com idades compreendidas entre os 5 anos e os 10 

anos, a amostra foi separada entre crianças do sexo feminino e crianças do sexo 

masculino, cujas respostas foram comparadas. A comparação destas respostas à Prova 

“Era Uma Vez…” incidiu sobre os seguintes elementos: as categorias das cenas 

escolhidas e a sua posição na sequência, relativamente aos nove cartões. Assim como 

diversos estudos têm demonstrado a influência do género nas respostas de crianças 

(Monteiro, 2013; Lohaus et al, 2007; Rebelsky et al, 1963) procedeu-se à comparação 

de subgrupos na mesma faixa etária. 

Os resultados revelam diferenças nas respostas entre géneros nos cartões ansiogénicos. 

Estas diferenças encontram-se nas escolhas das cenas da primeira e ultima sequência. 

As diferenças demonstram uma predominância das crianças do sexo feminino 

escolherem predominantemente cenas de “Aflição” e “Realidade” a cartões 

ansiogénicos, enquanto as crianças do sexo masculino escolhem predominantemente 

cenas de “Fantasia”. Nos cartões que evocam histórias prazerosas, tanto as crianças do 

sexo feminino como as crianças do sexo masculino escolhem predominantemente cenas 

de “Realidade” em detrimento de cenas de “Aflição”. Estas diferenças são significativas 

na medida em que espelham conclusões de estudos semelhantes sobre diferenças de 

género nas respostas emocionais de crianças.  

Palavras-Chave: Prova Projectiva “Era Uma Vez…” (9 cartões); Dados Normativos na 

prova “Era Uma Vez…”; Diferenças de Género; Idade Escolar  
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Abstract 

The "Once Upon a Time ..." test (Fagulha, 1992) is a projective test of story completion, 

aimed at children from 5 to 11/12 years that aims to describe how children deal with 

feelings of anxiety and pleasure. The original version has seven cards, two of which 

correspond to pleasurable situations (birthday and peer relationship) and five represent 

anxiogenic situations (the child lost from the mother, illness, nightmares, parental 

discussion, difficulties at school). Recently (Santos, 2013) added two cards to he test 

two cards (breaking parental rules and brother of birth). The present study aimed to 

contribute to the normative database of the population and assess how children respond 

to the test "Once Upon a Time ..." in the nine cards version by gender of the children. 

From a sample of 51 subjects, with ages between 5 years and 10 years, the sample was 

separated between female children and male children, whose answers were compared. 

The comparison of these responses to the "Once Upon a Time ..." test focused on the 

following elements: the categories of selected scenes and its position in the sequence. 

As several studies have shown the influence of gender in children's responses (Miller, 

2013; Lohaus et al, 2007; Rebelsky et al, 1963) was carried to compare subgroups of the 

same age. 

 

The results reveal differences in responses between genders in anxiogenic cards. These 

differences are found in the scenes for the first and last position in the sequence. The 

differences show a predominance of female children choosing predominantly scenes of 

"Affliction" and "Reality" to anxiogenic cards, while male children choose 

predominantly scenes from "Fantasy". The cards that evoke pleasant stories, in both 

female children and male children show a preference in scenes of "Reality" rather than 

scenes of "Affliction". These differences are significant in that they reflect conclusions 

in similar studies on gender differences in emotional responses of children by gender. 

 

Keywords: Projective "Once Upon a Time ..." Test (9 cards); Normative data; Gender 

differences; School Age.  
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Introdução 

A presente tese, “Estudos das frequências das respostas à prova “Era Uma Vez 

…” em função do género”, insere-se no trabalho de recolha e descrição das respostas 

normativas ao longo da idade, e especificamente, procura elaborar um estudo sobre as 

potenciais diferenças nas respostas, elaboradas pelas crianças à prova, consoante o 

género. A fundamentar a motivação para a realização deste estudo empírico estão dois 

objectivos principais.  

Em primeiro lugar, o facto de a prova “Era Uma Vez…” ter sido alvo de uma 

alteração ao seu modelo inicial. Esta alteração consistiu na extensão, e consequente 

introdução, de novos cartões. A introdução de novos materiais conduziu à necessidade 

de, por um lado proceder à extensão da base de dados associada à prova, e, por outro 

lado, de proceder ao reforço de uma validação estatística que conclua sobre a 

representatividade das conclusões preliminares associadas aos novos cartões, no 

contexto estatístico do universo nacional.  

Em segundo lugar e em concordância com Monteiro (2013) o constructo de 

género poderá assumir relevância na avaliação psicológica das crianças, uma vez que ao 

longo do desenvolvimento psicológico destas, a representação simbólica do género 

poderá assumir um papel relevante no desenvolvimento do self. Neste sentido, este 

estudo foca-se em duas dimensões: na avaliação de potenciais diferenças nas respostas à 

prova “Era Uma Vez…” em função do género; e na caracterização da manifestação 

dessas potenciais diferenças. 

De modo a proceder à desconstrução dos objectivos, previamente enunciados, 

foram adoptadas duas metodologias de trabalho. No âmbito da extensão da base de 

dados, procedeu-se à aplicação da prova “Era Uma Vez…” a uma amostra de 51 

crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, provenientes de dois meios 

escolares distintos, durante um período de 7 meses. No que concerne a validação 

estatística, procedeu-se a uma análise de dados quantitativa de modo a concluir sobre a 

existência das diferenças de género, e qualitativa, de modo a apresentar um 

enquadramento da manifestação das diferenças de género. 
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Por fim, este estudo encontra-se dividido em 3 secções. A Revisão de Literatura 

- Contextualização Teórica a qual apresenta a evolução da prova “Era Uma Vez…” ao 

longo da sua base teórica subjacente, assim como estudos empíricos de relevo, 

enquadrando a prova na teoria das provas projectivas, especificamente no 

desenvolvimento infantil. A secção do Estudo Empírico – Análise de Resultados, na 

qual são apresentados os objectivos de estudo, instrumentos utilizados, descrição da 

amostra e procedimentos utilizados. Finalmente, a secção de Apresentação e Discussão 

de Resultados, apresenta uma análise dos dados recolhidos à luz das diferenças de 

género apresentando as conclusões.  

 

I. Revisão de Literatura – Contextualização Teórica 

 

A prova “Era Uma Vez…” foi elaborada pela Dr.ª Teresa Fagulha em 1992, e 

apresentada, no contexto da sua tese Doutoral na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa.  

 A referida prova consiste numa ferramenta de avaliação psicológica no 

referencial das provas projectivas, destinada a avaliar as respostas de crianças dos 5 aos 

12 anos de idade, focando-se no modo como este grupo etário procede à gestão 

emocional da ansiedade e do prazer evocados nas temáticas presentes nas histórias que 

constituem a prova. 

 Como referido, a prova “Era Uma Vez…” foi criada como uma prova projectiva 

com base nos constructos teóricos psicodinâmicos. Esta tem com o objecto permitir a 

descrição e elaboração, num referencial psicométrico, das emoções, nomeadamente a 

ansiedade e o prazer, como dinamismo emocional adaptativo no desenvolvimento das 

crianças (Fagulha, 1992, 1994). 

 Segundo Fagulha (1992, 1994)., as emoções constituem vivências 

psicofisiológicas que permitem a organização da vida mental. Como tal, estando 

presentes ao longo do desenvolvimento de um individuo e tendo relevo e importância na 

comunicação entre pessoas, permitem a relação objectal do “eu com o mundo”, e do “eu 
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comigo”, ou seja, o mundo externo e o mundo interno relacional, ou seja, a “hipótese 

projectiva”.  

 Assim, a prova “Era uma Vez…” evoca a actividade lúdica, permitindo aceder 

ao modo único como cada criança elabora as suas experiências emocionais, no espaço 

transaccional entre a realidade e a fantasia, de um modo estandardizado. 

 Acedendo a este referido espaço transaccional é possível ver os desejos, medos e 

fantasias, expressos durante a aplicação da prova e presentes na vida mental da criança. 

De igual modo, tal como Winnicott (1975) refere, no lúdico no espaço transaccional, 

também a prova “Era Uma Vez…” permite o enquadramento do conceito de “brincar é 

fazer”. Isto possibilita à criança não só elaborar uma narrativa verbalizada, como 

também permite a manipulação do matéria, selecção e ordenamento de cenas, que 

possibilitam a continuação do episódio representado no cartão, de acordo com a 

narrativa a elaborar. Este contexto de aplicação cria portanto uma actividade lúdica e 

consequentemente, cria um espaço criativo, onde a criança vai evocar e representar o 

seu mundo interno, desejos, medos, relações num contexto controlado. 

Assim sendo, à luz do paradigma da actividade lúdica, as cenas são equivalentes 

a “objectos-brinquedos”, permitindo o uso destas como formas de comunicação consigo 

própria e com o psicólogo, permitindo a partilha das experiências e vivências 

emocionais (Fagulha, 1994). Igualmente a prova projectiva “Era uma Vez…” promove 

o desenvolvimento de uma relação dinâmica “agora tu-agora eu” facilitando a 

comunicação expressiva do mundo interno que ocorre espelhado no brincar (Fagulha, 

1994) (Winnicott D. , 1975). 

 Concordantemente com a teoria, é expectável na aplicação da prova, e em 

particular na presente tese, constatarmos uma evolução adaptativa das respostas ao 

longo da faixa etária. Será portanto expectável e desejável estarem presentes em 

crianças mais novas funcionamentos alusivos a dinâmicas mais arcaicas do pensamento, 

predominando respostas em Fantasia, as quais tendem a diminuir ao longo da escala 

etária (Pires, 2001). Isto porque, no referencial teórico, a criança ao longo do seu 

desenvolvimento psicológico e maturidade dos dinamismos relacionais, irá responder a 

situações de ansiedade com progressiva capacidade (Klein, 1932).  
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 Para atingir este fim, a prova “Era Uma Vez…” é constituída por histórias, como 

referido, incompletas, em forma de banda-desenhada, que espelham situações 

frequentes na vida das crianças, o que permite facilitar a evocação das referidas 

vivências emocionais, nomeadamente, prazer e ansiedade (Pires, 2001). 

 No que respeita a estas duas emoções, há que compreender a sua relevância na 

vida intrapsíquica e desenvolvimento de um individuo. A ansiedade é em si uma 

vivência inseparável do desenvolvimento. Na elaboração defensiva e reactiva, a 

ansiedade activa egoicamente o indivíduo, ou neste caso a criança, desencadeando uma 

acção defensiva (Freud, 1926). É portanto óbvia a importância da compreensão dos 

mecanismos usados pela criança, na expressão e elaboração da ansiedade, na 

compreensão do funcionamento das suas instâncias psicodinâmicas e desenvolvimento 

emocional. Para este efeito, a prova “Era Uma Vez…” contem cartões que expressam 

temáticas ansiogénicas tais como a o abandono, morte e doença, pesadelos, conflito 

familiar, dificuldade escolar, culpa e castigo e finalmente ciúme na fratria. 

 Por fim as situações prazerosas constituem parte do desenvolvimento normal das 

dinâmicas psicológicas e permitem a organização de uma vida mental saudável (Klein, 

1932). As crianças utilizam vivências de prazer como equilibrador das vivências de 

ansiedade ou sofrimento, outras, não são capazes de se deixar viver a boa experiência, 

ou de sequer a fantasiar ou desejar. Estes dois movimentos, que podem estar presentes 

nas respostas aos cartões, permitem aferir a capacidade de ajustamento psicológico e 

nível evolutivo do desenvolvimento da criança. Para estas, a prova “Era Uma Vez…” 

contem cartões que expressam temáticas prazerosas tais como uma ida à praia com 

relação com outros fora da triangulação e o dia de aniversário. Também aqui a vivência 

da fratria poderá ser vivida como prazerosa.  

 

 No âmbito do objecto de estudo da presente tese, é importante ressalvar estudos 

anteriores, nomeadamente de Monteiro (2013), quanto ao uso da prova “Era Uma 

Vez…” em estudos de diferenças de género. A literatura sugere que, no geral, as 

crianças do sexo masculino elaboram mais frequentemente respostas em “Fantasia” 

enquanto as crianças do sexo feminino, elaboram mais respostas em “Realidade”, 

principalmente em cartões que suscitem temáticas ansiogénicas.  
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Tais resultados, vão de encontro a outros autores quanto à gestão emocional em 

crianças. Destes autores, destacam-se estudos nos quais as crianças elaboraram histórias 

que retratavam um cenário de desonestidade. Nestes estudos, constatou-se que um 

maior número de crianças do sexo masculino não confessavam a desonestidade, 

comparativamente a crianças do sexo feminino. Deste estudo, os investigadores 

assumiram a confissão como uma medida de consciência, tendo concluindo que as 

crianças do sexo feminino são mais conscientes e utilizam menos uma mentira 

fantasiada como resposta (Rebelsky, Allinsmith, & Grinder, 1963). Um exemplo similar 

diz respeito aos estudos de Eschenbeck, Kohlmann e Lohaus (2007) que separaram a 

situação ansiogénica em duas situações para a criança. A primeira, diz respeito a 

dificuldades escolares e portanto a uma vertente individual e, a segunda, a uma 

discussão com um colega, aludindo esta à ansiedade na relação com o outro. Estes 

autores puderam concluir que as crianças do sexo feminino tem maior tendência a 

recorrerem a estratégias de procura de suporte social e de resolução do problema, 

enquanto as crianças do sexo masculino, evitaram estas formas de resolução da 

ansiedade. Concluíram também que esta tendência tende a aumentar ao longo da faixa 

etária. Outros autores referem, inclusive, uma maior resposta emocional das crianças do 

sexo feminino a situações ansiogénicas, e portanto, mais vincada na vivência da 

ansiedade e na constatação real desta, ao contrário das crianças do sexo masculino, com 

respostas emocionais mais evitantes da ansiedade (Zimmer-Gembeck, Lees, & Skinner, 

2011). 

 

I.1. Evolução da Construção da Prova “Era Uma Vez…” 

 A prova “Era Uma Vez…”, usada a nível experimental em 1985 no estudo 

“Estudo-piloto de um material semi-projectivo: Era Uma Vez…”, e posteriormente, na 

dissertação de doutoramento da Professora Teresa Fagulha, teve a sua primeira versão 

finalizada em 1992. 

 A versão usada em “Estudo-piloto de um material semi-projectivo: Era Uma 

Vez…” era constituída por quatro cartões estímulos, que igualmente contavam a história 

de uma personagem com género variável conforme o género da criança a quem a prova 

era aplicada, retratando as histórias do “Passeio com a mãe”, “Pesadelo”, “Escola” e 

“Dia de anos”, evocando de modo similar as vivências da presente prova. De igual 
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modo, eram apresentadas dez cartões à criança, nove com o objectivo de escolher, 

organizar e articular uma história e uma décima para finalizar a temática. Após extensa 

aplicação desta versão da prova foram introduzidas novas cenas, nomeadamente 

“Doença” (Cartão II), “Ida à praia” (Cartão III), “Discussão dos pais” (Cartão VI) e o 

cartão de exemplo, assim como um cartão final para a criança poder elaborar livremente 

sobre a personagem (Fagulha, 1992). 

Por fim, foi também criada a Folha de Registo ainda hoje utilizada, para 

anotação das cenas escolhidas e elaborações verbais da criança durante o decorrer da 

prova. De igual modo, construiu-se a Folha de Análise, constituída por itens que visam 

as atitudes da criança ao longo da prova, a sequência e características das cenas 

escolhidas, a sequência da história e portanto a verbalização da história da criança, e os 

aspectos formais e de conteúdo (Fagulha, 1997).  

Actualmente, a prova foi alvo de uma extensão com o objectivo de potencializar 

o instrumento psicométrico, originando o seu formato actual composto por um total 9 

cenas. Assim, reitera-se a necessidade de, por um lado proceder ao reforço da base de 

dados, a qual irá reforçar a qualidade das novas inferências estatísticas à população 

portuguesa e, por outro lado, a necessidade de validação estatística. Objectivos estes, 

para os quais a presente tese se propõe a contribuir.  

 

I.1.2. Aplicações Empíricas da Prova “Era Uma Vez…” 

A presente secção propõem-se a apresentar as aplicações empíricas resultantes 

de estudos cuja metodologia principal concerne a aplicação da prova “Era Uma Vez…”.  

Os primeiros estudos efetuados neste âmbito, prendem-se com a aferição de 

normas para a população Portuguesa. O primeiro em 1992 veio demonstrar, para uma 

amostra de 162 crianças, a possibilidade de interpretação das respostas de acordo com o 

significado atribuído às cenas da prova tal como teoricamente postulado pela autora. De 

igual forma, este estudo permitiu a elaboração de um sistema de análise com base na 

atitude da criança para com o cartão, a cena escolhida, a sua sequência e a história 

construída analisando o seu conteúdo (Fagulha, 1992).  

 Em 1994, a autora procedeu à elaboração de novos estudos sobre a sequência 

das cenas escolhidas e sobre a avaliação do sistema de análise na capacidade de 



15 
 

discriminar crianças com diferentes capacidades, os quais resultaram em ajustes ao 

sistema de avaliação e itens utilizados.  

 Posteriormente estudos alargados, à faixa etária alvo da prova, vieram 

demonstrar os padrões de resposta normativos aos cartões. Estes estudos, demonstraram 

que, tendencialmente, crianças mais velhas evocam respostas de “Realidade” mais 

frequentes face a crianças mais novas, quando confrontados com temáticas ansiogénicas 

dos cartões, diminuindo, por sua vez, o uso de cenas de “Fantasia”, de acordo com a 

teoria do desenvolvimento infantil (Fagulha & Pires, 1997) (Fagulha, 2003). 

 Utilizando os prévios estudos sobre mecanismos de defesa (Cramer, 1996), 

nomeadamente a diminuição do uso da negação ao longo do desenvolvimento (Cramer, 

2000) , Fagulha e Pires procederam à catalogação de respostas de modo a possibilitar a 

identificação de mecanismos de negação e clivagem nas respostas à prova. (Fagulha & 

Pires, 1997).  

Assim, numa amostra composta de crianças com e sem problemas psicológicos 

identificados, Pires (2001) elaborou a existência de modalidades face ao confronto da 

situação ansiogénica, sendo estas a “Negação”, a “Estratégia Adaptativa Operacional”, a 

“Estratégia com Equilibração Emocional” e a “Impossibilidade”. A autora propôs a 

“Negação” como uma estratégia na qual a criança nega a ansiedade provocada pela 

história, pela fuga, ou seja, o não reconhecimento da emoção do estímulo. A 

“Impossibilidade” diz respeito ao reconhecimento da emoção e da ansiedade, mas com 

uma dificuldade na elaboração de uma solução adaptativa. As estratégias de acção, por 

contrário dizem respeito a estratégias de resolução da aflição evocada no estímulo, 

podendo ser por resolução prática como na “Estratégia Adaptativa Operacional”, ou 

pelo recurso à fantasia e criatividade para resolução adequada por “Estratégia de 

Equilibração Emocional” (Pires, 2001). Os resultados apontam as estratégias de 

“Negação e de Impossibilidade” como maioritariamente usadas por crianças mais 

novas, passando a criança ao longo do desenvolvimento a recorrer mais a “Estratégias 

Adaptativas Operacionais” e “Estratégias de Equilibração Emocional”.  

Assim, Pires (2001) também constatou que as crianças com problemas 

psicológicos utilizaram essencialmente as mesmas estratégias das crianças sem 

problemas registados, contudo, existe uma diminuição do uso das “Estratégias 
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Adaptativas Operacionais” e das “Estratégias de Equilibração Emocional” nas crianças 

mais velhas com problemas identificados (Pires, 2001). 

A prova “Era Uma Vez…” tem sido também utilizada desde a sua criação numa 

variedade de estudos. Tendo em conta o seu referencial teórico, um dos primeiros 

estudos consistiu na avaliação das respostas dadas por crianças com e sem problemas 

emocionais (Fagulha, 1994) onde foi patente uma diferença nas respostas dadas, nas 

cenas escolhidas e na sua organização por crianças com problemas de agressividade e 

ansiedade.  

 Outro estudo atendeu às questões sobre a qualidade das respostas à prova “Era 

Uma Vez…” no contexto das dificuldades de aprendizagem tendo-se demonstrado que 

as crianças com dificuldades de aprendizagem recorrem mais consistentemente a cenas 

de “Fantasia” na primeira posição comparativamente a crianças sem dificuldades de 

aprendizagem que mais consistentemente escolhem cenas de “Realidade” (Fagulha & 

Silva, 1996). Semelhantes resultados foram observados em estudos posteriores sobre 

crianças com e sem dificuldades de aprendizagem, tendo-se novamente observado uma 

escassez de respostas de “Realidade”, incoerente com a faixa etária de algumas crianças 

do estudo, e recursos a estratégias de “Negação” na elaboração das respostas em 

crianças com dificuldades de aprendizagem. 

 Posteriormente, Teresa Fagulha estudou a aplicação da prova “Era Uma Vez…” 

em diversas populações com problemáticas específicas, tendo-se averiguado 

características de resposta específicas e persistentes nestas crianças, das quais se 

destacam os estudos em crianças com VIH (Fagulha, 1999), com paralisia cerebral 

(Fagulha, 2000) e com deficiências auditivas (Fagulha, 2000).  

  

I.2. Introdução à Prova “Era Uma Vez…” 

As situações representadas nos cartões da prova “Era Uma Vez…” referem-se à 

mesma personagem, ora feminina ou masculina, conforme o sexo da criança. O motivo 

desta estrutura de distinção de género em concordância com a criança a realizar a prova 

deve-se aos conceitos subjacentes às provas projectivas e à teórica psicodinâmica em si, 

esperando-se assim que a identificação seja facilitada pelo espelhamento com a criança 
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da história, assegurando assim a projecção (Fagulha, 1992) (Tuber, 2012). Assim, a 

prova tem uma versão para cada género, mas com as mesmas histórias para os cartões. 

 Os cartões, aos quais como referido têm nove cenas cada, possibilitam dentro do 

espaço transicional a elaboração de vivências emocionais da criança, que as evoca neste 

espaço entre a realidade e a fantasia, apresentando na escolha dos cartões soluções de 

fantasia, realidade e aflição. 

 As soluções de “Fantasia” dizem respeito à escolha de cenas em que a 

personagem da história consegue, pela fantasia, diminuir a ansiedade derivada da 

situação evocada na história. As soluções de “Realidade” referem-se a cenas escolhidas 

que representam uma realidade aceite e reconhecida, seja prazerosa ou ansiogénica, da 

história apresentada ou são respostas que têm por objectivo a resolução da história. As 

soluções de “Aflição” são aquelas que espelham a ansiedade da aflição evocada pela 

história do cartão apresentado (Fagulha, 1994). 

  Esta realidade interna da criança é então representada neste momento, em que 

escolhe e organiza a sequência das cenas que escolheu na história que elaborou como 

resposta ao estímulo apresentado nesta actividade lúdica evocativa de um espaço 

intermédio lúdico e externo. Consequentemente, como referido, cria-se uma situação 

adequada à projecção do “aqui e agora”, que permite aferir informação sobre as 

dinâmicas intrapsíquicas presentes na regulação da vida afectiva da criança (Fagulha, 

1994). 

 Embora nem todas possibilidades e instâncias tenham sido observadas na 

presente tese, dada a sua pequena amostra, existem cenas de aflição e de muita aflição 

(para uma aflição muito mais maciça do que aquela apresentada no cartão), cenas de 

fantasia mágica (estratégias de fuga pela omnipotência) e de fantasia viável (fantasias 

prováveis mas mesmo assim compensatórias da realidade ansiogénica) e cenas de 

realidade que se configuram, como referido, em realidade de reconhecimento da 

evocação emocional da história do cartão, a realidade de estratégias de resolução ou de 

resposta adaptada à situação (Fagulha, 1992) (Pires, 2001).  

 Das nove cenas possíveis para a elaboração da história, correspondem três de 

“Realidade”, “Aflição” e “Fantasia”. Para todos os cartões, as três categorias 

correspondem sempre aos mesmos cartões, o que facilita a imediata cotação. Assim as 
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cenas 3,5 e 7 correspondem a “Fantasia”, as cenas 2, 4 e 9 correspondem às cenas de 

“Aflição” e as cenas 1, 6 e 8 às de “Realidade” sendo dispostas para a criança no 

seguinte esquema: 

Quadro 1 – Disposição das cenas na aplicação da prova 

1/R 2/A 3/F 

4/A 5/F 6/R 

7/F 8/R 9/A 

 

Sendo (R) realidade, (A) aflição e (F) fantasia. 

 A criança é assim instruída a completar a história relatada no cartão pela 

escolha, organização e relato verbal de três das nove cenas possíveis. A aplicação é 

portanto iniciada com a apresentação de um cartão ilustrativo do requerido, o cartão E, 

não sendo portanto as respostas a este cartão alvo de avaliação. 

 De igual modo é apresentado no final de cada história relatada pela criança um 

décimo cartão. Este cartão serve como final standard para todas as crianças, dando 

assim uma solução final igual, independentemente da elaboração da criança. Neste 

sentido existe também dois cartões designados como “Cartão do(a) Menino(a)”, que 

permite um momento entre a realização da prova e a sua completação, permitindo à 

criança pensar a aplicação da prova, podendo falar do que mais gostou ou menos 

gostou, falar da personagem principal, com que se pode ou não identificar e permitindo 

elaborar referenciais objectais presentes na vida da criança, e também inventar uma 

história sobre a personagem. 

Cartão I 

 O Cartão I apresenta uma história na qual a criança ao dar um passeio com a 

mãe se perde desta. Esta temática pretende retratar a ansiedade de separação, ansiedade 

vincada desde o início do desenvolvimento e central a diversas psicopatologias. 

Portanto, as respostas a este cartão terão base na capacidade e modos da criança gerir o 

receio do abandono, ou rejeição, enquanto uma mãe, bom objecto, introjectada dentro 

da criança que tolera a ausência da mãe externa concreta. 
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Cartão II 

 O Cartão II evoca uma situação na qual a criança esta doente e precisa de 

atenção médica. Neste sentido, o Cartão II apela a ansiedades de morte, de ataque à 

integridade, do sofrimento ou da separação. Também apela a uma vivência corporal, ao 

lidar com o interior visceral ou com maus objectos introjectados. 

Cartão III  

 O Cartão III relata uma história na qual a personagem vai à praia acompanhada 

pelas personagens dos pais. Neste cartão, de cariz tendencialmente prazeroso, tenta-se 

avaliar a resposta da criança a um contexto relacional, com pares, e até certa instância 

com a vinculação e movimento de separação dos pais numa integração social. Neste 

contexto vão surgir respostas que demonstram se esta relação de pares é vivida como 

prazerosa ou ansiogénica. 

Cartão IV 

 No cartão IV a história contada relata a personagem que acorda a meio da noite 

porque teve um pesadelo. Esta constitui uma experiência comum e frequente no 

desenvolvimento infantil, os pesadelos e no geral, o medo do escuro que em termos 

arcaicos poderá representar um medo do desamparo, não sendo portanto expectável 

estar presente em crianças mais crescidas. Poderão aparecer elaborações omnipotentes, 

quase maníacas de controlo do mau objecto, apoio dos objectos paternos ou elaboração 

repressora realista. 

Cartão V 

 O Cartão V evoca a vivência prazerosa da festa de anos da personagem. A 

criança poderá evocar histórias de afecto e investimento dos objectos relacionais numa 

vivência de sentir a presença do outro no papel que este tem na sua vida, e em geral 

representar a existência da criança no mundo. Contudo, imagos parentais 

excessivamente superegoicos certamente farão a criança elaborar narrativas que 

retratem a ausência de afecto, o “existir no olhar do outro” por punição das suas pulsões 

libidinais ou pelo mortífero kleiniano dentro da criança. 
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Cartão VI 

 O Cartão VI relata uma história de discussão entre os pais a que a criança 

assiste. Em contraste com outros cartões, neste a ocorrência ansiogénica é criada pelo 

par parental. Surge a angústia da triangulação, e potencialmente a vivência Edipiana, na 

qual a criança receia e anseia a separação do casal parental, podendo destruir a 

triangulação para retroceder a uma díade criança-adulto, culpabilizante. Será portanto de 

esperar uma elaboração narrativa quanto à natureza da relação triangular, como a 

criança se posiciona face ao casal, enquanto criança filha, e criança enquanto terceiro 

elemento numa relação de casal. 

Cartão VII 

 O Cartão VII apresenta uma situação na qual a criança, no contexto familiar da 

escola, e da aprendizagem em si, não sabe responder a uma questão que todas as outras 

crianças sabem. Evoca dificuldades escolares, transversais com menor ou maior 

intensidade em todas as crianças, mas também evoca desvalorização, ataque narcísico à 

capacidade comparada com outras crianças. 

Cartão VIII 

 O Cartão VIII representa uma situação em que os pais advertem a criança para 

não mexer num vaso, que esta parte. Este cartão irá activar as representações 

superegoicas da criança, ou mais arcaicamente de que modo o amor dos pais aguenta o 

ataque ou a “má-criança” a este amor. A história da criança aborda portanto estas 

temáticas com evocações à sua posição narcísica na qualidade do afecto paternal. 

Cartão IX  

 O Cartão IX apresenta uma situação na qual os pais chegam a casa com um 

irmão da personagem, demonstrando afecto cuidador por este bebé. Esta história 

apresenta uma situação de rivalidade na fratria, do medo de rejeição ou abandono do 

casal paterno face a uma outra criança na família. Permite à criança posicionar-se na 

relação com os pais, no ciúme e na rivalidade de afecto. 
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Cartão do(a) Menino(a) 

 Este cartão é apresentado no final da prova, dando à criança um espaço de 

insight sobre o processo de avaliação, permitindo identificar personagens, histórias 

favoritas e as que menos gostou, elaborando assim uma narrativa livre, onde poderão 

surgir temáticas que foram recorrentes ao longo da aplicação 

 Da prova “Era Uma Vez…” faz parte o Manual da Prova elaborado por Fagulha 

(1997), que contempla os princípios de aplicação da prova. Assim, a aplicação decorre 

com a criança sentada ao lado do psicólogo, à esquerda ou direita se for destra ou 

esquerdina, onde inicialmente é aconselhado que se crie uma condição de relação que 

permita a aplicação da prova. Tal pode ser realizado, dependentemente da criança, 

conversando um pouco com esta.  

 Seguidamente, as instruções são idênticas para todos os cartões, apresentando o 

material colocado à frente da criança, descrevendo a história presente nas cenas que 

compõem cada cartão de acordo com a instrução do Manual. À direita da criança são 

dispostas as nove cenas correspondentes ao cartão sendo pedido à criança que escolha 

três com o objectivo de continuar a história. 

 Regista-se o tempo de latência e as cenas escolhidas e a sequência destas , 

registando também observações relevantes, tais como alterações da sequência, 

comentários da criança e outras verbalizações ou comportamentos. 

 Escolhidas as cenas, os restantes cartões são retirados, e é pedida à criança a 

narração da história que acabou de elaborar. No final do relato, é apresentada a décima 

cena, sendo esta descrita como indicado no Manual. No final da aplicação, o material é 

retirado e é apresentado o cartão “Fim”, correspondente à personagem dos cartões. 

Neste momento é pedido à criança que dê um nome à personagem, podendo-se 

perguntar quem conhece com o mesmo nome. Pede-se que a criança escolha a história 

que gostou mais e a história que gostou menos pedindo-lhe que justifique, e por fim, é 

pedida à criança que elabore uma história que não tenha estado representada nos 

cartões, à sua escolha. 

 Em suma, do que foi referido na secção anterior, as escolhas da criança serão 

uma representação da sua elaboração ansiogénica e prazerosa face a estímulos que 

evocam estas emoções. Esta elaboração é feita pela escolha das cenas escolhidas e pela 



22 
 

sequência destas, apelando ao ego que a criança se posicione, e expresse deste modo, a 

sua capacidade adaptativa para com as referidas evocações e experiencias emocionais. 

 De igual modo são utilizadas as Folha de Registo e a Folha de Análise referidas 

na secção anterior. 

 Acrescenta a esta análise das cenas escolhidas face à sua posição sequencial, as 

verbalizações da história criada pela criança, que fornecem informações que poderão 

integrar uma avaliação mais rica. 

 

I.3. A Prova “Era Uma Vez…” Enquanto Prova Projectiva  

No contexto do desenvolvimento da disciplina da Psicanálise, enquanto 

paradigma de tratamento numa teoria da personalidade, conjuntamente com o crescente 

interesse na avaliação e diagnóstico da personalidade por diversos factores 

socioculturais, surge um maior interesse nas técnicas projectivas (Rabin, 1981). Estas 

técnicas possibilitam aceder ao “mundo privado” (Frank, 1965), utilizando métodos que 

L. K. Frank refere como capazes, na sua ambiguidade de estímulos, de evocar as 

características da personalidade do sujeito que os realiza.  

 A este fenómeno este autor chama “hipótese projectiva”, na qual o estímulo 

ambíguo ou vago evoca interpretações baseadas no mundo “privado”, interno, da 

pessoa. É importante, neste contexto, distinguir entre a projecção patológica e a 

projecção não-patológica. Enquanto processo inconsciente, a projecção patológica, 

actua contra impulsos, afectos e pensamentos culposos, projectando-os para o exterior, 

tal qual como Freud descreve no mecanismo de projecção clássica (Mijolla & Mijolla-

Mellor, 2002). Em segundo, a projecção como um processo não patológico, no qual o 

mundo interno de uma pessoa tem influência na percepção e interpretação da realidade 

externa. Este último processo é aquele que se encontra presente nas técnicas projectivas 

(Lindzey, 1961) (Rabin, 1981). Rabin, inclusive, defende que alguma da controvérsia 

relacionada com os testes projectivos está relacionada com a confusão da projecção 

usada nos testes projectivos e esta definição do mecanismo de projecção clássica. 

Fagulha (1992), refere também que, por outro lado, algumas das críticas feitas a estes 

testes tiveram origem nas expectativas desajustadas à realidade psicométrica. 
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 No que refere à avaliação psicométrica dos testes projectivos, Lindzey (1961) 

elabora uma categorização das técnicas relativamente ao tipo de resposta que aludem, 

apresentando cinco categorias, sendo estas as de associação, construção, 

completamento, escolha/ordenação e expressão.  

 Neste contexto, as técnicas associativas correspondem, como o próprio nome 

refere, à associação do estímulo a uma primeira associação que lhe ocorra. O Teste de 

Rorschach é um exemplo de uma técnica associativa. As técnicas construtivas, embora 

também aludam a associações, estas são modificadas, e a resposta é construída em 

forma de elaboração de imagem história. As técnicas de completamento requerem a 

realização de uma tarefa que represente o pensamento, o comportamento e a elaboração 

emocional, normalmente através do acto de completar uma frase. As técnicas de 

escolha/ordenação implicam a escolha de estímulos e a ordenação destes mesmos 

segundo critérios prévios. Finalmente, as técnicas expressivas assumem que o sujeito se 

revela no modo como realiza a tarefa, mas também na sua elaboração emocional entre o 

interno e o pedido externo, de que fazem parte técnicas expressivas de desenho e 

pintura. 

 Em suma, tal como Lindzey (1961) sugere vários critérios podem coexistir na 

mesma técnica, dependendo do tipo de resposta maioritariamente apresentado. Neste 

contexto, a prova “Era Uma Vez…” pode ser classificada num âmbito de 5 critérios que 

se complementam tais como apresentados por Pires (2001). Em primeiro lugar, a prova 

“Era Uma Vez…” poderá ser categorizada como: uma prova de completamento, uma 

vez que é constituída por nove histórias que a criança deve completar. De seguida a 

criança também prossegue à ordenação das cenas escolhidas para completar a história, 

constituindo deste modo também uma técnica projectiva de escolha e ordenamento. 

Esta escolha e organização é depois verbalizada na história, e neste sentido, a prova 

“Era Uma Vez…” constitui também uma técnica projectiva de construção. De igual 

modo e como referido anteriormente, a prova compreende uma actividade lúdica, 

promovendo a expressão emocional despoletada pelo estímulo apresentado, sendo deste 

modo também uma técnica expressiva. A complementaridade presente na diversidade 

das técnicas projectivas usadas na prova reitera o sucesso da mesma na avaliação 

psicométrica da personalidade. 
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 Comparativamente a outras técnicas projectivas, nomeadamente o TAT (e suas 

variações como o CAT e o MAPS) e o Pata Negra, a prova “Era Uma Vez…” apresenta 

especificidades que advêm dos cartões e cenas, das instruções dadas à criança e das 

características da resposta pedida. Um exemplo desta especificidade da prova concerne 

o facto da resposta da criança ser construída pelo estímulo pelo qual contará a história e 

por sua vez, o processo criativo da prova surge aquando a escolha e organização das 

cenas. Os estímulos da prova em si são portanto estruturados, e aludem a 

acontecimentos com significância óbvia no desenvolvimento da criança. A diversidade 

das respostas obtidas a partir da prova “Era Uma Vez…” advém assim da característica 

da tarefa colocada à criança, nomeadamente de escolha e organização de cenas, e da 

construção e verbalização da história (Fagulha, 1992) (Pires, 2001). Assim, temos na 

prova “Era Uma Vez…” dois momentos de informação, a primeira, de escolha e 

organização, as quais correspondem a uma resposta espontânea e imediata da criança ao 

cartão, e um segundo momento, em que as emoções são construídas na elaboração 

narrativa e verbal. 

 Finalmente, é importante ressalvar que a prova “Era Uma Vez…” se destaca de 

outras provas projectivas por constituir um instrumento de avaliação da personalidade 

que permite identificar funcionamentos adaptativos, e portanto saudáveis, do 

funcionamento mental. Para o efeito, a prova “Era Uma Vez…” recorre à apresentação 

de estímulos, ou seja cartões de histórias, com temáticas prazerosas, evocativas de 

situações agradáveis, nos quais a criança se vai poder colocar no seu modo de viver. 

Estes estímulos permitem também à criança, elaborar e experimentar estas emoções, 

uma vez, que como referido anteriormente, a capacidade de viver o prazer 

adequadamente é um indicador de saúde mental, e neste sentido, torna a prova numa 

técnica única. 

 

I.3.1. Desenvolvimento Infantil no Contexto Psicodinâmico  

Como referido, a prova “Era Uma Vez” faz uso da hipótese projectiva, esta por 

sua vez engloba-se ou enquadra-se nas técnicas projectivas, as quais permitem recolher 

informação sobre o modo como as crianças gerem as emoções (Fagulha, 1992) (Rabin, 

1981).  
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Estando a prova “Era Uma Vez…” enquadrada nas teorias psicodinâmicas, 

considera relevante abordar as raízes do desenvolvimento infantil nesta teoria, não só na 

actividade lúdica de que compreende a prova, mas também nas valências emocionais 

que esta evoca, a ansiedade e o prazer. 

No que se refere à ansiedade, Freud (1905), inicialmente refere esta como um 

produto da libido dos impulsos sexuais não satisfeitos, ou seja, reprimidos, tendo 

posteriormente invertido este conceito, teorizando a repressão como produto da 

ansiedade (Golse, 2005). Portanto, sendo as pulsões libidinais oriundas do Id irão 

activar a ansiedade como estado defensivo egoico. Ou seja, a ansiedade é uma resposta 

ao perigo, real ou imaginado, contra o Ego (Bateman & Holmes, 1995). A esta 

ansiedade que aparece como defesa inicial a pulsões do Id, e portanto, arcaica, Freud 

chama de ansiedade primária. A qual é evocada a partir da ansiedade original da perda 

do objecto materno, que terá um desenvolvimento evoluído e saudável com a 

estruturação egoica (Golse, 2005).  

Para Klein, o desenvolvimento da criança ocorre numa dupla organização. À 

predominância do Ego clivado e impossibilidade de introjecção do mau e bom objecto 

enquanto único objecto, gera a elaboração da ansiedade persecutória dos objectos maus 

que ameaçam destruir o Ego, que Klein denomina por “Posição Esquizoparanoide”. Na 

fase seguinte, a “Posição Depressiva”, ocorre o processo paralelo no qual a criança 

percebe o exterior como diferente de si. O objecto já não é clivado nem parcial, sendo 

portando um objecto total, ao mesmo tempo externo, vivido com angústia de perda 

objectal. Esta angústia é alimentada pela realidade psíquica da criança que crê ter 

destruído o objecto total, ambivalentemente mau e bom, ao mesmo tempo que o deseja 

novamente dentro de si, teme destruir o objecto pela sua voracidade (Bateman & 

Holmes, 1995). 

Para esta autora, o próprio acto de brincar permite ultrapassar esta angústia 

depressiva. Um exemplo é o jogo do “Cucu” que para Klein simboliza uma perda e o 

retorno da mãe. Freud também refere este movimento lúdico no controlo e vivência do 

conflito interno da criança. Assim, a repetição pela actividade lúdica constitui 

experiências positivas, possibilitando à criança ultrapassar o seu sentimento de perda e 

ressentimento (Golse, 2005). Estes movimentos de reparação presentes na actividade 

lúdica, que Klein exemplifica como actividades de jogos, com base na satisfação e 
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prazer, na qual a criança empilha cubos, uns sobre os outros, depois de os ter derrubado, 

simbolizando a reparação possível a relações que a criança feriu com os seus fantasmas 

(Bateman & Holmes, 1995). 

De igual forma, Klein elabora que posteriormente estes mecanismos de 

reparação no jogo da criança constituem o início de actividades criativas, e portanto, de 

sublimação. Ou seja, a criança desvia alguma da energia pulsional para objectos 

externos, jogos, substitutos do objecto, sendo que a sublimação é também o início da 

actividade simbólica. Klein também expressa concretamente a psicanálise, 

nomeadamente na actividade lúdica do brincar e jogar, como um momento na qual a 

criança elabora ansiedades e dinâmicas intrapsíquicas (Golse, 2005) (Klein & Paula 

Heimann, 1955). 

Winnicott, por sua vez, refere o prazer no desenvolvimento, nomeadamente os 

cuidados maternos, como prevenção de perturbações. Assim, o autor defende um Ego 

materno supressor do Ego incompleto da criança (ego-relatedness), dando a esta um 

ambiente favorável que desperte na criança o prazer de viver, e consequentemente o 

prazer das sensações e do auto eroticismo, tendo a mãe um papel importante em garantir 

que a tendência para o prazer prevaleça às outras (Mijolla & Mijolla-Mellor, 2002) .Isto 

é tão mais bem-sucedido quanto maior for a empatia da mãe para com o bebé, e quanto 

maior for a compreensão daquilo que ele necessita Este fenómeno de identificação 

projectiva é denominado por Winnicott como “Preocupação Materna Primária” 

(Winnicott D. , 1972). Posteriormente, vem a identificação, e com esta, a criança “vê” o 

seu reflexo no olhar da mãe na identificação primária. Conjuntamente com um holding 

suficiente, a criança, matura, permitindo o sentimento de existir pela integração, a 

personalização ou o desenvolvimento do funcionamento mental. Finalmente, 

desenvolve as relações de objecto. (Rabin, 1981) (Golse, 2005). 

Após o processo de maturação, acima referido, a relação entre a mãe e a criança 

modifica-se ao longo de um contínuo de três fases: 

Na primeira fase, a que Winnicott chamou a fase de dependência absoluta, a 

criança e a mãe estão em completa fusão, tendo esta que compreender as necessidades 

do filho como já referido (Winnicott D. , 1969). 
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 Posteriormente, na fase de dependência relativa, existe uma diferenciação 

progressiva da criança para com a mãe, não existindo já uma compreensão mágica das 

necessidades da criança; a criança torna-se capaz de estabelecer relações objectais, 

utilizando estas para sinalizar a mãe das necessidades a que esta terá que responder, 

levando assim à diferenciação da mãe que permite o abandono progressivo. Caso 

contrário, a criança permanece em fusão permanente com a mãe, ou rejeição desta. Sem 

diferenciação para com o mundo exterior, o desenvolvimento mental e o pensamento 

ficam seriamente comprometidos. Ainda na diferenciação progressiva, a dependência 

para com a mãe começa a ser consciente para a criança e desenvolve-se a compreensão 

intelectual (Winnicott D. , 1969). 

Em terceiro lugar, posteriormente, a criança evolui para a independência, 

identificando-se com a sociedade no confronto com o mundo, desenvolvendo a 

socialização e o sentido social (Winnicott D. , 1969). 

Assim, a maneira como a mãe e o exterior apresentam o mundo à criança é 

determinante nas relações de objecto posteriores. Estas iniciam-se com uma relação 

primária com o mundo exterior, com base na omnipotência e na ilusão de que a criança 

cria o objecto de desejo (Winnicott D. , 1964). Existe consequentemente uma 

superposição entre o concebido pela criança e o dado pela mãe, constituindo uma zona 

entre a subjectividade e a objectividade. Winnicott define isto como o “espaço 

transitivo”, uma área que constitui a maior parte do vivido pela criança, que subsiste ao 

longo da vida, permitindo manter, juntos e separados, o exterior e o interior (Winnicott 

D. , 1975).  

Ainda no contexto do processo relacional, a criança utiliza objectos que 

permitem a ilusão num suporte de realidade como “objectos-que-não-eu”, ou “objectos 

transitivos” que permitem o movimento do subjectivo para a realidade, que Winnicott 

define como “fenómeno transitivo” (Winnicott D. , 1975). Assim, todas as actividades 

transitivas são sustentadas por fantasmas, especificamente o da união com a mãe (Golse, 

2005). 

Para Winnicott, a actividade lúdica ao evocar objectos transaccionais, e 

simbolicamente representativos das relações com o externo e interno, assume-se como 

um método de aceder ao espaço transaccional especialmente em psicoterapia. 
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Em suma, o brincar vai aludir a vivências de necessidade, angustias e prazer 

como um método de lidar com estas (Winnicott D. , 1971). Neste contexto, o espaço 

lúdico cria uma oportunidade de elaborar as emoções mais ansiogénicas. Isto mesmo é 

defendido por Winnicott no “Jogo e Realidade”, ao referir que um desenvolvimento 

afectivo conseguido se demonstra no espaço criativo na “arte de viver e na vida 

cultural”, por meio do jogo e do espaço e manipulação omnipotente ilusória dos 

objectos pois como referido, “brincar é fazer” (Winnicott D. , Jeu et Réalité, 1975). 

 

II. Estudo Empírico – Análise de Dados 

 

II.1. Proposta de Objectivos 

Em primeiro lugar, e como já exposto anteriormente, a prova "Era Uma Vez..." 

foi alvo de uma alteração ao seu modelo inicial. Esta alteração, consistiu na extensão e, 

consequentemente, na introdução de novos cartões. Assim, emergiu um novo desafio 

que veio contribuir para a necessidade de se efectuar um estudo empírico que, numa 

vertente geral, contribua para a base de dados normativa da prova "Era Uma Vez...".  

Em segundo lugar, desta nova alteração resultou também a necessidade de 

proceder a um reforço  de uma validação estatística que avalie quantitativamente a 

frequência da categoria dos dados obtidos. Com esta análise pretende-se portanto, 

reforçar a representatividade dos resultados associados aos novos cartões, no contexto 

estatístico universal nacional. 

Por fim, numa vertente mais específica, esta tese propõe-se também a avaliar 

qualitativamente a frequência da cena escolhida e qual a sua colocação na sequência 

mediante o género da criança. O objectivo será concluir sobre a manifestação que o 

constructo de género poderá assumir na avaliação psicológica das crianças, uma vez que 

ao longo do desenvolvimento psicológico destas, a representação simbólica do género 

poderá assumir um papel relevante no desenvolvimento do self.  

Em suma, este estudo foca-se em duas dimensões: na avaliação de potenciais 

diferenças nas respostas à prova "Era Uma Vez..." em função do género e na 

caracterização da manifestação dessas potenciais diferenças. 
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II.2 Formulação de Hipóteses 
Em concordância com os argumentos teóricos apresentados por Monteiro (2013) 

são esperadas diferenças de género nas respostas das crianças à prova “Era Uma 

Vez…”. Não obstante, a prova apresenta um constructo baseado na hipótese projectiva, 

o que a enquadra num contexto psicodinâmico, o qual não prevê diferenças 

estatisticamente significativas quanto à estrutura da prova, no que respeita às escolhas 

de categoria, por cena, e sua posição na sequência. Tal facto é fundamentado pela prova 

ser estruturada para atender às mesmas vivências emocionais, independentemente do 

género da criança, ao longo da faixa etária da amostra.  

Em suma, o debate associado ao tema fundamenta per si a hipótese de estudo 

desta tese, pelo que  numa visão prior esperamos obter os seguintes resultados: 

 - À medida que a faixa etária aumenta, as crianças tendencialmente escolham 

terminar histórias ansiogénica em “Realidade”, e reconhecer a ansiedade com cenas de 

“Aflição” como início da história, com maior prevalência em crianças do sexo 

feminino; 

 - Exista uma diminuição das cenas de “Aflição” no final de cartões com histórias 

prazerosas independentemente do género; 

 -Exista uma tendência para a diminuição de cenas de “Fantasia” em crianças 

mais velhas, com maior prevalência em crianças do sexo feminino. 

 

III. Metodologia 

III.1. Instrumentos Utilizados 
Dado que a presente tese tem por objectivo principal elaborar um estudo 

empírico e reforçar a base de dados para a validação estatística da prova “Era Uma 

Vez…” no seu formato de 9 cartões, esta prova foi o instrumento por excelência 

utilizado. Numa análise de investigação futura propõe-se o reforço das conclusões desta 

tese através, potencialmente, de uma aplicação desta prova a uma amostra mais extensa. 
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Com o objectivo de auxiliar a elaboração da tese “A prova "era uma vez..." : as 

emoções e o rendimento escolar” a decorrer em paralelo por Ana Rita Sousa em 

crianças com dificuldades de aprendizagem, foi também aplicada a prova de Rutter. 

A prova “Era Uma Vez…” consiste na apresentação de nove (9) cartões que 

representam histórias-estimulo, vividas por uma personagem masculina ou feminina, 

dependendo da criança que realiza a prova. A criança participante terá que escolher três 

de nove (9) cenas existentes, organizando estas, na construção de um final para a 

história apresentada no cartão. 

 

III.2 Descrição da Amostra 
O primeiro objectivo desta tese consiste na extensão da base de dados associada 

à prova “Era Uma Vez…” no seu formato de 9 cartões. Este objectivo foi atingido na 

medida em que a prova foi aplicada a uma amostra de 51 crianças, a qual é descrita em 

detalhe nesta secção. 

Esta amostra foi elaborada por conveniência e é constituída por crianças cujos 

pais autorizaram a aplicação da prova nas escolas contactadas não sendo representativa 

da população no que respeita às distribuições de idade, género, e escolaridade. 

As crianças da amostra frequentam o ensino pré-escolar, o 2º e 4º ano do ensino 

primário, de duas escolas da área de Lisboa, do ensino público e privado, com idades 

compreendidas entre os 5 e os 10 anos, do sexo feminino e masculino. 

Relativamente à distribuição por sexo, 58,8 % das crianças são do sexo feminino 

(30 crianças), e 41,2% do sexo masculino (21 crianças). A faixa etária mais 

representada são as crianças dos 7 anos, que constituem 33,3 % da amostra, seguida 

pelas crianças de 9 anos que constituem 27,5 % da amostra e as de 5 anos, que 

constituem 23,5 % da amostra. As menos representadas são as crianças de 8 e 10 anos, 

constituindo 3,9 % e 11,8 % respectivamente. A média de idades das crianças é de 7,47 

com um desvio-padrão de 1,7. 
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 Quadro 2 - Caracterização da amostra, em frequência, em função do sexo e da idade 

    
Idade (em anos) 

    

              

    5 7 8 9 10 

Sexo 
Masculino 7 6 1 5 2 

Feminino 5 11 1 9 4 

  Total 12 17 2 14 6 

              

  Média 7,47         

  Desvio 1,7         

  

III.3. Procedimentos 

Reiterando o facto das aplicações da prova “Era Uma Vez…” terem decorrido 

de forma voluntária da criança e com a respectiva autorização do ambiente escolar e 

encarregados de educação, foram inclusive cumpridos todos os procedimentos 

constituintes do manual da prova.  

As aplicações da prova decorreram individualmente em salas disponibilizadas 

para o efeito. Tendo decorrido dentro das escolas, portanto em salas de aulas, as 

condições de aplicação, nomeadamente em termos de iluminação, ventilação, silêncio 

ou interrupções por parte de terceiros, foram muito satisfatórias. 

 As aplicações decorreram entre 30 a 35 minutos por cada criança, uma vez que 

se aplicou o questionário de Rutter para auxiliar a tese de Ana Rita Sousa a ser realizada 

em paralelo. 

Apenas se iniciou a aplicação da prova após a necessária colaboração da criança 

estar assegurada, desta ter compreendido a natureza voluntária e anónima da prova, e 

depois de se ter criado uma situação de descontracção e confiança adequada.  

Os cartões foram mostrados à criança, indicando-lhe que os cartões relatam 

histórias inacabadas. A cada cartão corresponde nove cenas que se apresentam como 

possíveis respostas à elaboração que foi evocada pela história no cartão. Dessas nove 
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cenas a criança foi informada que deveria de escolher três para dar continuidade à 

história inicial inacabada do cartão. Posteriormente à escolha das três cenas, a criança 

organizou as cenas escolhidas na sequência desejada, contando a história elaborada. 

No final de cada aplicação estabeleceu-se também alguns minutos de conversa 

com cada criança sobre a experiência da aplicação da prova ou, frequentemente, outros 

assuntos da escolha da criança. Verificou-se em todas as faixas etárias uma fácil 

compreensão e aceitação da tarefa.  

IV. Apresentação e Discussão de Dados 

 

IV.1.Respostas aos cartões, por posição, por sexo  
 

 Com vista à exposição dos resultados no âmbito dos objectivos propostos, serão 

apresentados os dados dos resultados da amostra, no que respeita à categoria por 

posição na sequência nas respostas, aos cartões da prova “Era Uma Vez…” para toda a 

amostra. Posteriormente são apresentados os dados relativos às categorias por posição, 

na sequência nas respostas, mediante o género da criança para cada faixa etária. 

 

Quadro 3 

Percentagem da escolha de categorias por posição (N=51; MÉDIA DE IDADE=7.5; S.D. = 1.7) 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

  

   Cartão   Cartão   Cartão   Cartão   Cartão   Cartão   Cartão   Cartão   Cartão  

   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX 

1º Aflição  52,9  47,1  25,5  56,9  11,8  31,4  39,2  29,4  22,0 

1º Fantasia  19,6  19,6  23,5  5,9  39,2  19,6  5,9  19,6  24,0 

1º Realidade  27,5  33,3  51,0  37,3  49,0  49,0  54,9  51,0  54,0 

2º Aflição  35,3  35,3  25,5  31,4  17,6  43,1  49,0  17,6  36,0 

2º Fantasia  19,6  23,5  25,5  19,6  39,2  15,7  13,7  29,4  14,0 

2º Realidade  45,1  41,2  49,0  49,0  43,1  41,2  37,3  52,9  50,0 

3º Aflição  19,6  21,6  17,6  31,4  5,9  33,3  17,6  25,5  18,0 

3º Fantasia  17,6  51,0  31,4  45,1  41,2  29,4  35,3  21,6  30,0 

3º Realidade  62,7  27,5  51,0  23,5  52,9  37,3  47,1  52,9  52,0 

 



33 
 

No Quadro 3 é possível constatar as categorias de cenas predominantemente 

escolhidas por cartão na presente amostra. Na primeira posição salienta-se a escolha no 

Cartão IV, que alude a uma situação de pesadelo nocturno, na qual 56,9% das 51 

crianças escolheram uma cena de “Aflição”. Outra resposta que apresenta alguma 

representatividade é do Cartão VII com a escolha da “Realidade” (54,9%). Estas duas, 

apesar da dimensão da amostra, correspondem ao já observado em anteriores estudos 

(Capinha, 2012). No que respeita à escolha da segunda posição na sequência não existe 

uma categoria que se destaque, com uma ligeira tendência da “Realidade” no Cartão 

VIII (52,9%), sendo o mesmo observado na amostra normativa de Fagulha (2003). Na 

terceira posição da sequência, destaca-se a escolha da “Realidade” em 62,7% das 

respostas das crianças ao Cartão I. Sendo que correspondendo a um Cartão ansiogénico, 

estas respostas denotam algum desenvolvimento da capacidade para elaborar a 

ansiedade de uma forma activa e positiva segundo o referido no constructo teórico, 

apesar da média etária da amostra (7,5 anos). 

Em relação à primeira, segunda e terceira posição nos cartões relativos a 

situações prazerosas (Cartões III e V), constata-se a predominância de cenas de 

“Realidade”, tal como observado em anteriores estudos mencionados. 

 

Quadro 4 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão I 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão I 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  40,0% 28,6% 58,3% 57,1% 44,4% 60,0% 75,0% 100,0% 

1º Fantasia  40,0% 42,9% 16,7% 28,6% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

1º Realidade  20,0% 28,6% 25,0% 14,3% 44,4% 40,0% 25,0% 0,0% 

2º Aflição  20,0% 42,9% 25,0% 42,9% 44,4% 40,0% 50,0% 0,0% 

2º Fantasia  20,0% 28,6% 25,0% 14,3% 11,1% 20,0% 25,0% 0,0% 

2º Realidade  60,0% 28,6% 50,0% 42,9% 44,4% 40,0% 25,0% 100,0% 

3º Aflição  60,0% 0,0% 16,7% 28,6% 22,2% 0,0% 25,0% 0,0% 

3º Fantasia  40,0% 14,3% 16,7% 0,0% 22,2% 20,0% 0,0% 50,0% 

3º Realidade  0,0% 85,7% 66,7% 71,4% 55,6% 80,0% 75,0% 50,0% 
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No Cartão I, um cartão que evoca a angústia associada à ansiedade de abandono 

e perda do objecto materno, destaca-se, comparativamente, a predominância de algumas 

das escolhas feitas pelas crianças do sexo feminino com as escolhas das crianças do 

sexo masculino.  

Proporcionalmente, na faixa etária dos 5 anos, mais crianças do sexo masculino 

escolhem cenas de “Fantasia” na escolha da primeira cena (42,9% comparativamente a 

40%), enquanto as crianças do sexo feminino escolhem mais cenas de “Aflição” como 

escolha da primeira cena do que as crianças do sexo masculino (40% comparativamente 

com 28,6%), embora as crianças do sexo feminino, apresentem igual tendência para 

escolher cenas de “Fantasia”.  

Ao longo da faixa etária, é possível observar, que as crianças do sexo masculino 

tendem proporcionalmente a iniciar a história com mais escolhas de cenas de “Aflição”, 

comparativamente às crianças do sexo feminino. Por sua vez, as crianças do sexo 

feminino, para iniciar a história, começam ao longo da faixa etária a escolher mais cenas 

de “Realidade” comparativamente às crianças do sexo masculino, embora, ainda com 

elevada escolha de cenas de “Aflição”. 

Observa-se, também, uma tendência das crianças do sexo masculino com 5 anos 

em terminar a sequência em “Realidade” (85,7%) comparativamente às crianças do sexo 

feminino (0%), que terminam predominantemente em “Aflição” (60% 

comparativamente a 0% das crianças do sexo masculino). Com excepção na faixa etária 

dos 10 anos, as crianças do sexo masculino terminaram mais as sequências com cenas 

de “Realidade” do que as crianças do sexo feminino. As crianças do sexo feminino, com 

excepção das crianças na faixa etária dos 7 aos 8 anos, terminaram as histórias 

recorrendo mais à escolha de cenas de “Aflição” do que as crianças do sexo masculino. 

Destaca-se a faixa etária dos 10 anos, na qual, proporcionalmente, as crianças do sexo 

feminino escolheram mais cenas de “Aflição” e “Realidade” para terminarem as suas 

histórias do que as crianças do sexo masculino (25% para 0% e 75% para 50% 

respectivamente) enquanto as crianças do sexo masculino terminaram mais as suas 

histórias com a escolha de cenas de “Fantasia” (50%) comparativamente às crianças do 

sexo feminino (0%). 

 



35 
 

Quadro 5 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão II 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão II 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  40,0% 57,1% 33,3% 57,1% 44,4% 40,0% 75,0% 50,0% 

1º Fantasia  40,0% 28,6% 25,0% 14,3% 0,0% 20,0% 0,0% 50,0% 

1º Realidade  20,0% 14,3% 41,7% 28,6% 55,6% 40,0% 25,0% 0,0% 

2º Aflição  80,0% 28,6% 25,0% 71,4% 22,2% 0,0% 50,0% 0,0% 

2º Fantasia  0,0% 57,1% 25,0% 14,3% 22,2% 40,0% 0,0% 0,0% 

2º Realidade  20,0% 14,3% 50,0% 14,3% 55,6% 60,0% 50,0% 100,0% 

3º Aflição  20,0% 28,6% 33,3% 42,9% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

3º Fantasia  60,0% 42,9% 41,7% 0,0% 66,7% 100,0% 50,0% 100,0% 

3º Realidade  20,0% 28,6% 25,0% 57,1% 33,3% 0,0% 25,0% 0,0% 

 

O Quadro 5 corresponde ao Cartão II, cuja temática alude a conteúdos 

relacionados com ansiedade, de ameaça à integridade física ou morte.  

As crianças da faixa etária dos 5 anos do sexo masculino, proporcionalmente 

escolheram mais cenas de “Aflição” para iniciar a história comparativamente às 

crianças do sexo feminino (57,1% comparativamente a 40%). O mesmo é observável na 

faixa etária dos 7 aos 8 anos, na qual as crianças do sexo masculino proporcionalmente 

escolhem mais cenas de “Aflição” (57,1%) do que as crianças do sexo feminino 

(33,3%), enquanto que as crianças do sexo feminino escolhem mais cenas de 

“Realidade” (41,7%) para iniciar a história comparativamente às crianças do sexo 

masculino (28,6%). Nas faixas etárias dos 9 anos e dos 10 anos, as crianças do sexo 

feminino tenderam proporcionalmente escolher mais cenas de “Aflição” (44,4% e 75% 

respectivamente), do que as crianças do sexo masculino (40% e 50% respectivamente), 

assim como mais cenas de “Realidade” (55,6% e 25% respectivamente) 

comparativamente com as crianças do sexo masculino (40% e 0%) como cena inicial à 

história.  

No que respeita à escolha da última cena para finalizar a história, as crianças de 

5 anos, proporcionalmente, as crianças do sexo feminino escolheram mais respostas de 

“Fantasia” (60%) do que as crianças do sexo masculino (42,9%) embora exista uma 
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prevalência em ambos os géneros para cenas de “Fantasia”. O mesmo se verifica na 

faixa etária dos 7 aos 8 anos, na qual 41,7% das crianças do sexo feminino escolheram 

mais cenas de “Fantasia” comparativamente a 0% das crianças do sexo masculino que 

escolheram mais cenas de “Ansiedade” (42,9%) e de “Realidade” (57,1%) do que as 

crianças do sexo feminino (33,3% e 25% respectivamente). Na faixa etária dos 9 e 10 

anos, esta tendência inverteu-se, tendo as crianças do sexo masculino escolhido mais 

respostas de “Fantasia” (100% em ambas as faixas etárias) do que as crianças do sexo 

feminino 66,7% e 50% respectivamente). Embora as crianças do sexo feminino dos 9 

tenham escolhido mais cenas de “Realidade” (33,3%) do que as crianças do sexo 

masculino, e na faixa etária dos 10 anos, mais cenas de “Aflição” (25%) e “Realidade” 

(25%) face às crianças do sexo masculino, é clara uma predominância das escolhas de 

“Fantasia”. 

 

Quadro 6 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão III 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão III 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  40,0% 14,3% 8,3% 28,6% 22,2% 20,0% 50,0% 100,0% 

1º Fantasia  20,0% 14,3% 33,3% 28,6% 33,3% 20,0% 0,0% 0,0% 

1º Realidade  40,0% 71,4% 58,3% 42,9% 44,4% 60,0% 50,0% 0,0% 

2º Aflição  40,0% 71,4% 8,3% 0,0% 22,2% 0,0% 50,0% 50,0% 

2º Fantasia  20,0% 14,3% 25,0% 57,1% 22,2% 40,0% 0,0% 0,0% 

2º Realidade  40,0% 14,3% 66,7% 42,9% 55,6% 60,0% 50,0% 50,0% 

3º Aflição  20,0% 14,3% 8,3% 14,3% 11,1% 20,0% 75,0% 0,0% 

3º Fantasia  80,0% 71,4% 8,3% 42,9% 11,1% 20,0% 0,0% 50,0% 

3º Realidade  0,0% 14,3% 83,3% 42,9% 77,8% 60,0% 25,0% 50,0% 

 

O Quadro 6 refere-se ao Cartão III, invocador de uma situação prazerosa para a 

criança no contexto do convívio com pares numa situação lúdica com os pais presentes, 

embora também possa gerar alguma angústia pela sociabilização.  
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Na escolha da primeira posição na sequência de cenas, é de salientar a 

predominância de escolha das cenas de “Realidade” nas crianças do sexo masculino 

com 5 anos de idade (71,4%) face às crianças do sexo feminino (40%), que escolheram 

homogeneamente cenas de “Realidade” e “Aflição”, embora tenham escolhido mais 

cenas de “Aflição” (40%) face às crianças do sexo masculino”. Existe na faixa etária 

dos 7 aos 8 anos uma tendência das crianças do sexo feminino iniciarem a história com 

cenas de “Realidade” (58,3%) para com as crianças da mesma faixa etária do sexo 

masculino (42,9%). Cenas de “Realidade” neste cartão permitem à criança continuar a 

história prazerosa apresentada sendo a escolha expectável neste cartão. As crianças, da 

faixa etária dos 9 anos, do sexo masculino escolheram mais cenas de “Realidade” (60%) 

que as crianças do sexo feminino (44,4%) embora ambas tenham uma predominância 

das cenas de “Realidade”. Em contraste, as crianças do sexo masculino com 10 anos de 

idade apenas escolheram cenas de “Aflição” como início da sequência (100%), mais 

proporcionalmente do que as crianças do sexo feminino, pois estas distribuíram a 

escolha da cena inicial entre cenas de “Aflição” e “Realidade”. Tal poderá ser explicado 

hipoteticamente pelos constructos sociais que cada vez mais impõem um enfâse precoce 

na adolescência e preocupações corporais no contexto social. Neste contexto é 

importante de salientar que as crianças de ambos os sexos escolheram cenas de 

“Aflição” ou de “Realidade” na segunda posição da sequência em igual proporção. 

Na escolha da última sequência de cenas, na faixa etária dos 5 anos, as crianças 

do sexo feminino escolheram proporcionalmente mais cenas de “Fantasia” (80%) do 

que as crianças do sexo masculino (71,4%). Por outro lado, mais crianças do sexo 

masculino (14,3%) escolheram cenas de “Realidade” proporcionalmente às crianças do 

sexo feminino, embora ambas tenham escolhido predominantemente cenas de 

“Fantasia”, tal como é expectável em crianças desta faixa etária. Nas faixas etárias dos 7 

aos 8 anos e 9 anos, existe uma predominância de cenas de “Realidade”, igualmente em 

conformidade com o expectável. Nesta faixa etária as crianças do sexo feminino 

escolhem mais cenas de “Realidade” para concluir a sequência do que as crianças do 

sexo masculino, embora como referido, com predominância nas cenas de “Realidade”. 

Na faixa etária das crianças com 10 anos, as crianças do sexo feminino apresentam mais 

escolha de cenas de “Aflição” (75%) do que as crianças do sexo masculino (0%), que 

comparativamente, apresentam proporcionalmente mais escolhas de cenas de “Fantasia” 

(50%) do que as crianças do sexo feminino (0%), assim como mais cenas de 
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“Realidade” (50%) comparativamente às crianças do sexo feminino (25%). Tais 

diferenças poderão aludir a questões psicossociais no que respeita ao desenvolvimento 

individual entre crianças do sexo feminino e masculino. 

 

Quadro 7 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão IV 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão IV 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  40,0% 28,6% 50,0% 85,7% 66,7% 60,0% 75,0% 50,0% 

1º Fantasia  0,0% 14,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1º Realidade  60,0% 57,1% 33,3% 14,3% 33,3% 40,0% 25,0% 50,0% 

2º Aflição  20,0% 28,6% 25,0% 42,9% 44,4% 20,0% 25,0% 50,0% 

2º Fantasia  40,0% 42,9% 16,7% 28,6% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

2º Realidade  40,0% 28,6% 58,3% 28,6% 55,6% 60,0% 75,0% 50,0% 

3º Aflição  40,0% 28,6% 41,7% 14,3% 33,3% 20,0% 50,0% 0,0% 

3º Fantasia  40,0% 71,4% 25,0% 42,9% 44,4% 60,0% 25,0% 100,0% 

3º Realidade  20,0% 0,0% 33,3% 42,9% 22,2% 20,0% 25,0% 0,0% 

 

O Cartão IV que remete para temáticas ansiogénica, dos pesadelos e terrores 

nocturnos, é patente, com excepção das crianças com 5 anos de ambos os sexos, que a 

maioria das respostas na primeira sequência corresponde a cenas de “Aflição”.  

As crianças de 5 anos de ambos os sexos predominantemente escolhem cenas de 

“Realidade” na primeira posição da sequência, com uma proporção maior de crianças 

do sexo feminino comparativamente às crianças do sexo masculino (60% e 57,1% 

respectivamente). Verifica-se também que as crianças do sexo feminino escolham, 

proporcionalmente, mais cenas de “Aflição” (40%) do que as crianças do sexo 

masculino (28,6%). As crianças do sexo masculino da faixa etária dos 7 aos 8 anos 

predominantemente escolhem mais cenas de “Aflição” (85,7%) do que as crianças do 

sexo feminino da mesma faixa etária (50%), e estas escolhem proporcionalmente mais 

cenas de “Fantasia” (16,7% comparativamente a 0%) e “Realidade” (33,3% para 14,3% 

das crianças do sexo masculino). As crianças do sexo feminino da faixa etária dos 9 
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anos escolhem mais cenas de “Aflição” (66,7%) do que as crianças do sexo masculino 

(60%). Na faixa etária dos 10 anos, as crianças do sexo feminino escolhem mais cenas 

de “Aflição” (75%) do que as crianças do sexo masculino (50%), as quais, que 

proporcionalmente, escolhem mais cenas de “Realidade” (50%) face às crianças do sexo 

feminino (25%).  

Na escolha da última cena da sequência, as crianças de 5 anos, do sexo 

masculino, escolhem mais cenas de “Fantasia” (71,4%) do que as crianças de sexo 

feminino. Estas, proporcionalmente, escolhem mais cenas de “Aflição” (40%) e 

“Realidade” (20%) do que as crianças do sexo masculino (28,6% e 0% 

respectivamente). Este padrão é constante ao longo da faixa etária no que respeita à 

escolha da última cena da sequência. Ao longo de toda a faixa etária, é patente uma 

proporção maior de crianças do sexo masculino a escolherem cenas de “Fantasia” para 

terminarem a sequência, e uma maior proporção de crianças do sexo feminino a 

escolherem cenas de “Aflição” e “Realidade” para terminarem a sequência de cenas. 

Esta diferença entre as crianças segundo o género, com uma pequena excepção na faixa 

etária dos 7 aos 8 anos, aumenta ao longo da faixa etária. 

 

Quadro 8 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão V 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão V 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  0,0% 28,6% 16,7% 14,3% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

1º Fantasia  60,0% 14,3% 58,3% 57,1% 11,1% 40,0% 50,0% 0,0% 

1º Realidade  40,0% 57,1% 25,0% 28,6% 88,9% 40,0% 50,0% 100,0% 

2º Aflição  40,0% 57,1% 8,3% 0,0% 11,1% 0,0% 25,0% 0,0% 

2º Fantasia  20,0% 28,6% 33,3% 42,9% 44,4% 60,0% 25,0% 100,0% 

2º Realidade  40,0% 14,3% 58,3% 57,1% 44,4% 40,0% 50,0% 0,0% 

3º Aflição  0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 11,1% 0,0% 25,0% 0,0% 

3º Fantasia  40,0% 42,9% 33,3% 14,3% 66,7% 60,0% 25,0% 50,0% 

3º Realidade  60,0% 57,1% 66,7% 71,4% 22,2% 40,0% 50,0% 50,0% 
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O Cartão V remete no seu conteúdo para uma situação geradora de prazer, na 

qual a personagem retratada faz anos e realiza uma festa, aludindo ao reconhecimento 

afectuoso de imagens paternas e de pares. Como tal é expectável, e observável, uma 

diminuição geral das respostas de “Aflição” na primeira cena da sequência para ambos 

os sexos.  

As crianças, da faixa etária dos 5 anos, do sexo feminino escolheram mais cenas 

de “Fantasia” (60%) comparativamente às crianças do sexo masculino (14,3%), 

enquanto estas escolheram mais cenas de “Realidade” (57,1%). O mesmo se verificou 

na faixa etária dos 7 aos 8 anos. Na faixa etária dos 10 anos, proporcionalmente mais 

crianças do sexo masculino escolheram iniciar a sequência com cenas de “Realidade” 

(100%) comparativamente às crianças do sexo feminino (50%) que escolheram 

relativamente mais cenas de “Fantasia”. 

Na última posição da sequência, as crianças de ambos os sexos escolhem 

predominantemente cenas de “Realidade” ao longo da faixa etária, com excepção da 

faixa etária dos 9 anos. Contudo, é de destacar que as crianças do sexo feminino, da 

faixa etária dos 9 e 10 anos, escolhem proporcionalmente mais cenas de “Aflição” 

(11,1% e 25% respectivamente) como ultima cena da sequência comparativamente às 

crianças do sexo masculino (0% em ambas as faixas etárias). 

Este cartão tende a ter respostas de “Realidade” e de “Fantasia” 

predominantemente ao longo de todas as posições da sequência, assim como uma 

diminuição das escolhas das cenas de “Aflição”, correspondente ao observado em 

outros estudos mencionados. 
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Quadro 9 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão VI 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão VI 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  60,0% 28,6% 33,3% 14,3% 33,3% 20,0% 50,0% 0,0% 

1º Fantasia  20,0% 42,9% 25,0% 28,6% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

1º Realidade  20,0% 28,6% 41,7% 57,1% 55,6% 80,0% 50,0% 100,0% 

2º Aflição  20,0% 42,9% 41,7% 28,6% 44,4% 60,0% 75,0% 50,0% 

2º Fantasia  20,0% 14,3% 16,7% 14,3% 11,1% 20,0% 25,0% 0,0% 

2º Realidade  60,0% 42,9% 41,7% 57,1% 44,4% 20,0% 0,0% 50,0% 

3º Aflição  60,0% 14,3% 25,0% 57,1% 22,2% 0,0% 50,0% 100,0% 

3º Fantasia  20,0% 57,1% 33,3% 28,6% 33,3% 20,0% 0,0% 0,0% 

3º Realidade  20,0% 28,6% 41,7% 14,3% 44,4% 80,0% 50,0% 0,0% 

 

Apresenta-se no Quadro 9 a distribuição das respostas ao Cartão VI que 

representando uma discussão entre o casal parental, evoca ansiedade e culpa Edipiana.  

Exceptuando as crianças de 5 anos, é patente ao longo da faixa etária e em todos 

os sexos a predominância da escolha de cenas de “Realidade” na primeira posição na 

sequência e uma diminuição das cenas de “Fantasia” na primeira posição. Tais 

resultados vão de encontro ao estudo de aferição.  

Comparativamente, entre géneros, nas crianças de 5 anos, do sexo feminino 

existe uma predominância das cenas de “Aflição” na primeira posição (60%) e de 

“Fantasia” nas crianças do sexo masculino (42,9%). Na faixa etária dos 7 aos 8 anos, as 

crianças do sexo masculino tendem a escolher mais cenas de “Realidade” (57,1%) 

comparativamente às crianças do sexo feminino. As crianças do sexo feminino, ao 

longo da faixa etária, proporcionalmente escolhem mais cenas de “Aflição” do que as 

crianças do sexo masculino.  

No que respeita à escolha da última cena da frequência, as crianças do sexo 

feminino, com 5 anos, escolhem mais cenas de “Aflição” (60%) do que as crianças do 

sexo masculino (14,3%). Estas escolhem mais cenas de “Fantasia” (57,1%) 

proporcionalmente às crianças do sexo feminino (20%). As crianças dos 7 aos 8 anos do 
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sexo masculino escolhem mais frequentemente cenas de “Aflição” (57,1%) do que as 

crianças do sexo feminino (25%), enquanto estas escolhem predominantemente mais 

cenas de “Realidade” (41,7%) para terminar a sequência. As crianças do sexo feminino 

da faixa etária dos 9 e 10 anos continuam com predominantemente a escolher cenas de 

”Realidade”, embora na faixa etária dos 9 anos, as crianças do sexo masculino escolham 

mais cenas de “Realidade” (80%) do que as crianças do sexo feminino (44,4%). O 

mesmo não se verifica na faixa etária dos 10 anos na qual as crianças do sexo masculino 

escolhem mais cenas de “Aflição” (100%).  

 

Quadro 10 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão VII 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão VII 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  20,0% 42,9% 33,3% 14,3% 44,4% 60,0% 50,0% 100,0% 

1º Fantasia  0,0% 0,0% 8,3% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1º Realidade  80,0% 57,1% 58,3% 57,1% 55,6% 40,0% 50,0% 0,0% 

2º Aflição  60,0% 42,9% 50,0% 42,9% 55,6% 60,0% 0,0% 100,0% 

2º Fantasia  0,0% 42,9% 16,7% 14,3% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

2º Realidade  40,0% 14,3% 33,3% 42,9% 33,3% 40,0% 100,0% 0,0% 

3º Aflição  0,0% 0,0% 25,0% 14,3% 33,3% 0,0% 25,0% 50,0% 

3º Fantasia  40,0% 42,9% 33,3% 28,6% 33,3% 40,0% 25,0% 50,0% 

3º Realidade  60,0% 57,1% 41,7% 57,1% 33,3% 60,0% 50,0% 0,0% 

 

O Cartão VII apresenta temáticas ansiogénica que representam as dificuldades 

escolares e a incapacidade na comparação com os outros.  

Ao longo da faixa etária, as crianças do sexo feminino, consistentemente 

escolhem proporcionalmente mais cenas de “Realidade” do que as crianças do sexo 

masculino na escolha da primeira cena da sequência. Com a excepção das crianças dos 

7 aos 8 anos, é também patente que as crianças do sexo masculino escolhem mais as 

cenas de “Aflição” do que as crianças do sexo feminino. 
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É de salientar que, exceptuando as crianças dos 7 aos 8 anos de ambos os sexos 

(8,3% e 28,6%), nenhuma criança de qualquer um dos sexos escolheu como primeira 

posição cenas de “Fantasia” o que é igualmente observado em outros estudos referidos.  

No que respeita à escolha da última cena da sequência, as crianças com 5 anos 

do sexo feminino escolheram mais cenas de “Realidade” (60%) do que as crianças do 

sexo masculino. Na faixa etária dos 9 anos, as crianças do sexo masculino escolhem 

mais cenas de “Realidade” (60%) do que as crianças do sexo feminino. O contrário 

acontece nas crianças de 10 anos, nas quais 50% das crianças do sexo feminino 

escolhem terminar a sequência com cenas de “Realidade” comparando 

proporcionalmente a 0% das crianças do sexo masculino. 

 

Quadro 11 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão VIII 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão VIII 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  0,0% 0,0% 33,3% 57,1% 22,2% 20,0% 75,0% 50,0% 

1º Fantasia  20,0% 42,9% 16,7% 14,3% 0,0% 40,0% 0,0% 50,0% 

1º Realidade  80,0% 57,1% 50,0% 28,6% 77,8% 40,0% 25,0% 0,0% 

2º Aflição  40,0% 28,6% 8,3% 14,3% 11,1% 20,0% 25,0% 0,0% 

2º Fantasia  20,0% 57,1% 41,7% 0,0% 33,3% 20,0% 25,0% 0,0% 

2º Realidade  40,0% 14,3% 50,0% 85,7% 55,6% 60,0% 50,0% 100,0% 

3º Aflição  40,0% 57,1% 33,3% 14,3% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

3º Fantasia  40,0% 14,3% 8,3% 42,9% 22,2% 20,0% 0,0% 50,0% 

3º Realidade  20,0% 28,6% 58,3% 42,9% 55,6% 80,0% 100,0% 50,0% 

 

No Cartão VIII representam-se temáticas que aludem ao castigo, à desobediência 

evocando situações ansiogénica de ameaça de perda do amor dos objectos parentais. 

 Nas crianças de 5 anos de ambos os sexos é patente a predominância da escolha 

de cenas de “Realidade” na primeira posição da sequência e ausência de cenas de 

“Aflição”. Nesta faixa etária, as crianças do sexo feminino escolhem mais cenas de 

“Realidade” (80%) do que crianças do sexo masculino, enquanto estas escolhem mais 
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cenas de “Fantasia” (42,9% comparativamente a 20%). Ao longo da faixa etária, é 

patente que as crianças do sexo feminino escolhem, para início da frequência, mais 

frequentemente cenas de “Realidade” do que as crianças do sexo masculino (50%, 

77,8% e 25% para 28,6%, 40% e 0% respectivamente). As crianças do sexo masculino, 

na escolha da primeira cena da sequência, escolhem mais cenas de “Fantasia” do que as 

crianças do sexo feminino. Neste contexto, as crianças do sexo masculino escolhem 

predominantemente mais cenas de “Fantasia” aos 5 anos (42,9%), aos 9 anos (40%) e 

aos 10 anos (50%) do que as crianças do sexo feminino (20%, 0% e 0% 

respectivamente). 

Na escolha da última cena da sequência, as crianças de 5 anos do sexo feminino 

escolhem proporcionalmente mais cenas de “Fantasia” (40%) do que as crianças do 

sexo masculino (14,3%), enquanto estas escolhem mais cenas de “Aflição” (57,1%). 

Nas crianças dos 7 aos 8 anos, as crianças do sexo feminino escolhem mais cenas de 

“Realidade” (58,3), enquanto as crianças do sexo masculino escolhem mais cenas de 

“Fantasia” (42,9% comparativamente a 8,3%). Nas faixas etárias dos 9 e 10 anos é 

patente em ambos os géneros a diminuição da escolha de cenas de “Aflição” como cena 

final da sequência, embora as crianças do sexo feminino tenham mais cenas de 

“Aflição” na última cena da sequência do que as crianças do sexo masculino (22,2% 

comparativamente a 0%). As crianças do sexo feminino com 10 anos têm mais cenas de 

“Realidade” na última posição da sequência (100%) do que as crianças do sexo 

masculino (50%), e estas, proporcionalmente, têm mais cenas de “Fantasia” (50%). 
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Quadro 12 

Percentagem da escolha de categorias, por posição, em função do sexo, para o 
Cartão IX 

Cenas / 
Posição  Amostra de Estudo 

Cartão IX 

   5  7 e 8  9  10 

   F  M  F  M  F  M  F  M 

1º Aflição  20,0% 14,3% 8,3% 28,6% 22,2% 60,0% 25,0% 0,0% 

1º Fantasia  40,0% 42,9% 8,3% 14,3% 22,2% 0,0% 50,0% 50,0% 

1º Realidade  40,0% 42,9% 83,3% 57,1% 55,6% 40,0% 25,0% 50,0% 

2º Aflição  60,0% 71,4% 25,0% 28,6% 22,2% 40,0% 25,0% 0,0% 

2º Fantasia  20,0% 14,3% 16,7% 14,3% 11,1% 0,0% 0,0% 50,0% 

2º Realidade  20,0% 14,3% 58,3% 57,1% 66,7% 60,0% 75,0% 50,0% 

3º Aflição  20,0% 28,6% 16,7% 0,0% 11,1% 20,0% 25,0% 50,0% 

3º Fantasia  60,0% 28,6% 33,3% 42,9% 11,1% 40,0% 25,0% 0,0% 

3º Realidade  20,0% 42,9% 50,0% 57,1% 77,8% 40,0% 50,0% 50,0% 

 

O Quadro 12 expressa a distribuição das respostas ao Cartão IX que apela a uma 

situação de rivalidade na fratria, com a personagem a ser confrontada com uma outra 

criança, tendo que se posicionar na partilha do afecto dos objectos parentais.  

As crianças de 5 anos de ambos os sexos demonstram distribuições semelhantes 

na primeira posição da sequência. As crianças com idades compreendidas entre os 7 e 8 

anos, do sexo feminino, escolhem mais cenas de “Realidade” (83,3%) 

comparativamente às crianças do sexo masculino (57,1%), o mesmo sucede na faixa 

etária dos 9 anos. Nesta faixa etária as crianças do sexo masculino escolhem mais cenas 

de “Aflição” (60%), na escolha da primeira cena, do que as crianças do sexo feminino 

(22,2%). Na faixa etária dos 10 anos, as crianças do sexo masculino, 

proporcionalmente, escolhem mais cenas de “Realidade” (50% para 25%), enquanto, as 

crianças do sexo feminino, escolhem mais cenas de “Aflição” do que as crianças do 

sexo masculino (25% para 0% respectivamente). 

 Na última posição da sequência, as crianças de 5 anos do sexo feminino 

escolhem mais cenas de “Fantasia” (60%) comparativamente às crianças do sexo 

masculino (28,6%) para terminarem as suas sequências. Por sua vez, as crianças do sexo 

masculino escolhem mais “Realidade“ (42,9% para 20%). As crianças dos 7 aos 8 anos, 

escolhem predominantemente cenas de “Realidade”, embora as crianças do sexo 
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feminino, escolham mais cenas de “Aflição” (16,7%) do que as crianças do sexo 

masculino (0%). Estas escolhem mais cenas de “Fantasia” (42,9%) relativamente ao 

sexo feminino. Nas crianças de 9 anos, as crianças do sexo feminino escolhem mais 

cenas de “Realidade” (77,8%) comparativamente às crianças do sexo masculino (40%). 

Aqui salienta-se a escolha de mais cenas de “Fantasia” (40%) por parte das crianças do 

sexo masculino comparativamente às crianças do sexo feminino (11,1%). Na faixa 

etária dos 10 anos, as crianças do sexo feminino têm uma predominância pelas respostas 

em “Realidade” (50%), embora tenham mais cenas em “Fantasia” (25%) do que as 

crianças do sexo masculino (0%). Por sua vez, as crianças do sexo masculino 

apresentam predominância em cenas de “Realidade” (50%) e “Aflição” (50%), com 

mais respostas de “Aflição” do que as crianças do sexo feminino (25%). 

Neste quadro poder-se-ia fundamentar algumas das diferenças observadas pelas 

expectativas psicossociais de género. Exemplificando, enquanto uma criança do sexo 

feminino de 9 ou 10 anos poderá ter uma identificação materna-cuidadora para com um 

bebé, assente em ideias concretas de papéis de género, o mesmo não se verifica em 

crianças do sexo masculino. 

 

IV.2. Discussão de Resultados 

De acordo com o segundo objectivo proposto pelo presente estudo, esta seção 

apresenta os principais resultados nas duas vertentes analisadas, a vertente quantitativa 

e qualitativa. Recorde-se que o primeiro objectivo, o de reforçar a base de dados 

associado à prova “Era Uma Vez…”, foi atingido e apresentado na secção de descrição 

dos dados da amostra. 

No que concerne a vertente quantitativa, os dados de frequência dos resultados, 

relativos às escolhas das cenas e das suas posições na sequência, constataram diferenças 

nas respostas por género. Note-se ainda que em termos da vertente da análise 

qualitativa, são patentes manifestações associadas a diferenças na presente amostra 

entre as crianças avaliadas mediante o género. No entanto, dada a dimensão da amostra 

não se pode assumir nem recusar a significância estatística das diferenças encontradas. 

Não obstante a amostra ter uma dimensão mínima adequada ao estudo, no sentido em 

que são possuídas mais de 30 observações, dentro de cada género esse valor mínimo 

não está assegurado, o que potencializaria a robustez dos resultados.  
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Assim, em detalhe, são patentes algumas observações na diferença de respostas 

entre crianças do sexo feminino e masculino. No geral, as crianças do sexo feminino 

tendem a apresentar uma maior predominância das respostas “Aflição” e “Realidade” na 

primeira posição face às crianças do sexo masculino, em cartões com temáticas 

geradoras de ansiedade. De igual modo, nestes mesmos cartões, para a primeira posição 

da sequência, as crianças do sexo feminino tendem a escolher menos cenas de 

“Fantasia” do que as crianças do sexo masculino. Tal situação poderia ser interpretada 

como uma capacidade de enfrentar a situação ansiogénica da prova pela “Realidade” ou 

capacidade reconhecimento das emoções negativas pela “Aflição”. Recorde-se que estes 

resultados, corroboram as conclusões enunciados previamente por Monteiro (2013). 

Assim, poder-se-ia hipoteticamente aludir a uma maior maturidade e desenvolvimento 

emocional nas crianças do sexo feminino face às crianças do sexo masculino, tal como 

outros autores defendem quanto ao desenvolvimento psicológico comparado entre 

géneros (Lim, Han, Uhlhaas, & Kaiser, 2013). Contudo, como referido, entre géneros a 

amostra não é representativa, sendo abusivo inferir extrapolações desta natureza.  

No que respeita às cenas para terminar a história, observa-se uma pequena 

prevalência das respostas em “Realidade” nas crianças do sexo feminino, contrastando 

com o maior número de cenas de “Fantasia” nas crianças do sexo masculino. A escolha 

de cenas de “Fantasia” poderá estar relacionada com atitude de passividade para com 

situações não controláveis pela criança, enquanto uma cena de “Realidade” poderá 

contrastar com a incapacidade da criança lidar com a situação.  

No que respeita aos cartões que aludem a situações geradoras de prazer, 

nomeadamente a praia (Cartão III) e a festa de aniversário (Cartão V) não se verificou 

diferenças significativas na escolha da primeira cena da sequência. Em todos os 

géneros, feminino e masculino, foi demonstrada uma tendência geral para a escolha de 

cenas de “Realidade” como primeira posição na sequência, em detrimento de cenas de 

“Ansiedade”. Assim, esta situação verificou-se ao longo do continuum etário, 

demonstrando a capacidade de lidar com situações que poderiam, com imaturidade 

emocional, causar sofrimento e ansiedade, tais como por exemplo receios de rejeição 

dos pares ou culpa por receber prendas e afecto.  

Nestes cartões, divisão feita em função do género da criança, mas situando estas 

ao longo das faixas etárias presentes na amostra, podemos observar que as respostas das 
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crianças de 7-8 anos se aproximam das respostas das crianças de 9 anos, 

independentemente do género. Tal poderá estar relacionado com o facto do 

desenvolvimento e crescimento psicológico das crianças ser feito de modo gradual, uma 

vez que a criança vai aprendendo na relação consigo e com os outros a responder de 

forma mais evoluída e adaptativa às situações com menor ansiedade negando menos as 

emoções negativas. A presente conclusão foi patente em todos os géneros e em outros 

cartões. Assim, não obstante a dimensão da amostra foi possível observar uma 

tendência do aumento da capacidade de lidar com situações ansiogénicas ao longo da 

faixa etária, como já defendido em estudos anteriores. Ao mesmo tempo que esta 

capacidade, em termos qualitativos, aparenta demonstrar uma maior capacidade em 

crianças do sexo feminino para lidar com situações ansiogénicas, mas enquadradas na 

natural progressão do desenvolvimento etário. 
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V. Conclusão 

 

A tese “Estudo das frequências das respostas à prova “Era Uma Vez…”, em 

função do género” consiste num estudo empírico de análise às respostas de crianças, 

numa faixa etária compreendida entre os 5 e os 10 de idade, à prova “Era Uma Vez…” 

Assim, inserida no trabalho de recolha, descrição e avaliação das respostas, a 

presente tese propôs-se, a elaborar um contributo à prova “Era Uma Vez…” no seu 

formato de 9 cartões, e especificamente, incidir sobre potenciais diferenças nas 

respostas, dadas pelas crianças à prova, consoante o género. No que concerne o segundo 

objectivo proposto, procedeu-se à observação das respostas à prova, procedendo-se 

igualmente à avaliação da frequência da categoria da cena escolhida e qual a sua 

colocação na sequencia em função do género da criança. 

No âmbito do primeiro objectivo, extensão da base de dados, procedeu-se à 

aplicação da prova “Era Uma Vez…” a uma amostra de 51 crianças com idades 

compreendidas entre os 5 e os 10 anos, provenientes de dois meios escolares distintos, 

durante um período de 7 meses.  

No que concerne o segundo objectivo, procedeu-se à observação das respostas à 

prova, na frequência da categoria da cena escolhida e qual a sua colocação na sequência 

em função do género da criança.  

Qualitativamente, e na amostra em causa, encontram-se diferenças que poderiam 

ter explicação nas teorias desenvolvimentistas que defendem processos mais rápidos de 

desenvolvimento psicológico, emocional e intelectual em crianças do sexo feminino 

comparativamente a crianças do sexo masculino. Contudo, não obstante a conclusão 

qualitativa que pressupõe diferenças das respostas das crianças em função do género, 

numa vertente quantitativa não é possível assumir a representatividade das diferenças 

encontradas na amostra. Este resultado poderá estar fundamentado pela dimensão da 

amostra, uma vez que as classes etárias e de género presentes não representam 

equitativamente a população, e pelo facto de a amostra ter sido seleccionada por 

conveniência em duas escolas da área de Lisboa.  

 Numa perspectiva de investigação futura propõe-se assegurar a 

representatividade da amostra entre géneros. Para o efeito seria necessária uma análise 
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de robustez nas diferenças de género, adquirir dados de uma amostra representativa da 

população, com adequada distribuição de géneros entre as faixas etárias das crianças de 

acordo e em proporção com a população e sua distribuição sociodemográfica para a 

prova no seu novo formato de 9 cartões. 

Posto isto, há que salientar que a possibilidade de investigação sobre as respostas 

à prova “Era Uma Vez…” é consideravelmente ampla. Futuros estudos poderão 

complementar esta abordagem quanto à variável do sexo, utilizando ainda os dados da 

Folha de Análise de Respostas quanto à atitude e comportamentos da criança ao longo 

da prova, na posição da sequência e características da história contada. 
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Exmo. Senhor Presidente da Direcção Pedagógica e Executiva do Colégio (removido) 

No âmbito de uma dissertação de mestrado desenvolvida na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, sobre a prova “Era uma vez…”  ‐ uma prova 

psicológica para crianças ‐, estamos a proceder à aplicação desta prova a alunos do 1º Ciclo de 

estabelecimentos de ensino públicos e privados da área da Grande Lisboa. Para a  realização 

deste  trabalho é  imprescindível  contarmos  com  a  colaboração dos Alunos e Professores do 

respectivo Estabelecimento de Ensino. 

Vimos, deste modo,  solicitar  a Vossa  Ex.ª  autorização para proceder  à  aplicação da 

referida prova a crianças da Escola à qual Vossa Ex.ª preside. Pedimos ainda a colaboração dos 

Professores para o preenchimento de um breve questionário,  e para o  estabelecimento de 

contacto com os Encarregados de Educação no sentido de lhes ser dada informação sobre este 

projecto e solicitada autorização para a participação dos seus Educandos no mesmo. 

Para  o  desenvolvimento  deste  projecto  necessitaremos  ainda  que  os  alunos 

seleccionados possam ser dispensados das aulas, por um breve período de tempo, e que nos 

seja  disponibilizada  uma  sala  para  podermos  conduzir  a  aplicação  da  prova  nas  condições 

adequadas.  

Segue, em anexo, uma breve descrição do projecto. Agradecemos desde já a atenção 

dispensada  e  ficamos  ao  dispor  de Vossa  Ex.ª  para  qualquer  esclarecimento  que  considere 

necessário. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

O Orientador do projecto 

(Professor Doutor Bruno Gonçalves)                                                                         Os Investigadores 

(Ana Rita Sousa) 

 

(Rafael Romana) 

 



56 
 

 

 

Exmo.(a) Senhor(a) Professor(a)  

No âmbito de uma dissertação de mestrado desenvolvida na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, sobre a prova “Era uma vez…”  ‐ uma prova 

psicológica para crianças ‐, estamos a proceder à aplicação da mesma a alunos do 1º Ciclo de 

estabelecimentos de ensino públicos e privados da área da Grande Lisboa. Para a continuidade 

deste trabalho é imprescindível contarmos com a colaboração imprescindível dos Professores. 

Após termos solicitado e obtido autorização, por parte do Concelho Executivo, para a 

aplicação  da  referida  prova,  vimos  solicitar  a  sua  colaboração  para  o  preenchimento  dos 

questionários em anexo (um por aluno), bem como para o estabelecimento de contacto com 

os Encarregados de Educação dos seus alunos, no sentido de  lhes ser dada  informação sobre 

este projecto e pedida autorização para a participação dos seus Educandos no mesmo. Para tal 

solicitamos  que  envie  ou  entregue  as  cartas,  em  anexo,  aos  respectivos  Encarregados  de 

Educação, para que, após a recepção das mesmas, possamos dar início às aplicações. 

Segue, em anexo, uma breve descrição do projecto. Agradecemos desde já a atenção 

dispensada e ficamos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento que considere necessário.  

Com os nossos melhores cumprimentos, 

O Orientador do projecto 

(Professor Doutor Bruno Gonçalves) 

 

                                                                                                                                           Os Investigadores 

(Ana Rita Sousa) 

 

(Rafael Romana) 
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A SER PREENCHIDO PELOS PROFESSORES 

 

Nome da criança:________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_______  Data de preenchimento: ____/____/______ 

Escola:______________________________ Ano:___________ Turma:_____________ 

Preenchido por:_________________________ Professor(a) de:___________________ 

 

 

Apresenta‐se aqui uma lista de comportamentos que são frequentes nas crianças. À frente da 

lista indicada encontram‐se três colunas, conforme se segue: 

‐ Se a criança apresenta mesmo o comportamento descrito, coloque uma cruz no quadrado da 

coluna que diz respeito a “Ocorre de certeza”; 

‐  Se  a  criança  apresenta  o  comportamento  descrito  num  menor  grau,  ou  com  pouca 

frequência, coloque uma cruz no quadrado da coluna referente a “Ocorre por vezes”; 

‐ Se,  tanto quanto  lhe é dado a observar, a  criança não mostra o  comportamento descrito, 

coloque uma cruz no quadrado relativo à coluna “Não ocorre”. 

 

Complete o Inventário tendo em conta o comportamento da criança nos últimos 12 meses. 

 

Por  favor  coloque  uma  cruz,  na  coluna  apropriada,  para  cada  um  dos  comportamentos 

descritos. 

Não deixe passar nenhum. 

 

Agradecemos muito a sua colaboração. 
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  Ocorre de 

certeza 

Ocorre 

por vezes 

Nunca 

ocorre 

1  – Muito  irrequieto. Muitas  vezes  desata  a  correr  e  a  pular. 

Raramente fica quieto 
☐  ☐  ☐ 

2 – Foge à escola  ☐  ☐  ☐ 

3 – Criança agitada e nervosa  ☐  ☐  ☐ 

4 – Destrói muitas vezes os seus pertences ou dos outros  ☐  ☐  ☐ 

5 – Entra frequentemente em birras (lutas) com outras crianças  ☐  ☐  ☐ 

6 – Não é bem aceite pelas outras crianças  ☐  ☐  ☐ 

7 – Criança preocupada, preocupa‐se com muitas coisas  ☐  ☐  ☐ 

8 – Tem tendência para se bastar a si mesmo. Bastante solitário  ☐  ☐  ☐ 

9 – Irritável. Por muita coisa de nada “perde as estribeiras”  ☐  ☐  ☐ 

10  –  Muitas  vezes  mostra‐se  desanimado,  infeliz,  choroso  ou 

aflito 
☐  ☐  ☐ 

11 – Tem trejeitos, maneirismos, ou tiques, no corpo ou no rosto  ☐  ☐  ☐ 

12 – Chucha no dedo com frequência  ☐  ☐  ☐ 

13 – Rói as unhas ou morde os dedos com frequência  ☐  ☐  ☐ 

14 – Tem tendência a faltar à escola por razões sem importância  ☐  ☐  ☐ 

15 – Desobedece muitas vezes  ☐  ☐  ☐ 

16 – Tem fraca concentração ou um período curto de atenção  ☐  ☐  ☐ 

17 – Tem tendência a ser nervoso ou a temer situações ou coisas 

novas 
☐  ☐  ☐ 

18 – É uma criança “piquinhas” ou tem muitas exigências  ☐  ☐  ☐ 

19 – Mente com frequência  ☐  ☐  ☐ 

20 – Roubou objectos uma vez ou mais  ☐  ☐  ☐ 

21 – Neste ano lectivo, na escola, fez xixi ou cócó nas cuecas  ☐  ☐  ☐ 

22 – Queixa‐se com frequência de mal‐estar indefinido  ☐  ☐  ☐ 
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23  –  Neste  ano  lectivo,  apareceu  na  escola  com  lágrimas  nos 

olhos ou recusou‐se mesmo a entrar 
☐  ☐  ☐ 

24 – Prende‐se‐lhe a fala ou até gagueja  ☐  ☐  ☐ 

25 – Tem outras dificuldades de fala  ☐  ☐  ☐ 

26 – Implica e é bruto com as outras crianças  ☐  ☐  ☐ 

27 – Tem dificuldades na aprendizagem escolar  ☐  ☐  ☐ 
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Exmo. (a) Senhor(a) Encarregado de Educação 

No âmbito de uma dissertação de mestrado desenvolvida na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, sobre a prova “Era uma vez…”  ‐ uma prova 

psicológica para crianças ‐, estamos a proceder à aplicação desta prova a alunos do 1º Ciclo de 

estabelecimentos de ensino públicos e privados da área da Grande Lisboa. 

 Damos  a  maior  importância  à  colaboração  entre  a  escola  e  a  família,  à  qual  a 

Psicologia  tem  dado  grande  atenção.  Para  a  continuidade  deste  trabalho  é  imprescindível 

contarmos  com  a  colaboração  da  família,  mais  precisamente  através  da  autorização  dos 

Encarregados  de  Educação  para  que  os  seus  Educandos  possam  participar  no  projecto  em 

estudo. Este tem como finalidade a aferição de dados sobre uma prova criada e estudada em 

Portugal,  a  qual  permite,  num  contexto  fácil  e  agradável  para  as  crianças  (narrativa  e 

elaboração de histórias em  formato de banda desenhada), entender alguns aspectos do seu 

funcionamento psicológico. Está também prevista a aplicação de uma prova de funcionamento 

intelectual.  Os  dados  obtidos  são  absolutamente  confidenciais.  Caso  haja  solicitação,  os 

resultados  obtidos  na  aplicação  da  prova  poderão  ser  entregues  aos  Encarregados  de 

Educação sobre a forma de um relatório  individual do seu Educando. Segue, em anexo, uma 

descrição concisa do projecto. 

A colaboração, agora  solicitada, pressupõe ainda a disponibilidade dos Encarregados 

de  Educação  para  preencherem  um  questionário  que  enviaremos  na  sequência  da  Vossa 

autorização.  De  acordo  com  o  anteriormente  exposto,  vimos  solicitar  o  preenchimento  do 

Formulário de Autorização. 

Agradecendo desde já a Vossa atenção e colaboração, 

Apresentamos os melhores cumprimentos 

O Orientador do projecto          Os Investigadores 

(Professor Doutor Bruno Gonçalves)        (Ana Rita Sousa) 

(Rafael Romana) 
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FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

(a preencher pelo Encarregado de Educação) 

 

Nome da criança:_______________________________________________________ 

Data de nascimento:____ / ____ / _______ 

Turma:__________ Ano:_________ 

Vive com:______________________________________________________________ 

Estado civil dos Pais:_____________________________________________________ 

Nº de irmãos:______ Idade e sexo dos irmãos: ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Endereço de email______________________________________________________ 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Autorizo      

 Não Autorizo   

 

o  meu  Educando    _________________________________________________  (nome)  a 

participar no projecto de investigação sobre a prova “Era uma vez…” 

 

Data: ___ / ___ / ______ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

 

________________________________________________________ 
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Breve Informação sobre o Estudo 

 

Estamos conscientes da necessidade de colaboração entre a Escola e a Família, na qual 

a Psicologia poderá ter um papel facilitador. A prova “Era uma vez…” foi criada e estudada em 

Portugal, em alunos de escolas públicas e privadas, pela Professora Doutora Teresa Fagulha, 

com vista a proporcionar  informação  sobre o  funcionamento psicológico das  crianças. Estas 

têm‐se mostrado muito receptivas à sua aplicação, na medida em que a prova se desenvolve 

num  contexto  de  “contar  histórias”,  tarefa motivadora  e  estimulante  para  as  crianças.  O 

presente estudo  tem  como objectivo desenvolver e alargar as possibilidades de  informação 

que a prova oferece. 

No  contexto  da  investigação  a  desenvolver  é  fundamental  a  colaboração  dos 

Estabelecimentos de Ensino – dos Directores, dos Professores e das  crianças  ‐, aos quais  se 

pede uma participação directa, pedindo‐se ainda aos Professores que apoiem e promovam a 

aceitação e colaboração dos Encarregados de Educação.  

Terminada  a  recolha  de  dados,  os  responsáveis  pelo  estudo  comprometem‐se  a 

elaborar um breve Relatório individual caso seja solicitado, que será enviado aos Encarregados 

de Educação de cada criança que participou, bem como ao seu respectivo Professor. Haverá 

toda  a  disponibilidade  para  esclarecer  qualquer  questão  que  os  intervenientes  considerem 

necessária. Note‐se que os dados recolhidos são considerados absolutamente confidenciais. 

 

 

 

Contacto para informações e esclarecimentos:  

 

 

Ana Rita Sousa:   (removido)          

 

Rafael Romana:  (removido) 
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