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FG MONO 2 Document 

Total References  28 

Cases\Rui References  2 Coverage  13,35 % Node Coding 

Reference  1  432 -  636 Character Range 
Rui - Eu acho que não só… Porque se os pais estão juntos e se dão bem, a educação vai ser deles os dois, vai ser 
conjunta: eles vão falar para chegarem a acordos, concordarem aquilo que devem transmitir. 

Reference  2  638 -  790 Character Range 
Rui -Enquanto que se tiverem separados, a mãe vive com o filho, a mãe transmite uma coisa, o filho vai ter com o 
pai e o pai transmite outra… e o filho… 

Cases\Sónia References  2 Coverage  21,05 % Node Coding 

Reference  1  792 -  834 Character Range 
Sónia - Mas também vai recebendo dos dois… 

Reference  2  1.098 -  1.617 Character Range 
Sónia - E também há aquilo que, por exemplo… Temos algum problema ou fizemos algo que não foi muito correcto, 
se tivermos as duas figuras juntas, há mais aquela coisa do “agora vamo-nos sentar e conversar” e temos tanto a 
opinião feminina e a masculina ao mesmo tempo e, quando estão separados já não é bem assim: nós se calhar 
vamos falar com um e não falamos com o outro; ou falamos com um e contamos de uma maneira e depois contamos 
ao outro de outra… As coisas ficam diferentes, mas acho que se pode viver com isso. 

Cases\Susana References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores 

References  5 Coverage  43,36 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Reference  2  432 -  636 Character Range 
Rui - Eu acho que não só… Porque se os pais estão juntos e se dão bem, a educação vai ser deles os dois, vai ser 
conjunta: eles vão falar para chegarem a acordos, concordarem aquilo que devem transmitir. 

Reference  3  638 -  790 Character Range 
Rui -Enquanto que se tiverem separados, a mãe vive com o filho, a mãe transmite uma coisa, o filho vai ter com o 
pai e o pai transmite outra… e o filho… 

Reference  4  792 -  834 Character Range 
Sónia - Mas também vai recebendo dos dois… 

Reference  5  1.098 -  1.617 Character Range 
Sónia - E também há aquilo que, por exemplo… Temos algum problema ou fizemos algo que não foi muito correcto, 
se tivermos as duas figuras juntas, há mais aquela coisa do “agora vamo-nos sentar e conversar” e temos tanto a 
opinião feminina e a masculina ao mesmo tempo e, quando estão separados já não é bem assim: nós se calhar 
vamos falar com um e não falamos com o outro; ou falamos com um e contamos de uma  
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maneira e depois contamos ao outro de outra… As coisas ficam diferentes, mas acho que se pode viver com isso. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes 

References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 

próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar 

References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar\Coesão 

References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Coesão\Estabilidade do Amor 

References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Fontes 

References  4 Coverage  34,40 % Node Coding 

Reference  1  432 -  636 Character Range 
Rui - Eu acho que não só… Porque se os pais estão juntos e se dão bem, a educação vai ser deles os dois, vai ser 
conjunta: eles vão falar para chegarem a acordos, concordarem aquilo que devem transmitir. 

Reference  2  638 -  790 Character Range 
Rui -Enquanto que se tiverem separados, a mãe vive com o filho, a mãe transmite uma coisa, o filho vai ter com o 
pai e o pai transmite outra… e o filho… 

Reference  3  792 -  834 Character Range 
Sónia - Mas também vai recebendo dos dois… 

Reference  4  1.098 -  1.617 Character Range 
Sónia - E também há aquilo que, por exemplo… Temos algum problema ou fizemos algo que não foi muito correcto, 
se tivermos as duas figuras juntas, há mais aquela coisa do “agora vamo-nos sentar e conversar” e temos tanto a 
opinião feminina e a masculina ao mesmo tempo e, quando estão separados já não é bem assim: nós se calhar 

vamos falar com um e não falamos com o outro; ou falamos com um e contamos de uma maneira e depois contamos 
ao outro de outra… As coisas ficam diferentes, mas acho que se pode viver com isso. 
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Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares 

References  4 Coverage  34,40 % Node Coding 

Reference  1  432 -  636 Character Range 
Rui - Eu acho que não só… Porque se os pais estão juntos e se dão bem, a educação vai ser deles os dois, vai ser 
conjunta: eles vão falar para chegarem a acordos, concordarem aquilo que devem transmitir. 

Reference  2  638 -  790 Character Range 
Rui -Enquanto que se tiverem separados, a mãe vive com o filho, a mãe transmite uma coisa, o filho vai ter com o 
pai e o pai transmite outra… e o filho… 

Reference  3  792 -  834 Character Range 
Sónia - Mas também vai recebendo dos dois… 

Reference  4  1.098 -  1.617 Character Range 
Sónia - E também há aquilo que, por exemplo… Temos algum problema ou fizemos algo que não foi muito correcto, 

se tivermos as duas figuras juntas, há mais aquela coisa do “agora vamo-nos sentar e conversar” e temos tanto a 
opinião feminina e a masculina ao mesmo tempo e, quando estão separados já não é bem assim: nós se calhar 
vamos falar com um e não falamos com o outro; ou falamos com um e contamos de uma maneira e depois contamos 
ao outro de outra… As coisas ficam diferentes, mas acho que se pode viver com isso. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares\Pai ou Mãe 

References  3 Coverage  26,75 % Node Coding 

Reference  1  638 -  790 Character Range 
Rui -Enquanto que se tiverem separados, a mãe vive com o filho, a mãe transmite uma coisa, o filho vai ter com o 
pai e o pai transmite outra… e o filho… 

Reference  2  792 -  834 Character Range 
Sónia - Mas também vai recebendo dos dois… 

Reference  3  1.098 -  1.617 Character Range 
Sónia - E também há aquilo que, por exemplo… Temos algum problema ou fizemos algo que não foi muito correcto, 
se tivermos as duas figuras juntas, há mais aquela coisa do “agora vamo-nos sentar e conversar” e temos tanto a 
opinião feminina e a masculina ao mesmo tempo e, quando estão separados já não é bem assim: nós se calhar 

vamos falar com um e não falamos com o outro; ou falamos com um e contamos de uma maneira e depois contamos 
ao outro de outra… As coisas ficam diferentes, mas acho que se pode viver com isso. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares\Pais 

References  1 Coverage  7,65 % Node Coding 

Reference  1  432 -  636 Character Range 
Rui - Eu acho que não só… Porque se os pais estão juntos e se dão bem, a educação vai ser deles os dois, vai ser 
conjunta: eles vão falar para chegarem a acordos, concordarem aquilo que devem transmitir. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Formas de 
Transmissão 

References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Formas de 
Transmissão\Modelagem 

References  1 Coverage  8,96 % Node Coding 

Reference  1  191 -  430 Character Range 
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Susana - se eles estiverem juntos, e estiverem bem, há aquela coisa de nós vermos a paixão e o amor de alguém 
próximo de nós, que se calhar não há, quando só estamos com uma figura que não demonstra tanto afecto que dá às 
pessoas próximas… 

FG INTACTOS 1 Document 

Total References  74 

Cases\André References  4 Coverage  9,73 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  4.774 -  4.816 Character Range 
(André) É mesmo as vivências das pessoas, 

Reference  3  4.818 -  4.897 Character Range 
(André) mesmo aquilo que os pais lhes ensinaram, o que as mães lhes ensinaram, 

Reference  4  4.899 -  4.928 Character Range 
(André) os grupos de amigos, 

Cases\Joana References  1 Coverage  4,45 % Node Coding 

Reference  1  1.704 -  1.996 Character Range 
(Joana:) Às vezes, eu acho que, desde que demonstrem que, tipo, eles os dois são pais e têm filhos e, se não 
mostrarem os dois que têm filhos, que estão lá para os educar, estão lá para estar com eles, já demonstra, por 
exemplo, uma união, pronto… Que estão dispostos a estar sempre com eles… 

Cases\Leonor References  3 Coverage  10,44 % Node Coding 

Reference  1  491 -  731 Character Range 
Leonor: Acho que isso não tem necessariamente de ser assim, porque acho que, mesmo que, imagina, os pais 
estejam separados podem, podem achar e acreditar que, sei lá, possa haver um amor que dure para sempre, mas 
que com eles não resultou. 

Reference  2  851 -  1.039 Character Range 
(Leonor) Eu acho que aí a diferença é mais: a opinião dos pais, ou os valores que são transmitidos pelos pais são 
mais individuais (ou seja, a minha mãe pensa isto, o meu pai pensa isto). 

Reference  3  1.041 -  1.299 Character Range 
 (Leonor) Não quer dizer que também não possa acontecer isso com os pais juntos mas, com os pais juntos é mais, 
o que é que os pais acham e não o que é que o pai e a mãe acham, pronto. É um bocado o exemplo deles enquanto 
família e não tanto individualmente. 

Cases\Sara References  3 Coverage  9,90 % Node Coding 

Reference  1  3.663 -  3.872 Character Range 
Sara: Eu acho que, quando as pessoas estão casadas, há uma tendência para uniformizar aquilo que transmitem aos 
filhos, mas continua sempre a haver sempre valores mais próprios de um e mais próprios do outro. 

Reference  2  3.874 -  4.072 Character Range 
Sara: Portanto, se calhar, isso é mais notório quando estão separados, mas, mesmo assim, quando estão juntos, têm 
sempre características particulares, portanto acho que não há uma grande diferença. 

Reference  3  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 
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Cases\Teresa References  1 Coverage  4,54 % Node Coding 

Reference  1  1.998 -  2.296 Character Range 
Teresa: Mas eu acho que isso é errado, normalmente… Páh, isto são as cenas que eu vejo, é que, quando está na 

casa de um é “pim, pim, pim, a tua mãe não vale nada, não sei o quê, não sei que mais”, quando vai para a casa do 
outro é logo descarregar outra vez… Acho que descarregam muito nos filhos… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores 

References  13 Coverage  40,57 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  491 -  731 Character Range 
Leonor: Acho que isso não tem necessariamente de ser assim, porque acho que, mesmo que, imagina, os pais 
estejam separados podem, podem achar e acreditar que, sei lá, possa haver um amor que dure para sempre, mas 
que com eles não resultou. 

Reference  3  851 -  1.039 Character Range 
(Leonor) Eu acho que aí a diferença é mais: a opinião dos pais, ou os valores que são transmitidos pelos pais são 
mais individuais (ou seja, a minha mãe pensa isto, o meu pai pensa isto). 

Reference  4  1.041 -  1.299 Character Range 
 (Leonor) Não quer dizer que também não possa acontecer isso com os pais juntos mas, com os pais juntos é mais, 
o que é que os pais acham e não o que é que o pai e a mãe acham, pronto. É um bocado o exemplo deles enquanto 
família e não tanto individualmente. 

Reference  5  1.301 -  1.400 Character Range 
Joana: Eu acho que, desde que os pais demonstrem, mesmo que estejam separados, que amam os filhos… 

Reference  6  1.704 -  1.996 Character Range 
(Joana:) Às vezes, eu acho que, desde que demonstrem que, tipo, eles os dois são pais e têm filhos e, se não 
mostrarem os dois que têm filhos, que estão lá para os educar, estão lá para estar com eles, já demonstra, por 
exemplo, uma união, pronto… Que estão dispostos a estar sempre com eles… 

Reference  7  1.998 -  2.296 Character Range 
Teresa: Mas eu acho que isso é errado, normalmente… Páh, isto são as cenas que eu vejo, é que, quando está na 
casa de um é “pim, pim, pim, a tua mãe não vale nada, não sei o quê, não sei que mais”, quando vai para a casa do 
outro é logo descarregar outra vez… Acho que descarregam muito nos filhos… 

Reference  8  3.663 -  3.872 Character Range 
Sara: Eu acho que, quando as pessoas estão casadas, há uma tendência para uniformizar aquilo que transmitem aos 
filhos, mas continua sempre a haver sempre valores mais próprios de um e mais próprios do outro. 

Reference  9  3.874 -  4.072 Character Range 
Sara: Portanto, se calhar, isso é mais notório quando estão separados, mas, mesmo assim, quando estão juntos, têm 
sempre características particulares, portanto acho que não há uma grande diferença. 

Reference  10  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 

Reference  11  4.774 -  4.816 Character Range 
(André) É mesmo as vivências das pessoas, 

Reference  12  4.818 -  4.897 Character Range 
(André) mesmo aquilo que os pais lhes ensinaram, o que as mães lhes ensinaram, 
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Reference  13  4.899 -  4.928 Character Range 
(André) os grupos de amigos, 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 

Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes 

References  5 Coverage  20,76 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 

família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  491 -  731 Character Range 
Leonor: Acho que isso não tem necessariamente de ser assim, porque acho que, mesmo que, imagina, os pais 
estejam separados podem, podem achar e acreditar que, sei lá, possa haver um amor que dure para sempre, mas 
que com eles não resultou. 

Reference  3  1.301 -  1.400 Character Range 
Joana: Eu acho que, desde que os pais demonstrem, mesmo que estejam separados, que amam os filhos… 

Reference  4  1.704 -  1.996 Character Range 
(Joana:) Às vezes, eu acho que, desde que demonstrem que, tipo, eles os dois são pais e têm filhos e, se não 
mostrarem os dois que têm filhos, que estão lá para os educar, estão lá para estar com eles, já demonstra, por 
exemplo, uma união, pronto… Que estão dispostos a estar sempre com eles… 

Reference  5  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar 

References  5 Coverage  21,60 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  491 -  731 Character Range 
Leonor: Acho que isso não tem necessariamente de ser assim, porque acho que, mesmo que, imagina, os pais 
estejam separados podem, podem achar e acreditar que, sei lá, possa haver um amor que dure para sempre, mas 
que com eles não resultou. 

Reference  3  1.301 -  1.400 Character Range 
Joana: Eu acho que, desde que os pais demonstrem, mesmo que estejam separados, que amam os filhos… 

Reference  4  1.704 -  1.996 Character Range 
(Joana:) Às vezes, eu acho que, desde que demonstrem que, tipo, eles os dois são pais e têm filhos e, se não 
mostrarem os dois que têm filhos, que estão lá para os educar, estão lá para estar com eles, já demonstra, por 
exemplo, uma união, pronto… Que estão dispostos a estar sempre com eles… 

Reference  5  1.998 -  2.296 Character Range 
Teresa: Mas eu acho que isso é errado, normalmente… Páh, isto são as cenas que eu vejo, é que, quando está na 
casa de um é “pim, pim, pim, a tua mãe não vale nada, não sei o quê, não sei que mais”, quando vai para a casa do 
outro é logo descarregar outra vez… Acho que descarregam muito nos filhos… 

Coding Summary Report Page 6 of 26 



Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 

Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade 

References  4 Coverage  13,40 % Node Coding 

Reference  1  491 -  731 Character Range 
Leonor: Acho que isso não tem necessariamente de ser assim, porque acho que, mesmo que, imagina, os pais 
estejam separados podem, podem achar e acreditar que, sei lá, possa haver um amor que dure para sempre, mas 
que com eles não resultou. 

Reference  2  1.301 -  1.400 Character Range 
Joana: Eu acho que, desde que os pais demonstrem, mesmo que estejam separados, que amam os filhos… 

Reference  3  1.998 -  2.296 Character Range 
Teresa: Mas eu acho que isso é errado, normalmente… Páh, isto são as cenas que eu vejo, é que, quando está na 
casa de um é “pim, pim, pim, a tua mãe não vale nada, não sei o quê, não sei que mais”, quando vai para a casa do 
outro é logo descarregar outra vez… Acho que descarregam muito nos filhos… 

Reference  4  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade\Clima Relacional 

References  3 Coverage  9,70 % Node Coding 

Reference  1  491 -  731 Character Range 
Leonor: Acho que isso não tem necessariamente de ser assim, porque acho que, mesmo que, imagina, os pais 
estejam separados podem, podem achar e acreditar que, sei lá, possa haver um amor que dure para sempre, mas 
que com eles não resultou. 

Reference  2  1.301 -  1.400 Character Range 
Joana: Eu acho que, desde que os pais demonstrem, mesmo que estejam separados, que amam os filhos… 

Reference  3  1.998 -  2.296 Character Range 
Teresa: Mas eu acho que isso é errado, normalmente… Páh, isto são as cenas que eu vejo, é que, quando está na 
casa de um é “pim, pim, pim, a tua mãe não vale nada, não sei o quê, não sei que mais”, quando vai para a casa do 
outro é logo descarregar outra vez… Acho que descarregam muito nos filhos… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade\Reorganização 
familiar 

References  1 Coverage  3,70 % Node Coding 

Reference  1  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar\Coesão 

References  2 Coverage  11,90 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 

família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  1.704 -  1.996 Character Range 
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(Joana:) Às vezes, eu acho que, desde que demonstrem que, tipo, eles os dois são pais e têm filhos e, se não 
mostrarem os dois que têm filhos, que estão lá para os educar, estão lá para estar com eles, já demonstra, por 
exemplo, uma união, pronto… Que estão dispostos a estar sempre com eles… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Coesão\Estabilidade do Amor 

References  1 Coverage  7,45 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Coesão\União Familiar 

References  2 Coverage  11,90 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  1.704 -  1.996 Character Range 
(Joana:) Às vezes, eu acho que, desde que demonstrem que, tipo, eles os dois são pais e têm filhos e, se não 
mostrarem os dois que têm filhos, que estão lá para os educar, estão lá para estar com eles, já demonstra, por 
exemplo, uma união, pronto… Que estão dispostos a estar sempre com eles… 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Fontes 

References  7 Coverage  15,27 % Node Coding 

Reference  1  851 -  1.039 Character Range 
(Leonor) Eu acho que aí a diferença é mais: a opinião dos pais, ou os valores que são transmitidos pelos pais são 
mais individuais (ou seja, a minha mãe pensa isto, o meu pai pensa isto). 

Reference  2  1.041 -  1.299 Character Range 
 (Leonor) Não quer dizer que também não possa acontecer isso com os pais juntos mas, com os pais juntos é mais, 
o que é que os pais acham e não o que é que o pai e a mãe acham, pronto. É um bocado o exemplo deles enquanto 
família e não tanto individualmente. 

Reference  3  3.663 -  3.872 Character Range 
Sara: Eu acho que, quando as pessoas estão casadas, há uma tendência para uniformizar aquilo que transmitem aos 
filhos, mas continua sempre a haver sempre valores mais próprios de um e mais próprios do outro. 

Reference  4  3.874 -  4.072 Character Range 
Sara: Portanto, se calhar, isso é mais notório quando estão separados, mas, mesmo assim, quando estão juntos, têm 
sempre características particulares, portanto acho que não há uma grande diferença. 

Reference  5  4.774 -  4.816 Character Range 
(André) É mesmo as vivências das pessoas, 

Reference  6  4.818 -  4.897 Character Range 
(André) mesmo aquilo que os pais lhes ensinaram, o que as mães lhes ensinaram, 

Reference  7  4.899 -  4.928 Character Range 
(André) os grupos de amigos, 
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Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares 

References  5 Coverage  14,19 % Node Coding 

Reference  1  851 -  1.039 Character Range 
(Leonor) Eu acho que aí a diferença é mais: a opinião dos pais, ou os valores que são transmitidos pelos pais são 
mais individuais (ou seja, a minha mãe pensa isto, o meu pai pensa isto). 

Reference  2  1.041 -  1.299 Character Range 
 (Leonor) Não quer dizer que também não possa acontecer isso com os pais juntos mas, com os pais juntos é mais, 
o que é que os pais acham e não o que é que o pai e a mãe acham, pronto. É um bocado o exemplo deles enquanto 
família e não tanto individualmente. 

Reference  3  3.663 -  3.872 Character Range 
Sara: Eu acho que, quando as pessoas estão casadas, há uma tendência para uniformizar aquilo que transmitem aos 
filhos, mas continua sempre a haver sempre valores mais próprios de um e mais próprios do outro. 

Reference  4  3.874 -  4.072 Character Range 
Sara: Portanto, se calhar, isso é mais notório quando estão separados, mas, mesmo assim, quando estão juntos, têm 
sempre características particulares, portanto acho que não há uma grande diferença. 

Reference  5  4.818 -  4.897 Character Range 
(André) mesmo aquilo que os pais lhes ensinaram, o que as mães lhes ensinaram, 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares\Pai ou Mãe 

References  2 Coverage  5,88 % Node Coding 

Reference  1  851 -  1.039 Character Range 
(Leonor) Eu acho que aí a diferença é mais: a opinião dos pais, ou os valores que são transmitidos pelos pais são 
mais individuais (ou seja, a minha mãe pensa isto, o meu pai pensa isto). 

Reference  2  3.874 -  4.072 Character Range 
Sara: Portanto, se calhar, isso é mais notório quando estão separados, mas, mesmo assim, quando estão juntos, têm 
sempre características particulares, portanto acho que não há uma grande diferença. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares\Pais 

References  3 Coverage  8,31 % Node Coding 

Reference  1  1.041 -  1.299 Character Range 
 (Leonor) Não quer dizer que também não possa acontecer isso com os pais juntos mas, com os pais juntos é mais, 
o que é que os pais acham e não o que é que o pai e a mãe acham, pronto. É um bocado o exemplo deles enquanto 
família e não tanto individualmente. 

Reference  2  3.663 -  3.872 Character Range 
Sara: Eu acho que, quando as pessoas estão casadas, há uma tendência para uniformizar aquilo que transmitem aos 
filhos, mas continua sempre a haver sempre valores mais próprios de um e mais próprios do outro. 

Reference  3  4.818 -  4.897 Character Range 
(André) mesmo aquilo que os pais lhes ensinaram, o que as mães lhes ensinaram, 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Fontes\Sociais 

References  2 Coverage  1,08 % Node Coding 

Reference  1  4.774 -  4.816 Character Range 
(André) É mesmo as vivências das pessoas, 

Reference  2  4.899 -  4.928 Character Range 
(André) os grupos de amigos, 
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Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Sociais\Outros significativos 

References  1 Coverage  0,64 % Node Coding 

Reference  1  4.774 -  4.816 Character Range 
(André) É mesmo as vivências das pessoas, 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Sociais\Pares 

References  2 Coverage  1,08 % Node Coding 

Reference  1  4.774 -  4.816 Character Range 
(André) É mesmo as vivências das pessoas, 

Reference  2  4.899 -  4.928 Character Range 
(André) os grupos de amigos, 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Formas de 
Transmissão 

References  2 Coverage  11,15 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Formas de 
Transmissão\Modelagem 

References  2 Coverage  11,15 % Node Coding 

Reference  1  0 -  489 Character Range 
André: Que o amor não é constante, por exemplo. Melhor, por exemplo, uma família que está junta, os pais dizem 
assim: “O amor, quando encontrares a pessoa certa, é para sempre”, pronto, e acabam, por depois pôr isso num 
pedestal. Numa família em que está separada, isso não vai acontecer, não é? O valor da união familiar, de que, vá, 
família é família e vamos estar juntos aconteça o que acontecer… Isso não pode… Ia ser aquela coisa do não podes, 
mas eu posso, ia ser aquela disparidade. 

Reference  2  4.074 -  4.317 Character Range 
Sara: Quando muito, quando se separam, mostram que têm de se enfrentar os problemas, se as coisas não estão 
bem, vamos resolvê-las, vamos tentar de outra forma. Mas, de um modo geral, os valores não mudam muito dos 
pais estarem casados ou não. 

FG INTACTOS 2 Document 

Total References  46 

Cases\António References  3 Coverage  10,22 % Node Coding 

Reference  1  224 -  411 Character Range 
António: Eu falo por mim e se calhar pela Cíntia. Eu acho que desde que nós não nos esqueçamos que temos lá um 
pai para nos ajudar para aquilo que queremos, acho que não muda muita coisa. 

Reference  2  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  3  3.195 -  3.383 Character Range 
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António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Cases\Cíntia References  1 Coverage  5,40 % Node Coding 

Reference  1  470 -  757 Character Range 
Cíntia: O meu pai não está muito presente, mas quando ele está e eu preciso de alguma coisa, ou mesmo quando ele 
não está eu falo com ele, desabafo, faço tudo com ele na mesma. Não faz grande diferença. Mas é diferente daqueles 
casos em que não estão com os pais nunca ou só para dormir. 

Cases\Irina References  1 Coverage  0,96 % Node Coding 

Reference  1  415 -  466 Character Range 
Irina: Se o pai for daqueles presentes, pai ou mãe. 

Cases\Patrícia References  2 Coverage  7,77 % Node Coding 

Reference  1  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Reference  2  3.992 -  4.194 Character Range 
(Patrícia)Porque às vezes os valores do pai e da mãe podem ser os mesmos e podem transmitir em conjunto. Se 
forem diferentes, se um dos dois se afastar, só o outro é que acaba por transmitir os valores. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores 

References  7 Coverage  24,35 % Node Coding 

Reference  1  224 -  411 Character Range 
António: Eu falo por mim e se calhar pela Cíntia. Eu acho que desde que nós não nos esqueçamos que temos lá um 
pai para nos ajudar para aquilo que queremos, acho que não muda muita coisa. 

Reference  2  415 -  466 Character Range 
Irina: Se o pai for daqueles presentes, pai ou mãe. 

Reference  3  470 -  757 Character Range 
Cíntia: O meu pai não está muito presente, mas quando ele está e eu preciso de alguma coisa, ou mesmo quando ele 
não está eu falo com ele, desabafo, faço tudo com ele na mesma. Não faz grande diferença. Mas é diferente daqueles 
casos em que não estão com os pais nunca ou só para dormir. 

Reference  4  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  5  3.195 -  3.383 Character Range 
António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Reference  6  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Reference  7  3.992 -  4.194 Character Range 
(Patrícia)Porque às vezes os valores do pai e da mãe podem ser os mesmos e podem transmitir em conjunto. Se 
forem diferentes, se um dos dois se afastar, só o outro é que acaba por transmitir os valores. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes 

References  5 Coverage  16,58 % Node Coding 

Reference  1  224 -  411 Character Range 
António: Eu falo por mim e se calhar pela Cíntia. Eu acho que desde que nós não nos esqueçamos que temos lá um 
pai para nos ajudar para aquilo que queremos, acho que não muda muita coisa. 
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Reference  2  415 -  466 Character Range 
Irina: Se o pai for daqueles presentes, pai ou mãe. 

Reference  3  470 -  757 Character Range 
Cíntia: O meu pai não está muito presente, mas quando ele está e eu preciso de alguma coisa, ou mesmo quando ele 
não está eu falo com ele, desabafo, faço tudo com ele na mesma. Não faz grande diferença. Mas é diferente daqueles 
casos em que não estão com os pais nunca ou só para dormir. 

Reference  4  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  5  3.195 -  3.383 Character Range 
António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar 

References  5 Coverage  16,58 % Node Coding 

Reference  1  224 -  411 Character Range 
António: Eu falo por mim e se calhar pela Cíntia. Eu acho que desde que nós não nos esqueçamos que temos lá um 
pai para nos ajudar para aquilo que queremos, acho que não muda muita coisa. 

Reference  2  415 -  466 Character Range 
Irina: Se o pai for daqueles presentes, pai ou mãe. 

Reference  3  470 -  757 Character Range 
Cíntia: O meu pai não está muito presente, mas quando ele está e eu preciso de alguma coisa, ou mesmo quando ele 
não está eu falo com ele, desabafo, faço tudo com ele na mesma. Não faz grande diferença. Mas é diferente daqueles 
casos em que não estão com os pais nunca ou só para dormir. 

Reference  4  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  5  3.195 -  3.383 Character Range 
António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade 

References  2 Coverage  6,70 % Node Coding 

Reference  1  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  2  3.195 -  3.383 Character Range 
António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade\Clima Relacional 

References  2 Coverage  6,70 % Node Coding 

Reference  1  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  2  3.195 -  3.383 Character Range 
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António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar\Coesão 

References  6 Coverage  20,55 % Node Coding 

Reference  1  224 -  411 Character Range 
António: Eu falo por mim e se calhar pela Cíntia. Eu acho que desde que nós não nos esqueçamos que temos lá um 
pai para nos ajudar para aquilo que queremos, acho que não muda muita coisa. 

Reference  2  415 -  466 Character Range 
Irina: Se o pai for daqueles presentes, pai ou mãe. 

Reference  3  470 -  757 Character Range 
Cíntia: O meu pai não está muito presente, mas quando ele está e eu preciso de alguma coisa, ou mesmo quando ele 
não está eu falo com ele, desabafo, faço tudo com ele na mesma. Não faz grande diferença. Mas é diferente daqueles 
casos em que não estão com os pais nunca ou só para dormir. 

Reference  4  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  5  3.195 -  3.383 Character Range 
António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Reference  6  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Coesão\União Familiar 

References  6 Coverage  20,55 % Node Coding 

Reference  1  224 -  411 Character Range 
António: Eu falo por mim e se calhar pela Cíntia. Eu acho que desde que nós não nos esqueçamos que temos lá um 
pai para nos ajudar para aquilo que queremos, acho que não muda muita coisa. 

Reference  2  415 -  466 Character Range 
Irina: Se o pai for daqueles presentes, pai ou mãe. 

Reference  3  470 -  757 Character Range 
Cíntia: O meu pai não está muito presente, mas quando ele está e eu preciso de alguma coisa, ou mesmo quando ele 
não está eu falo com ele, desabafo, faço tudo com ele na mesma. Não faz grande diferença. Mas é diferente daqueles 
casos em que não estão com os pais nunca ou só para dormir. 

Reference  4  2.878 -  3.046 Character Range 
António: Depende, se for aqueles que se separam a bem, que não estão naquela de dividir o filho, acho que ia ser 
igual porque…eu acho que o mal dos pais que se separam… 

Reference  5  3.195 -  3.383 Character Range 
António: Sim, e os pais que conseguem controlar isso educam os filhos como nós. O filho sabe que o pai está de um 
lado e a mãe está do outro, mas desde que não entrei em picardia é igual. 

Reference  6  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Fontes 

References  2 Coverage  7,77 % Node Coding 
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Reference  1  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Reference  2  3.992 -  4.194 Character Range 
(Patrícia)Porque às vezes os valores do pai e da mãe podem ser os mesmos e podem transmitir em conjunto. Se 
forem diferentes, se um dos dois se afastar, só o outro é que acaba por transmitir os valores. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares 

References  2 Coverage  7,77 % Node Coding 

Reference  1  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Reference  2  3.992 -  4.194 Character Range 
(Patrícia)Porque às vezes os valores do pai e da mãe podem ser os mesmos e podem transmitir em conjunto. Se 
forem diferentes, se um dos dois se afastar, só o outro é que acaba por transmitir os valores. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares\Pai Residente 

References  2 Coverage  7,77 % Node Coding 

Reference  1  3.778 -  3.989 Character Range 
Patrícia: Mas lá está, como falámos há bocado, o facto de haver distância pode haver um impedimento para a 
transmissão de valores. Se um dos pais se afastar, isso pode ser um impedimento de passar esses valores. 

Reference  2  3.992 -  4.194 Character Range 
(Patrícia)Porque às vezes os valores do pai e da mãe podem ser os mesmos e podem transmitir em conjunto. Se 
forem diferentes, se um dos dois se afastar, só o outro é que acaba por transmitir os valores. 

FG MONO 1 Document 

Total References  129 

Cases\José References  7 Coverage  24,53 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  3.892 -  4.191 Character Range 
José: A mãe ou o pai que educam o filho sozinhos, eles não têm outra pessoa com quem discutir a educação que 

estão a dar aos filhos, com quem partilhar a educação que estão a dar aos filhos e logo, de certa maneira é uma… 
não há tanta interacção de valores para depois serem transmitidos aos filhos. 

Reference  3  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 

Reference  4  4.361 -  4.767 Character Range 
José: Por outro lado, o filho às vezes também que se sente … tenta ter mais cuidado com o pai ou com a mãe, 
porque tem noção da fragilidade. Porque se for um filho que tenha dois pais está tudo normal os pais têm a função 
de pais e os filhos têm a função de filhos e se for preciso brigar com os pais, fazem isso. Se for só a mãe e o pai, o 
filho ganha um bocado de mais respeito, tenta ser mais delicado… 

Reference  5  4.882 -  5.008 Character Range 
José: Exacto, compreender, ter mais cuidado. E portanto, ás vezes, por exemplo não têm revoltas tão grandes como 
seria normal. 
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Reference  6  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  7  9.016 -  9.342 Character Range 
José: Eu vejo isso como: os filhos que têm dois pais, podem ser mais filhos do que filhos que só têm um pai. Porque 
os filhos que só têm um pai têm que se tornar um pouco mais adultos mais cedo. Crescer. Ou então se não 
conseguirem dar esse avanço, vai ser muito complicada a vida deles, acho que é uma coisa que é necessária. 

Cases\Laura References  5 Coverage  9,15 % Node Coding 

Reference  1  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  2  5.012 -  5.042 Character Range 
Laura: São mais compreensivos. 

Reference  3  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  4  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Reference  5  7.649 -  8.143 Character Range 
(Laura)Primeiro, temos uma noção de responsabilidade diferente e acho que damos apoio lá em casa, diferente de 
outras pessoas que são tipo “ok, estou em casa, depois a minha mãe chega e faz o jantar, depois janto, falo com os 
meus amigos e vou para a cama”. Eu chego a casa, vou fazer o jantar, espero pela minha mãe, jantamos e falamos 
todos, de tudo, durante imenso tempo e estamos todos juntos e acho que é uma coisa que ganhámos. A tal relação 
mãe-filho que não há em pais que vivem juntos. 

Cases\Pedro References  6 Coverage  25,23 % Node Coding 

Reference  1  1.554 -  2.033 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação.  
Pedro: Obviamente que o pai ou a mãe têm que fazer um esforço, é maior o esforço porque criar um filho, dois ou 
três sozinho é diferente, há menos dinheiro, há menos…tudo conta. 

Reference  2  2.035 -  2.331 Character Range 
Pedro: Agora, se as repercussões que tem para o filho, filha ou filhos, tratam-se muitas vezes talvez pela ausência. 

Ou seja, a pessoa que fica com os filhos tem tanta coisa às suas costas que tenta fazer o melhor e estar presente em 
tudo e faz o melhor, mas também é uma pessoa que perde muito. 

Reference  3  2.333 -  2.574 Character Range 
Pedro:Na relação, o filho ou a filha vêem-se obrigados a viver da mesma maneira e depois instala-se culpabilidade 
em relação à mãe ou ao pai porque é como se uma pessoa tivesse mudado o sistema todo de vida para conseguir 
tratar dos filhos. 

Reference  4  3.384 -  3.699 Character Range 
Pedro: mas também pode ser um pai ou um amigo. E depois também é isso, nós perdemos o pai ou uma mãe, 
separam-se os pais, e nós temos a sorte de todos os dias conseguir encontrar vários exemplos, muitas vezes pessoas 
que não conhecemos ou que imaginamos e que fazemos deles os nossos modelos, como pai ou como mãe. 

Reference  5  5.227 -  5.781 Character Range 
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Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 
que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 
pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  6  8.147 -  8.619 Character Range 
Pedro: Na minha opinião há uma coisa que marca. O viver só com um pai ou uma mãe é a ausência… A ausência de 

quem não está connosco, como a ausência que a outra pessoa também precisa para se libertar um bocadinho das 
coisas, torna-se um bocadinho mais ausente, em determinadas alturas, não sempre, faz um esforço enorme para não 
parecer, mas por momentos precisa de estar ausente. Noutros casos, talvez os pais estejam sempre presentes, 
quando é pai e mãe, podem recorrer. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores 

References  19 Coverage  60,09 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  3  1.554 -  2.033 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação.  
Pedro: Obviamente que o pai ou a mãe têm que fazer um esforço, é maior o esforço porque criar um filho, dois ou 
três sozinho é diferente, há menos dinheiro, há menos…tudo conta. 

Reference  4  2.035 -  2.331 Character Range 
Pedro: Agora, se as repercussões que tem para o filho, filha ou filhos, tratam-se muitas vezes talvez pela ausência. 
Ou seja, a pessoa que fica com os filhos tem tanta coisa às suas costas que tenta fazer o melhor e estar presente em 
tudo e faz o melhor, mas também é uma pessoa que perde muito. 

Reference  5  2.333 -  2.574 Character Range 
Pedro:Na relação, o filho ou a filha vêem-se obrigados a viver da mesma maneira e depois instala-se culpabilidade 
em relação à mãe ou ao pai porque é como se uma pessoa tivesse mudado o sistema todo de vida para conseguir 
tratar dos filhos. 

Reference  6  3.384 -  3.699 Character Range 
Pedro: mas também pode ser um pai ou um amigo. E depois também é isso, nós perdemos o pai ou uma mãe, 
separam-se os pais, e nós temos a sorte de todos os dias conseguir encontrar vários exemplos, muitas vezes pessoas 
que não conhecemos ou que imaginamos e que fazemos deles os nossos modelos, como pai ou como mãe. 

Reference  7  3.892 -  4.191 Character Range 
José: A mãe ou o pai que educam o filho sozinhos, eles não têm outra pessoa com quem discutir a educação que 
estão a dar aos filhos, com quem partilhar a educação que estão a dar aos filhos e logo, de certa maneira é uma… 
não há tanta interacção de valores para depois serem transmitidos aos filhos. 

Reference  8  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 

Reference  9  4.361 -  4.767 Character Range 
José: Por outro lado, o filho às vezes também que se sente … tenta ter mais cuidado com o pai ou com a mãe, 
porque tem noção da fragilidade. Porque se for um filho que tenha dois pais está tudo normal os pais têm a função 
de pais e os filhos têm a função de filhos e se for preciso brigar com os pais, fazem isso. Se for só a mãe e o pai, o 
filho ganha um bocado de mais respeito, tenta ser mais delicado… 
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Reference  10  4.882 -  5.008 Character Range 
José: Exacto, compreender, ter mais cuidado. E portanto, ás vezes, por exemplo não têm revoltas tão grandes como 
seria normal. 

Reference  11  5.012 -  5.042 Character Range 
Laura: São mais compreensivos. 

Reference  12  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 
que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 
pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  13  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  14  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  15  6.604 -  6.714 Character Range 
Laura: Exacto. Porque quando é a mãe e o pai, é o casal com os filhos e quando é o casal, é a mãe e os filhos… 

Reference  16  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Reference  17  7.649 -  8.143 Character Range 
(Laura)Primeiro, temos uma noção de responsabilidade diferente e acho que damos apoio lá em casa, diferente de 
outras pessoas que são tipo “ok, estou em casa, depois a minha mãe chega e faz o jantar, depois janto, falo com os 
meus amigos e vou para a cama”. Eu chego a casa, vou fazer o jantar, espero pela minha mãe, jantamos e falamos 
todos, de tudo, durante imenso tempo e estamos todos juntos e acho que é uma coisa que ganhámos. A tal relação 
mãe-filho que não há em pais que vivem juntos. 

Reference  18  8.147 -  8.619 Character Range 
Pedro: Na minha opinião há uma coisa que marca. O viver só com um pai ou uma mãe é a ausência… A ausência de 
quem não está connosco, como a ausência que a outra pessoa também precisa para se libertar um bocadinho das 
coisas, torna-se um bocadinho mais ausente, em determinadas alturas, não sempre, faz um esforço enorme para não 
parecer, mas por momentos precisa de estar ausente. Noutros casos, talvez os pais estejam sempre presentes, 
quando é pai e mãe, podem recorrer. 

Reference  19  9.016 -  9.342 Character Range 
José: Eu vejo isso como: os filhos que têm dois pais, podem ser mais filhos do que filhos que só têm um pai. Porque 
os filhos que só têm um pai têm que se tornar um pouco mais adultos mais cedo. Crescer. Ou então se não 
conseguirem dar esse avanço, vai ser muito complicada a vida deles, acho que é uma coisa que é necessária. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes 

References  14 Coverage  46,11 % Node Coding 

Reference  1  1.554 -  2.033 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação.  
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Pedro: Obviamente que o pai ou a mãe têm que fazer um esforço, é maior o esforço porque criar um filho, dois ou 
três sozinho é diferente, há menos dinheiro, há menos…tudo conta. 

Reference  2  2.035 -  2.331 Character Range 
Pedro: Agora, se as repercussões que tem para o filho, filha ou filhos, tratam-se muitas vezes talvez pela ausência. 
Ou seja, a pessoa que fica com os filhos tem tanta coisa às suas costas que tenta fazer o melhor e estar presente em 
tudo e faz o melhor, mas também é uma pessoa que perde muito. 

Reference  3  2.333 -  2.574 Character Range 
Pedro:Na relação, o filho ou a filha vêem-se obrigados a viver da mesma maneira e depois instala-se culpabilidade 
em relação à mãe ou ao pai porque é como se uma pessoa tivesse mudado o sistema todo de vida para conseguir 
tratar dos filhos. 

Reference  4  4.361 -  4.767 Character Range 
José: Por outro lado, o filho às vezes também que se sente … tenta ter mais cuidado com o pai ou com a mãe, 
porque tem noção da fragilidade. Porque se for um filho que tenha dois pais está tudo normal os pais têm a função 
de pais e os filhos têm a função de filhos e se for preciso brigar com os pais, fazem isso. Se for só a mãe e o pai, o 
filho ganha um bocado de mais respeito, tenta ser mais delicado… 

Reference  5  4.882 -  5.008 Character Range 
José: Exacto, compreender, ter mais cuidado. E portanto, ás vezes, por exemplo não têm revoltas tão grandes como 
seria normal. 

Reference  6  5.012 -  5.042 Character Range 
Laura: São mais compreensivos. 

Reference  7  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 

que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 
pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  8  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  9  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  10  6.604 -  6.714 Character Range 
Laura: Exacto. Porque quando é a mãe e o pai, é o casal com os filhos e quando é o casal, é a mãe e os filhos… 

Reference  11  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Reference  12  7.649 -  8.143 Character Range 
(Laura)Primeiro, temos uma noção de responsabilidade diferente e acho que damos apoio lá em casa, diferente de 

outras pessoas que são tipo “ok, estou em casa, depois a minha mãe chega e faz o jantar, depois janto, falo com os 
meus amigos e vou para a cama”. Eu chego a casa, vou fazer o jantar, espero pela minha mãe, jantamos e falamos 
todos, de tudo, durante imenso tempo e estamos todos juntos e acho que é uma coisa que ganhámos. A tal relação 
mãe-filho que não há em pais que vivem juntos. 

Reference  13  8.147 -  8.619 Character Range 
Pedro: Na minha opinião há uma coisa que marca. O viver só com um pai ou uma mãe é a ausência… A ausência de 
quem não está connosco, como a ausência que a outra pessoa também precisa para se libertar  
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um bocadinho das coisas, torna-se um bocadinho mais ausente, em determinadas alturas, não sempre, faz um 
esforço enorme para não parecer, mas por momentos precisa de estar ausente. Noutros casos, talvez os pais 
estejam sempre presentes, quando é pai e mãe, podem recorrer. 

Reference  14  9.016 -  9.342 Character Range 
José: Eu vejo isso como: os filhos que têm dois pais, podem ser mais filhos do que filhos que só têm um pai. Porque 
os filhos que só têm um pai têm que se tornar um pouco mais adultos mais cedo. Crescer. Ou então se não 
conseguirem dar esse avanço, vai ser muito complicada a vida deles, acho que é uma coisa que é necessária. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar 

References  14 Coverage  46,11 % Node Coding 

Reference  1  1.554 -  2.033 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação.  
Pedro: Obviamente que o pai ou a mãe têm que fazer um esforço, é maior o esforço porque criar um filho, dois ou 
três sozinho é diferente, há menos dinheiro, há menos…tudo conta. 

Reference  2  2.035 -  2.331 Character Range 
Pedro: Agora, se as repercussões que tem para o filho, filha ou filhos, tratam-se muitas vezes talvez pela ausência. 
Ou seja, a pessoa que fica com os filhos tem tanta coisa às suas costas que tenta fazer o melhor e estar presente em 
tudo e faz o melhor, mas também é uma pessoa que perde muito. 

Reference  3  2.333 -  2.574 Character Range 
Pedro:Na relação, o filho ou a filha vêem-se obrigados a viver da mesma maneira e depois instala-se culpabilidade 
em relação à mãe ou ao pai porque é como se uma pessoa tivesse mudado o sistema todo de vida para conseguir 
tratar dos filhos. 

Reference  4  4.361 -  4.767 Character Range 
José: Por outro lado, o filho às vezes também que se sente … tenta ter mais cuidado com o pai ou com a mãe, 
porque tem noção da fragilidade. Porque se for um filho que tenha dois pais está tudo normal os pais têm a função 
de pais e os filhos têm a função de filhos e se for preciso brigar com os pais, fazem isso. Se for só a mãe e o pai, o 
filho ganha um bocado de mais respeito, tenta ser mais delicado… 

Reference  5  4.882 -  5.008 Character Range 
José: Exacto, compreender, ter mais cuidado. E portanto, ás vezes, por exemplo não têm revoltas tão grandes como 
seria normal. 

Reference  6  5.012 -  5.042 Character Range 
Laura: São mais compreensivos. 

Reference  7  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 

que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 
pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  8  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  9  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 
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Reference  10  6.604 -  6.714 Character Range 
Laura: Exacto. Porque quando é a mãe e o pai, é o casal com os filhos e quando é o casal, é a mãe e os filhos… 

Reference  11  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Reference  12  7.649 -  8.143 Character Range 
(Laura)Primeiro, temos uma noção de responsabilidade diferente e acho que damos apoio lá em casa, diferente de 

outras pessoas que são tipo “ok, estou em casa, depois a minha mãe chega e faz o jantar, depois janto, falo com os 
meus amigos e vou para a cama”. Eu chego a casa, vou fazer o jantar, espero pela minha mãe, jantamos e falamos 
todos, de tudo, durante imenso tempo e estamos todos juntos e acho que é uma coisa que ganhámos. A tal relação 
mãe-filho que não há em pais que vivem juntos. 

Reference  13  8.147 -  8.619 Character Range 
Pedro: Na minha opinião há uma coisa que marca. O viver só com um pai ou uma mãe é a ausência… A ausência de 
quem não está connosco, como a ausência que a outra pessoa também precisa para se libertar um bocadinho das 
coisas, torna-se um bocadinho mais ausente, em determinadas alturas, não sempre, faz um esforço enorme para não 
parecer, mas por momentos precisa de estar ausente. Noutros casos, talvez os pais estejam sempre presentes, 
quando é pai e mãe, podem recorrer. 

Reference  14  9.016 -  9.342 Character Range 
José: Eu vejo isso como: os filhos que têm dois pais, podem ser mais filhos do que filhos que só têm um pai. Porque 
os filhos que só têm um pai têm que se tornar um pouco mais adultos mais cedo. Crescer. Ou então se não 
conseguirem dar esse avanço, vai ser muito complicada a vida deles, acho que é uma coisa que é necessária. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade 

References  12 Coverage  44,06 % Node Coding 

Reference  1  1.554 -  2.033 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação.  
Pedro: Obviamente que o pai ou a mãe têm que fazer um esforço, é maior o esforço porque criar um filho, dois ou 
três sozinho é diferente, há menos dinheiro, há menos…tudo conta. 

Reference  2  2.035 -  2.331 Character Range 
Pedro: Agora, se as repercussões que tem para o filho, filha ou filhos, tratam-se muitas vezes talvez pela ausência. 
Ou seja, a pessoa que fica com os filhos tem tanta coisa às suas costas que tenta fazer o melhor e estar presente em 
tudo e faz o melhor, mas também é uma pessoa que perde muito. 

Reference  3  2.333 -  2.574 Character Range 
Pedro:Na relação, o filho ou a filha vêem-se obrigados a viver da mesma maneira e depois instala-se culpabilidade 
em relação à mãe ou ao pai porque é como se uma pessoa tivesse mudado o sistema todo de vida para conseguir 
tratar dos filhos. 

Reference  4  4.361 -  4.767 Character Range 
José: Por outro lado, o filho às vezes também que se sente … tenta ter mais cuidado com o pai ou com a mãe, 
porque tem noção da fragilidade. Porque se for um filho que tenha dois pais está tudo normal os pais têm a função 
de pais e os filhos têm a função de filhos e se for preciso brigar com os pais, fazem isso. Se for só a mãe e o pai, o 
filho ganha um bocado de mais respeito, tenta ser mais delicado… 

Reference  5  4.882 -  5.008 Character Range 
José: Exacto, compreender, ter mais cuidado. E portanto, ás vezes, por exemplo não têm revoltas tão grandes como 
seria normal. 

Reference  6  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe  

Coding Summary Report Page 20 of 26 



presente é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um 
valor que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 

pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  7  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  8  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  9  6.604 -  6.714 Character Range 
Laura: Exacto. Porque quando é a mãe e o pai, é o casal com os filhos e quando é o casal, é a mãe e os filhos… 

Reference  10  7.649 -  8.143 Character Range 
(Laura)Primeiro, temos uma noção de responsabilidade diferente e acho que damos apoio lá em casa, diferente de 
outras pessoas que são tipo “ok, estou em casa, depois a minha mãe chega e faz o jantar, depois janto, falo com os 
meus amigos e vou para a cama”. Eu chego a casa, vou fazer o jantar, espero pela minha mãe, jantamos e falamos 
todos, de tudo, durante imenso tempo e estamos todos juntos e acho que é uma coisa que ganhámos. A tal relação 
mãe-filho que não há em pais que vivem juntos. 

Reference  11  8.147 -  8.619 Character Range 
Pedro: Na minha opinião há uma coisa que marca. O viver só com um pai ou uma mãe é a ausência… A ausência de 
quem não está connosco, como a ausência que a outra pessoa também precisa para se libertar um bocadinho das 
coisas, torna-se um bocadinho mais ausente, em determinadas alturas, não sempre, faz um esforço enorme para não 
parecer, mas por momentos precisa de estar ausente. Noutros casos, talvez os pais estejam sempre presentes, 
quando é pai e mãe, podem recorrer. 

Reference  12  9.016 -  9.342 Character Range 
José: Eu vejo isso como: os filhos que têm dois pais, podem ser mais filhos do que filhos que só têm um pai. Porque 

os filhos que só têm um pai têm que se tornar um pouco mais adultos mais cedo. Crescer. Ou então se não 
conseguirem dar esse avanço, vai ser muito complicada a vida deles, acho que é uma coisa que é necessária. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 

Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade\Clima Relacional 

References  3 Coverage  9,02 % Node Coding 

Reference  1  1.554 -  1.856 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação. 

Reference  2  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  3  8.147 -  8.619 Character Range 
Pedro: Na minha opinião há uma coisa que marca. O viver só com um pai ou uma mãe é a ausência… A ausência de 
quem não está connosco, como a ausência que a outra pessoa também precisa para se libertar um bocadinho das 
coisas, torna-se um bocadinho mais ausente, em determinadas alturas, não sempre, faz um esforço enorme para não 

parecer, mas por momentos precisa de estar ausente. Noutros casos, talvez os pais estejam sempre presentes, 
quando é pai e mãe, podem recorrer. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade\Fronteiras 
intersistémicas 

References  8 Coverage  27,91 % Node Coding 
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Reference  1  1.554 -  1.856 Character Range 
Pedro: Eu acho os pais podem estar separados e nós termos contacto com o pai com que nós não vivemos, ou não 
termos contacto com esse pai com o qual não vivemos, e isso é diferente. Há pais que conseguem separar-se e ter 
uma vida normal e serem amigos e há outros que cortam completamente a relação. 

Reference  2  2.333 -  2.574 Character Range 
Pedro:Na relação, o filho ou a filha vêem-se obrigados a viver da mesma maneira e depois instala-se culpabilidade 
em relação à mãe ou ao pai porque é como se uma pessoa tivesse mudado o sistema todo de vida para conseguir 
tratar dos filhos. 

Reference  3  4.361 -  4.767 Character Range 
José: Por outro lado, o filho às vezes também que se sente … tenta ter mais cuidado com o pai ou com a mãe, 
porque tem noção da fragilidade. Porque se for um filho que tenha dois pais está tudo normal os pais têm a função 
de pais e os filhos têm a função de filhos e se for preciso brigar com os pais, fazem isso. Se for só a mãe e o pai, o 
filho ganha um bocado de mais respeito, tenta ser mais delicado… 

Reference  4  4.882 -  5.008 Character Range 
José: Exacto, compreender, ter mais cuidado. E portanto, ás vezes, por exemplo não têm revoltas tão grandes como 
seria normal. 

Reference  5  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 
que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 
pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 

dizer. 

Reference  6  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  7  6.604 -  6.714 Character Range 
Laura: Exacto. Porque quando é a mãe e o pai, é o casal com os filhos e quando é o casal, é a mãe e os filhos… 

Reference  8  9.016 -  9.342 Character Range 
José: Eu vejo isso como: os filhos que têm dois pais, podem ser mais filhos do que filhos que só têm um pai. Porque 
os filhos que só têm um pai têm que se tornar um pouco mais adultos mais cedo. Crescer. Ou então se não 
conseguirem dar esse avanço, vai ser muito complicada a vida deles, acho que é uma coisa que é necessária. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Adaptabilidade\Reorganização 
familiar 

References  3 Coverage  10,35 % Node Coding 

Reference  1  1.856 -  2.033 Character Range 
Pedro: Obviamente que o pai ou a mãe têm que fazer um esforço, é maior o esforço porque criar um filho, dois ou 
três sozinho é diferente, há menos dinheiro, há menos…tudo conta. 

Reference  2  2.035 -  2.331 Character Range 
Pedro: Agora, se as repercussões que tem para o filho, filha ou filhos, tratam-se muitas vezes talvez pela ausência. 
Ou seja, a pessoa que fica com os filhos tem tanta coisa às suas costas que tenta fazer o melhor e estar presente em 
tudo e faz o melhor, mas também é uma pessoa que perde muito. 

Reference  3  7.649 -  8.143 Character Range 
(Laura)Primeiro, temos uma noção de responsabilidade diferente e acho que damos apoio lá em casa,  
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diferente de outras pessoas que são tipo “ok, estou em casa, depois a minha mãe chega e faz o jantar, depois janto, 
falo com os meus amigos e vou para a cama”. Eu chego a casa, vou fazer o jantar, espero pela minha mãe, jantamos 

e falamos todos, de tudo, durante imenso tempo e estamos todos juntos e acho que é uma coisa que ganhámos. A 
tal relação mãe-filho que não há em pais que vivem juntos. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade Familiar\Coesão 

References  5 Coverage  14,52 % Node Coding 

Reference  1  5.012 -  5.042 Character Range 
Laura: São mais compreensivos. 

Reference  2  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 
que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 
pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  3  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 

bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  4  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  5  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Factores 
Influentes\Funcionalidade 
Familiar\Coesão\União Familiar 

References  5 Coverage  14,52 % Node Coding 

Reference  1  5.012 -  5.042 Character Range 
Laura: São mais compreensivos. 

Reference  2  5.227 -  5.781 Character Range 

 
Pedro: Até porque há uma relação… A mãe e o pai como casal é diferente da mãe e do pai sozinho,mesmo em 
relação do filho em relação a isso, nós compreendemos mais talvez… para amigos meus que têm pai e mãe presente 
é muito giro sair à noite. Bem, também depende da mãe e do pai que temos. Se nos derem liberdade, é um valor 
que eu acho que me foi transmitido, qualquer pessoa deve ser livre e a liberdade traz responsabilidade. Se uma 

pessoa nos transmite… ou seja, os valores podem ser transmitidos de duas maneiras … e … esqueci-me do que ia a 
dizer. 

Reference  3  5.785 -  6.327 Character Range 
José: Por exemplo, eu às vezes estou com a minha mãe e abdico de estar com os meus amigos porque acho que é 
bom estar com a minha mãe e não só, também acho que é bom ela estar comigo. Ela deixou de ter aquela pessoa 
com quem está sempre a partilhar tudo e acho que de certa maneira os filhos tentam também tomar esse papel de 
partilhar, porque a mãe sente falta disso e … Enquanto se eu tivesse a minha mãe e o meu pai, eu não estaria ali 
naquele momento, estaria com os meus amigos e que se dane os meus pais, que estão bem com a vida deles. 

Reference  4  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Coding Summary Report Page 23 of 26 



Reference  5  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Fontes 

References  7 Coverage  16,45 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  3  3.384 -  3.699 Character Range 
Pedro: mas também pode ser um pai ou um amigo. E depois também é isso, nós perdemos o pai ou uma mãe, 
separam-se os pais, e nós temos a sorte de todos os dias conseguir encontrar vários exemplos, muitas vezes pessoas 
que não conhecemos ou que imaginamos e que fazemos deles os nossos modelos, como pai ou como mãe. 

Reference  4  3.892 -  4.191 Character Range 
José: A mãe ou o pai que educam o filho sozinhos, eles não têm outra pessoa com quem discutir a educação que 
estão a dar aos filhos, com quem partilhar a educação que estão a dar aos filhos e logo, de certa maneira é uma… 
não há tanta interacção de valores para depois serem transmitidos aos filhos. 

Reference  5  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 

Reference  6  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  7  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares 

References  6 Coverage  13,08 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  3  3.892 -  4.191 Character Range 
José: A mãe ou o pai que educam o filho sozinhos, eles não têm outra pessoa com quem discutir a educação que 
estão a dar aos filhos, com quem partilhar a educação que estão a dar aos filhos e logo, de certa maneira é uma… 
não há tanta interacção de valores para depois serem transmitidos aos filhos. 

Reference  4  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 

Reference  5  6.464 -  6.533 Character Range 
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Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  6  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Familiares\Pai Residente 

References  6 Coverage  13,08 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  3  3.892 -  4.191 Character Range 
José: A mãe ou o pai que educam o filho sozinhos, eles não têm outra pessoa com quem discutir a educação que 
estão a dar aos filhos, com quem partilhar a educação que estão a dar aos filhos e logo, de certa maneira é uma… 
não há tanta interacção de valores para depois serem transmitidos aos filhos. 

Reference  4  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 

Reference  5  6.464 -  6.533 Character Range 
Laura: Acho que há uma relação mais próxima entre a mãe e os filhos … 

Reference  6  7.485 -  7.647 Character Range 
(Laura)prefiro passar mais tempo com a minha mãe e apoiá-la porque ela gasta tanto tempo comigo e tem que 
trabalhar muito mais por minha causa e dos meus irmãos. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Fontes\Sociais 

References  1 Coverage  3,37 % Node Coding 

Reference  1  3.384 -  3.699 Character Range 
Pedro: mas também pode ser um pai ou um amigo. E depois também é isso, nós perdemos o pai ou uma mãe, 
separam-se os pais, e nós temos a sorte de todos os dias conseguir encontrar vários exemplos, muitas vezes pessoas 
que não conhecemos ou que imaginamos e que fazemos deles os nossos modelos, como pai ou como mãe. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Sociais\Outros significativos 

References  1 Coverage  3,37 % Node Coding 

Reference  1  3.384 -  3.699 Character Range 
Pedro: mas também pode ser um pai ou um amigo. E depois também é isso, nós perdemos o pai ou uma mãe, 
separam-se os pais, e nós temos a sorte de todos os dias conseguir encontrar vários exemplos, muitas vezes pessoas 
que não conhecemos ou que imaginamos e que fazemos deles os nossos modelos, como pai ou como mãe. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de 
Valores\Fontes\Sociais\Pares 

References  1 Coverage  3,37 % Node Coding 

Reference  1  3.384 -  3.699 Character Range 
Pedro: mas também pode ser um pai ou um amigo. E depois também é isso, nós perdemos o pai ou uma mãe, 
separam-se os pais, e nós temos a sorte de todos os dias conseguir encontrar vários exemplos, muitas vezes pessoas 
que não conhecemos ou que imaginamos e que fazemos deles os nossos modelos, como pai ou como  
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mãe. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Formas de 
Transmissão 

References  3 Coverage  7,41 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  3  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 

Tree Nodes\Processo de Transmissão 
Intergeracional de Valores\Formas de 
Transmissão\Compensação 

References  3 Coverage  7,41 % Node Coding 

Reference  1  218 -  683 Character Range 
José: Eu acho que há um esforço do pai ou da mãe para tentar estar presente com o outro… ser os dois e de certa 
maneira tentar manter presente os ideais do outro, do parceiro. Tentar renovar a lembrança, acho que tenta-se 
sempre compensar um bocado mas no fundo há sempre qualquer coisa que falta um bocadinho…porque uma mãe 
não é igual a um pai e um pai não é igual a uma mãe. Mas, pelo menos no meu caso, noto um esforço para que 
essas diferenças sejam mínimas. 

Reference  2  685 -  785 Character Range 
Laura: sim, basicamente acho que há um esforço para que o pai que está mais presente faz um esforço… 

Reference  3  4.232 -  4.359 Character Range 
José: Sim. Por outro lado, a mãe ou o pai tentam compensar isso, tentando estar presente e mostrar os valores da 
outra pessoa. 
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