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CAPÍTULO 1 
 

 

 

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 
 

 

 
Introdução 
 

 
     A apresentação do problema constitui-se como um primeiro passo necessário ao 

enquadramento do tema em estudo e uma condição necessária à identificação de um 

problema que justifique a necessidade da investigação, oriente conceptualmente e 

metodológicamente a sua realização, para que seja possível um aumento no conhecimento 

do tema em estudo com significado teórico e consequências práticas. 

    Este estudo insere-se no âmbito da avaliação das Competências na Resolução de 

Problemas Sociais em crianças com idade entre os 7 e 10 anos identificadas com 

Agressividade Reactiva e Isolamento Social, através de um Modelo de Processamento de 

Informação Social e com utilização duma entrevista estruturada aplicada a duas situações 

sociais problemáticas em crianças: entrada no grupo de pares e hipotética e ambígua 

provocação. 

    Uma reflexão inicial sobre a importância desta temática, passando pelos objectivos do 

estudo, a sua justificação e pertinência e terminando com uma referência ao desenho da 

investigação, delimitação do estudo e esquema do trabalho, constitui o conteúdo deste 

capítulo. 

 

 

1- Identificação e Definição do Problema 
 

 

     A capacidade e competência em iniciar e manter interacções positivas na infância e a 

função positiva e promotora dos pares, têm sido vistas como um aspecto importante no 

desenvolvimento normal das crianças, ao nível cognitivo e emocional, no desenvolvimento de 

competências interpessoais, nas atitudes, na estabilidade e na competência social em geral 

(Parker & Asher, 1993). A ausência de uma adaptação bem sucedida ao grupo de pares 

durante o período da infância, parece ser preditiva de problemas de adaptação futura em 

termos pessoais e sociais (Cicchetti, 1993; Dodge, Pettit, McClaskey & Brown, 1986; 

Kupersmidt & DeRosier, 1994; Parker & Asher1987). A um nível mais geral, défices nas 

competências sócio-cognitivas, no raciocínio moral e nas capacidades sociais apresentam um 
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papel importante no desenvolvimento e manutenção de várias perturbações emocionais e 

comportamentais nas crianças (Hughes, 1989; Spence, 2003).  

     O período da entrada e posterior passagem pelo 1º ciclo de escolaridade, associado ao 

intervalo etário dos 6-7 anos até 9-10 anos, é um tempo de considerável mudança nas 

competências sociais das crianças e nas suas relações interpessoais. A expansão do mundo 

social com o incremento do tempo ocupado fora do núcleo familiar, no contacto com colegas, 

escola e outras actividades, é uma das principais características.  

     Nestas idades, parece ser fundamental um bom ajustamento social que se verifica quando 

a criança está a atingir apropriados e importantes objectivos pessoais do seu 

desenvolvimento ou objectivos determinados socialmente. Igualmente é necessário um bom 

desempenho ou funcionamento social entendido como, o grau em que a criança responde a 

relevantes situações sociais cumprindo critérios e expectativas sociais de forma adequada, 

ou seja a adequação dos comportamentos às situações. Por fim, as competências sociais ao 

nível dos componentes específicos e discretos que permitem o desempenho adequado nas 

tarefas em contextos sociais e que contém a dimensão social-cognitiva mas também 

comportamental (Cavell, 1990). 

 
     No que se refere à dimensão mais objectiva, como são as competências sociais 

específicas e a sua relação com a adaptação social,  há muito (Spivack, Platt e Shure,1976; 

Shure & Spivack, 1988; Shure, 2001) que se sabe da importância de quatro importantes 

competências: a sensibilidade à existência de problemas interpessoais, ou o conhecimento 

dos possíveis problemas existentes nas relações humanas e que requerem uma solução; o 

pensamento alternativo, com o gerar de soluções alternativas para os problemas em vez da 

produção de respostas impulsivas; o pensamento meios-fins, onde existe a necessidade de 

seleccionar e articular meios necessários para a implementação da solução para o problema, 

e o pensamento consequencial ou a capacidade para a criança considerar as consequências 

dos actos sociais em termos do seu impacto nos outros e em si próprio. Neste domínio não é 

de estranhar que, crianças isoladas socialmente, agressivas ou impulsivas apresentem 

défices nestas competências. 

 

    Na base de muitas dificuldades e problemas nas relações  interpessoais estão envolvidos 

processos cognitivos que são muitas vezes o mecanismo que leva ao comportamento social 

da criança, que por sua vez é a base do ajustamento e da adaptação social (Gifford-Smith & 

Rabiner,1994). Como o processamento da informação social nas crianças é particularmente 

crítico nas situações sociais problemáticas, foi necessário identificar esses contextos, 

concretamente em crianças com dificuldades de adaptação  social. Dodge, McClaskey e 

Feldman (1985) influenciados pelo trabalho pioneiro de D´Zurilla e Goldfried no final dos anos 

60 elaboram uma taxonomia de situações sociais problemáticas, ou seja, contextos, tarefas 
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ou situações que levam as crianças com menor competência social a evidenciar dificuldades 

sociais. São aqui consideradas várias categorias, ( classes de situações sociais e não tanto 

situações específicas) surgindo como mais relevante a importância das dimensões: entrada 

no grupo de pares, associado ao factor de aceitação-rejeição social; resposta a provocações 

em situações sociais ambíguas, associada à agressividade reactiva, e a adequação às 

expectativas sociais dos pares e dos professores. Foi também com o contributo destes 

resultados que hoje, e no que respeita ao ajustamento social, é dominante na literatura o 

reconhecimento de três importantes factores que condicionam um ajustamento adequado às 

situações, contextos e tarefas sociais: a rejeição pelo grupo de pares; a agressividade 

proactiva e reactiva e o isolamento social. São acontecimentos sociais considerados mais 

problemáticos e cuja qualidade das respostas produzidas pelas crianças explicam uma 

grande parte das dificuldades no ajustamento social e nos défices nas competências sociais.  

   

    Esta temática é tanto mais relevante quando se sabe que, problemas de agressividades e 

isolamento social para além de serem duas das perturbações mais frequentes nas crianças, 

apresentam uma forte relação com a rejeição social (Bierman, 2004; Rubin, Bukowski & 

Parker 2006), para a qual contribui decididamente o tipo e a qualidade as dinâmicas 

relacionais entre a criança e os seus pares. 

   

    Uma das formas possíveis de olhar para a complexidade desta temática, procurando a sua 

descrição, estudo e compreensão foi proposta por Kenneth Dodge em 1986 e actualizada 

mais tarde por Crick e Dodge (1994). Na perspectiva destes autores, um desempenho 

socialmente competente, será o resultado da aplicação sucessiva de comportamentos e 

competências sócio-cognitivas no contexto concreto das situações sociais. Na continuidade, 

propõem um Modelo de Processamento da Informação Social, para explicar a relação entre 

as formas como as crianças interpretam ou compreendem a informação social, a relação 

deste processo com os comportamentos produzidos, e por fim, as consequências no seu 

ajustamento social. 

 

    Limitadas por constrangimentos biológicos próprios da sua idade e nível de 

desenvolvimento, as crianças estão nas situações sociais com uma “base de dados” de 

experiências passadas, incluindo a memória, regras, esquemas e diverso conhecimento 

social. As interacções sociais podem ser vistas como englobando um conjunto de fases, 

nomeadamente, (1) a identificação e análise de estimulos-informação social; (2) a 

representação e interpretação dessa informação com a análise causal  dos acontecimentos 

que ocorreram na situação, as inferências acerca da perspectiva dos outros e a atribuição de 

intenções; (3) a selecção de um objectivo (interno ou externo), ou desejo para a situação; (4) 
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a construção ou o  gerar de possíveis respostas;  (5) a avaliação dessas respostas seguido 

da sua selecção e expectativa do resultado; e 6) a implementação da resposta seleccionada. 

De um modelo línear, os autores evoluem mais tarde (Crick & Dodge, 1994), para uma visão 

circular-não linear admitindo que a criança está envolvida em múltiplas tarefas de 

processamento da informação, com feed-back entre eles, havendo a interpretação de novas 

pistas sociais quando as anteriores ainda estão a ser processadas. Por outro lado sugerem 

que existe muitas vezes um processamento automático e não só consciente ou reflexivo; o 

nível de desenvolvimento é um factor importante; a aquisição de conhecimento social 

progressivo ajuda a optimizar o processamento da informação, e as emoções desempenham 

um papel importante em todas as fases.  

 

     Com base no modelo inicial de Kenneth Dodge, foi proposta uma entrevista semi-

estruturada para a avaliação do processamento da informação social ( Hughes, 1988; 1989; 

Hughes & Baker, 1990) com três fases: Ler, Gerar e Aplicar. O primeiro pretende avaliar a 

compreensão e interpretação da informação-pistas sociais, seguido da fase de Gerar 

respostas sociais apropriadas e por fim a selecção e implementação da resposta (Aplicar). Os 

resultados podem evidenciar défices da criança numa ou em mais destas três fases do 

processamento da informação, resultando em défices ao nível comportamental (dificuldade 

na implementação-execução da resposta apesar desta ser a adequada e de ter havido uma 

correcta interpretação da situação). Défices cognitivos e défices cognitivos-comportamentais 

serão as restantes possibilidades a identificar no processo da entrevista.  

   Estas três fases a considerar na entrevista, pretendem  avaliar o tipo de interpretação da 

informação ambígua; a variedade de pistas sociais consideradas;  a compreensão e a 

inferência social (o quê da situação; o porquê da situação), assim como, a capacidade para 

encontrar diferentes soluções e alternativas e a competência na implementação das 

respostas. 
 

   Com base nos resultados da entrevista e na identificação das fases em que a criança 

apresenta défices, é sugerido um complemento da avaliação com recurso a instrumentos de 

auto-descrição ou escalas para uso de pais ou professores. Toda esta informação servirá de 

base para o diagnóstico e avaliação psicológica e sobretudo para orientar as opções de 

intervenção terapêutica. Desde a apresentação da proposta de Jan Hughes em 1988 e até 

hoje, não tem sido desenvolvido na literatura o aprofundamento da utilização de uma 

entrevista semi-estruturada para avaliação específica do processamento da informação social 

em crianças. 
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2- Objectivos do Estudo 

 

 

    No presente estudo, estabelecemos como grande objectivo de referência, contribuir para a 

elaboração de uma entrevista semi-estruturada que permita avaliar as características do 

processamento da informação social e, consequentemente, as competências na resolução de 

problemas sociais em crianças com idade escolar, entre os 7 e os 10 anos, identificadas com 

agressividade reactiva e isolamento social, quando confrontadas com situações sociais 

problemáticas e que se constitua como um instrumento de avaliação psicológica diferencial.  

 

Para a concretização do objectivo do estudo, são estabelecidas as seguintes questões a 

investigar entendidas como objectivos específicos: 

 

Ao nível qualitativo 

 

1- Será possível estabelecer uma categorização de respostas a situações sociais 

problemáticas nas interacções com os pares, em cada uma das fases do 

processamento da informação social, em crianças entre os 7 e os 10 anos, identificadas 

com Agressividade Reactiva  e com Isolamento Social ? 
 

2- Qual será o perfil de respostas em cada fase do processamento da informação social 

em crianças entre os 7 e os 10 anos, identificadas com Agressividade Reactiva  e com 

Isolamento Social, e qual a diferença entre estes dois perfis ? 
 

3- Em que nível da(s) fase(s) do processamento de informação social é possível proceder 

a uma categorização de conteúdos de resposta que possam ser utilizadas para 

avaliação psicológica diferencial, em crianças com dificuldade de ajustamento e 

adaptação social ? 

 

Ao nível quantitativo 

 

4- Será que existem diferenças significativas entre as respostas das crianças identificadas 

com agressividade reactiva e com isolamento social, na situação de hipotética 

provocação e na situação de entrada no grupo. 
 

5- Que relação é possível estabelecer entre as respostas produzidas pelas crianças 

identificadas com agressividade reactiva e com isolamento social, na situação de 

hipotética provocação e na situação de entrada no grupo. 
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3- Justificação e Pertinência do Estudo 

 

 

     O mundo social é exigente e complexo requerendo um processamento complexo da 

informação social, assim como a produção de respostas eficazes a diversas situações como 

sejam, a resolução de conflitos interpessoais, a procura de aceitação pelos outros, a 

necessidade de cumprir expectativas sociais ou as respostas a diferentes formas ambíguas 

de provocação.  

     Na idade da escolaridade básica, associada a grandes transformações no 

desenvolvimento pessoal, emocional e social, aqueles aspectos são centrais e críticos porque 

as crianças são confrontadas com a necessidade de resolver problemas sociais quotidianos, 

com vista a um ajustamento social desejado e necessário. As relações com os pares 

desempenham um papel fundamental, residindo aqui muitas das causas que originam 

dificuldades e problemas e que muitas vezes justificam ou fundamentam a necessidade de 

intervenção psicológica-terapêutica. 
 

       Paralelamente aos estudos e investigação que procuram uma melhor compreensão destes 

processos complexos, são necessários instrumentos de avaliação psicológica  que produzam 

resultados fundamentais para a formulação do problema e sobretudo para as opções de 

intervenção psicológica que se seguem. 
   
    Este estudo justifica-se principalmente pelo contributo que pode fornecer ao nível da 

utilização de uma entrevista semi-estruturada que permita aceder às características do 

processamento de informação social em crianças com dificuldade de adaptação social e que 

atravessam uma importante fase do seu desenvolvimento, uma vez que não estão 

desenvolvidos modelos de entrevistas que tenham como objectivo específico a recolha deste 

tipo de informação.  
     
    Se, entre os vários factores que determinam a forma como as crianças se comportam nas 

situações sociais, surgem vários aspectos associados ao processamento da informação, 

como a percepção social, a tomada de perspectiva, as distorções cognitivas ou os estilos de 

pensamento não adaptativos de confronto com o mundo real, então a utilização de uma 

entrevista semi-estrutura constituirá um importante recurso de avaliação psicológica. 
   
    Com a identificação de categorias de respostas a partir da utilização da entrevista, será 

possível compreender como é que as crianças percepcionam e interpretam a informação 

social e quais as características das possíveis respostas-soluções que equacionam para 

responderem de forma apropriada. A informação recolhida desta forma será mais um 

elemento a juntar a outros instrumentos e técnicas de avaliação habitualmente utilizados com 
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crianças como sejam, os procedimentos sociométricos,  ensaio comportamental, observação 

directa em meio natural, auto-descrição ou escalas para uso de pais e professores. 
     
       Por outro lado, a riqueza da informação que poderá resultar da aplicação deste tipo de 

entrevista semi-estruturada será igualmente relevante para a fundamentação das opções 

terapêuticas, particularmente no treino de resolução de problemas e treino de competências 

sociais, uma vez que permitem conhecer a que níveis do processamento da informação é que 

determinada criança apresenta défices, sendo este um outro factor que justifica a realização 

deste estudo. Ou seja, como refere Frauenknecht & Black (2004), a necessidade, por 

exemplo, de um treino de resolução de problemas mais fundamentado. 
     
       É ainda relevante o facto da estrutura da entrevista poder ser utilizada no diagnóstico e 

avaliação de problemas e dificuldades com forte relação social, para além da agressividade 

reactiva e isolamento social, como sejam as perturbações da conduta em geral, de oposição 

e hiperactividade, ansiedade social ou outras formas, como o bullying ( Frey, Hirschstein, 

Snell,  Edstrom, MacKenzie, & Broderick, 2005). 
 

       A referência permanente na literatura hà necessidade de abordagens desenvolvimentistas ( 

Shirk, 1988; Sá, 2005; Holmbeck, Greenley, & Franks,  2003) é aqui considerada através da 

caracterização do funcionamento psicológico ao nível do processamento da informação de 

crianças com determinado nível de desenvolvimento, neste caso o período entre os 7 e os 10 

anos de idade. 
 

    A entrevista baseada no Modelo de Processamento da Informação, pretende ser utilizada 

para descrever a actividade cognitiva actual da criança em situações concretas, mais do que 

a consideração sobre o estádio de desenvolvimento em que está e que tipo de estrutura de 

pensamento é suporto esperar. Procura estabelecer uma relação entre uma forma particular 

de cognição social e o comportamento resultante (Dodge, Pettit, McClaskey, & Brown, 1986) 

e daí também a sua relevância. 
 

       O facto de haver frequentemente dificuldades no estudo com crianças de idade inferior aos 

8-9 anos e a importante relação que se pode estabelecer entre a avaliação e a intervenção, 

são outros tantos aspectos que justificam a realização deste estudo. 
 

Por último, este estudo justifica-se também por dois outros motivos: 
 

   É muito reduzido o estudo do processamento da informação em crianças identificadas com 

Isolamento Social aos estudos sobre diferentes formas de agressividade. 
 

    Não encontramos na literatura de lingua portuguesa estudos que tenham procurado 

investigar esta temática, não havendo por isso informação sobre resultados com crianças do 

nosso país. 



 8 

4- Desenho do Estudo 

 

  

Enquadramento Teórico 
 

  

 

O PROBLEMA 

 

O Processamento da Informação e a Competência  

na Resolução de Problemas Sociais em Crianças 

 

 

OBJECTIVO 

Contributo para a elaboração de uma entrevista semi-estruturas para avaliação das 

competências de resolução de problemas em situações sociais problemáticas 

 

 

METODO E MODELO DE ESTUDO 

 

 

Participantes 
 

- 19 crianças identificadas com Agressividade 

Reactiva 

15 crianças identificadas com Isolamento 

Social 

 

 

Análise  Qualitativa   

(Análise de Conteúdo) 

 

 

Análise Quantitativa 

(Estatística descritiva, comparativa e 

relacional) 

 

 

 

Instrumentos 

 

Critérios para identificação e referência da 

Agressividade Reactiva e Isolamento Social 

 

Children`s Assertive Behavior ScaleCABS 

 

Cartões com imagens de situações sociais 

entre pares. 

 

 
Entrevista semi-estruturada 
 

 
 

 

 

Variáveis Independentes 

  

 

Variáveis Dependentes 

 

      Agressividade Reactiva 

       Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta identificadas nas 

Fases do Processamento da Informação 

Social em Crianças 
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5- Delimitação do Estudo e Esquema do Trabalho 

 

    Este estudo está enquadrado no referencial teórico da psicologia cognitiva, particularmente 

na abordagem do processamento da informação social, em crianças identificadas com 

agressividade reactiva e isolamento social através da utilização duma entrevista semi-

estruturada, encontrando-se delimitado nos seguintes aspectos: 
 

1- Está centrado em crianças com um intervalo etário entre um 7 e 10 anos o que 

significa uma interpretação dos resultados e das conclusões não extensível a outros 

períodos do desenvolvimento das crianças. 
 

2- É uma abordagem totalmente situada nos processos cognitivos envolvidos no 

processamento da informação social, mas sem que isso signifique o desconhecimento 

ou menor relevância atribuída a outros factores importantes na interacção social das 

crianças 
 

3- Analisa aspectos das competências sociais apenas associado à relação com os pares 

e não de outras dimensões que se reconhece terem  relevância nestes processos 
 

4- Utiliza duas situações sociais problemáticas nas crianças muito concretas: Hipotética 

       Provocação e Entrada no Grupo  

     

   Como esquema de todo o trabalho aqui apresentado e na continuidade deste capítulo de 

Apresentação do Problema, onde foi preocupação realizar um enquadramento teórico inicial 

sobre a importância do tema, sua pertinência e justificação assim como a definição dos 

objectivos para o próprio estudo para além do desenho da investigação e a sua delimitação, 

desenvolveremos o capítulo da Revisão de Literatura. Após esse capítulo que tem uma 

introdução própria, centraremos atenção no Método utilizado no estudo com referência e 

pormenorização dos participantes, instrumentos, procedimentos e formas de análise dos 

resultados. No capítulo seguinte faremos uma separação entre a Apresentação e a 

Discussão dos Resultados por razões de melhor compreensão da informação. No primeiro 

caso serão apresentados todos os resultados obtidos face aos objectivos do estudo e na 

disussão será realizada uma reflexão e interpretação dos resultados numa integração com a 

investigação produzida sobre esta temática. 
  No capítulo final apresentaremos as Conclusões do estudo ao mesmo tempo que 

espcificamos aquelas que nos parecem ser as principais Limitações do estudo. Uma 

referência final será feita às Implicações que os resultados deste estudo poderão ter ao nível 

da dimensão teórica, aplicação prática e possibilidade de futuros estudos sobre o tema. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Introdução 

 

    Na continuidade da apresentação do problema surge a necessidade de um 

desenvolvimento do tema através da contextualização do problema dentra da área de estudo 

que estamos aqui a considerar, e sobretudo a dois níveis. Por um lado a apresentação e 

descrição do referencial teórico que está na base deste estudo e por outro lado uma análise 

do estado actual do problema. A identificação de conhecimento e evidências robustas que 

existam em aspectos que aqui são estudados e a existência de controvérsias ou lacunas na 

investigação, serão alvo de atenção. Para isso orientamos a revisão de literatura com base 

sempre que possivel em fontes de informação primária para além duma preocupação por 

recolher a informação produzida mais recentemente e identificar o estado desta temática no 

contexto da literatura portuguesa. Este capítulo servirá de base para toda a reflexão e 

interpretação posterior sobre os resultados do estudo. 

 

 

1- As interacções com os pares e o processo de socialização 

 

   A socialização das crianças, entendida como o processo através do qual elas adquirem 

regras de comportamento e sistemas de crenças e de atitudes que as equipam para 

funcionar eficazmente como membros da sociedade (Durkin,1995), é uma aspecto da 

máxima relevância em qualquer idade e fase do desenvolvimento. Na socialização, o 

processo psicológico de compreensão do mundo, e sobretudo das pessoas, é essencial para 

o desenvolvimento pessoal e para a qualidade das relações inter-pessoais porque orienta e 

guia o comportamento e as relações, os papeis sociais e os processos de grupo, entre outros 

fenómenos sociais. A compreensão social contribui para a competência social, para a 

sensibilidade interpessoal e para a consciência de como o “eu” se relaciona com os outros, 

num mundo social complexo (Thompson, 2006) 

   A socialização começa por ocorrer no contexto familiar, que está sujeito a mudanças, 

particularmente quando surgem irmãos, e depois continua e acentua-se quando incrementam 

as relações com os pares, isto é, pessoas com as quais a criança está em pé de igualdade 
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quanto ao estatuto e capacidades cognitivas. Aqui, o grupo de pares ultrapassa o conceito de 

grupo de “amigos” uma vez que também são, ou podem ser, relevantes para o 

desenvolvimento as relações com outras crianças conhecidas, não necessáriamente amigos 

no sentido estrito da palavra (Durkin, 1995).  

   Se nas relações com os  pais as crianças recebem suporte, orientação e disciplina, com os 

pares interagem como iguais em situações de entretenimento e companhia, com 

reciprocidade e cooperação, estabelecendo compromissos para manter com sucesso essas 

relações sociais entre iguais (Bierman, 2004). 

    Para Rubin, Bukowski e Parker (2006), nos contextos de vivência de experiências com os 

pares a criança adquire um conjunto de comportamentos, capacidades, atitudes e 

experiências que influenciam a sua adaptação durante a vida futura. As experiências com os 

pares afectam o funcionamento cognitivo, social e emocional para lá das influências da 

familia, escola, vizinhos ou outros, e podem revestir-se de diferentes caracteristicas: 

Interacções entendidas como contactos sociais de alguma duracção, passando pelas 

Relações entendidas como interações de longo termo e mais próximas, com significados, 

expectativas e emoções que derivam de sucessivas interações com individuos conhecidos, 

até às Amizades, ou relações voluntárias, recprocas, afectivas, afirmadas e reconhecidas por 

ambas as partes e os Grupos com as redes de comunicação entre diferentes sujeitos 

     Sintetizando vários autores, (Asher,1995; Bagwell, 2004; Bierman,2004; Durkin,1995; 

Howes & Lee, 2006; Ladd, 1999; Ladd, & Burgess, 1999;  Rudolph & Asher, 2000; 

Underwood, Mayeux & Galperin, 2006), as relações com os pares em quantidade e qualidade 

servem várias e importantes funções: 

• Oportunidade para a criança aprender com os comportamentos e as reacções dos outros  

• Constitui uma fonte de companhia e de suporte emocional. 

• Proporciona oportunidades de interação em diferentes formas de jogo e fantasia. 

• Contribui para a emergência do auto-conceito e desenvolvimento da identidade social. 

• É uma oportunidade para a partilha de normas do comportamento social e a prática e o 

   desenvolvimento de competências sociais.  

• Possibilita trocas de perspectivas e formas de resolução dos problemas e dos conflitos. 

• Promove a recíprocidade e o compromisso 

• Proporciona estabilidade em momentos de transição ou de dificuldade. 

• Serve de “ ensaio e treino” para futuras relações interpessoais. 

• Possibilita e desenvolve a comunicação e a capacidade de negociação. 

• Desenvolve a percepçâo social e a regulação emocional. 

• Promove a linguagem e a comunicação, o desenvolvimento cognitivo e o raciocínio moral  
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Estas e outras funções normativas do sistema de relações entre pares actuam como factores 

essenciais para uma adaptação social de sucesso (Rudolph & Asher, 2000).Quando estas 

relações são comprometidas como são os casos de isolamento social ou agressividade, 

existe uma grande probabilidade do desenvolvimento psicológico e social ser alterado de 

forma prejudicial, segundo Ladd e Burgess (1999). 
 

   O processo de socialização através das relações com os pares proporciona benefícios 

evidentes mas também contém dificuldades e custos, porque se é certo que, por um lado é 

essencial para que a criança desenvolva a capacidade de gerir a sua vida com sucesso nas 

relações com os outros, por outro, pode criar obstáculos ou ameaças à obtenção desse 

objectivo (Bugental & Grusec,2006). Aspectos como a entrada no grupo de pares, a gestão 

das situações ambíguas de possível provocação ou a resolução de conflitos interpessoais 

abertos, são algumas dessas situações há muito identificadas na literatura (Asher, 1995).        

Nestes desafios permanentes, a dificuldade na adaptação bem sucedida ao grupo de pares 

durante o período da infância, parece ser preditiva de problemas de adaptação futura em 

termos pessoais e sociais (Cicchetti,1993; Dodge,Pettit,McClaskey & Brown, 1986; Crick & 

Dodge,1994; Kupersmidt & DeRosier, 1994), sendo esta a principal razão para a 

popularidade do tema do ajustamento e das competências sociais em crianças. 

  Contudo, e apesar da importância das funções que desempenham as relações com os 

pares, a investigação actual tem evoluido no sentido da compreender outros processos mais 

complexos, particularmente o facto de nem sempre as relações com os pares terem um efeito 

positivo (Bagwell, 2004), especialmente os processos sociais críticos resultantes da influência 

social com características negativas (Prinstein & Dodge, 2008). 

 

 

2- Fases do desenvolvimento e a interacção com os pares 

 

   São conhecidas as diferenças desenvolvimentistas quanto ao tipo e forma de relação entre 

os pares em diferentes idades, existindo fases e etapas com características particulares. Da 

idade pré-escolar onde domina o jogo paralelo, solitário e menos cooperativo, a criança evolui 

com a entrada na escola do 1º ciclo para interacções mais complexas, selectivas e 

subjectivamente mais salientes e significativas (Durkin, 1995). O tamanho do grupo aumenta, 

existe menos supervisão dos adultos e os contextos também se alterarm (Rubin, Bukowski, & 

Parker, 2006). Passa a existir mais tempo na companhia dos pares, onde o desenvolvimento 

da linguagem, o conhecimento dos outros e o desenvolvimento cognitivo, abre mais 

possibilidades de interacção, assim como a participação e o envolvimento das emoções 

(Durkin, 1995). Com o desenvolvimento a criança avalia o comportamento dos outros em 

termos de serem ou não socialmente apropriados, orienta-se para objectivos sociais e 
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desenvolve o sentimento de competência e auto-eficácia que por sua vez, tem 

consequências na relação com os pares (Bierman, 1988). 

    No período da idade escolar, aproximadamente entre os 6 e os 10 anos de idade, e ao 

nível individual, registam-se avanços no raciocínio lógico, na capacidade para a resolução e 

produção de representações abstractas. As capacidades metacognitivas que permitem o 

pensamento sobre os próprios sentimentos, planos e actividades e a emergência das 

capacidades de raciocínio mais elaborado (Flavell, 1985) coincide com o declínio do 

egocentrismo e o desenvolvimento da capacidade de tomada de perspectiva social, que tem 

implicações nos processos de auto-avaliação, auto-compreensão e no desempenho social  

(McHale, Dariotis & Kauh 2003). É neste período do desenvolvimento que a criança tem de 

aprender a adaptar-se, conformar-se, e a negociar em diferentes situações sociais e em 

variados e complexos contextos. A preocupação com a aceitação dos outros incrementa 

rápidamente e as dificuldades nestas idades parecem predizer problemas de adaptação 

futura (Bierman, 2004). 

    Estamos no período do pensamento das operações concretas, proposto por Jean Piaget, 

onde de forma geral, evolui a capacidade de processar informação de uma forma sistemática 

e lógica; a criança começa a ter em conta vários aspectos das situações; apresenta um 

pensamento reversível e faz inferências quando resolve problemas. Já não acredita que tudo 

é possível e começa a compreender o impacto dos seus comportamentos nos outros, para 

além de apresentar um interesse crescente na comparação social. Continua contudo a 

revelar algumas limitações no pensamento abstracto e na percepção social assim como ainda 

é muito guiada pelos sentimentos e menos pela razão (Vernon & Al-Mabuk,1995). Nas 

interacções sociais desenvolve expectativas e estratégias de controlo do comportamento, 

realiza auto-avaliações,  desenvolve a auto-estima, e a aceitação no grupo de pares contribui 

para o seu sentimento de competência em contextos onde a competição é incrementada 

juntamente com o surgimento de muitos comportamentos cooperativos (Vernon,1993). Na 

fase da idade escolar a criança adquire novas formas de organizar os factos (Flavell, 1985) e 

desenvolve a tomada de perspectiva social, importante porque permite-lhe antecipar o que os 

outros pensam o que torna as interacções mais previsiveis, constituindo uma das bases duma 

efectiva interação social (Dixon & Soto,1990; Selman,1980). As interacções mais crcas 

evoluem no sentido de maior agressividade relacional e verbal em relação aos outros e não 

tanto por questões de objectos ou território como acontece no pré-escolar, em fases de 

desenvolvimento anteriores. As relações evoluem no sentido da criação da amizades com 

maior estabilidade. As formas de jogo mais formais aumentam proporcionando 

comportamentos cooperativos e prosociais ao mesmo tempo que surgem também maiores 

possibilidades de episódios sociais criticos, como o bullying e a victimização sobretudo em 

crianças agressivas e com isolamento social (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). A criança 
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apresenta maior capacidade em regular os seus impulsos e um melhor desempenho em 

persuadir os outros (Jones, 1985) muito associado ao incremento significativo da 

linguagem e da capacidade de comunicação verbal, segundo Hay, Payne e Chadwick 

(2004).  

   Durante os anos da escolaridade básica inicial a escola torna-se o palco central das 

interacções entre pares intoduzindo exigências para a regulação do comportamento social 

nas situações estruturadas das aulas mas também nas interacções lúdicas em situações 

menos formais (Bierman & Welsh, 2000). Associado à comunicação prosocial e capacidade 

regulatória já necessárias em idades anteriores para uma adequada interacção, na fase 

escolar surge a necessidade da criança seguir regras e resolver os conflitos de forma eficaz.  

   Para que tudo isso seja possível e se traduza num efectivo sucesso na interacção social, a 

criança necessita de evidenciar um comportamento socialmente competente. 

 
 

3- Competências sociais e capacidade de resolução de problemas  

 
 
    Ser socialmente competente, envolve a capacidade de participar efectivamente nas 

dinâmicas interpessoais numa variedade de contextos e situações sociais. Para Bierman 

(2004), um comportamento competente dependerá do contexto e não deverá ser entendido 

apenas como comportamentos sociais discretos e concretos mas também a capacidade para 

organizar o seu comportamento social duma forma que elicite respostas positivas dos outros, 

evitando  as respostas negativas, de uma forma consistente e de acordo com as convenções 

sociais e morais. Na interacção social, um reportório de comportamentos especificos serão 

necessários mas não suficientes uma vez que as capacidades socio-cognitivas e de 

regulação emocional de acordo com a situação, desempenham um papel importante, 

segunda a mesma autora. Estamos aqui perante a distinção necessária entre a Capacidade-

habilidade social (social skills) como componentes específicos que permitem um 

comportamento adequado-competente (Schlundt & McFall 1985) e a Competência social, que 

para além de envolver um juizo de valor por um observador externo relativo à eficácia ou 

adequação de uma resposta a uma situação-tarefa específica, é também um conceito mais 

geral e complexo.  

    As Competências Sociais como conceito multidimensional, reflectem a capacidade para 

integrar aspectos comportamentais, cognitivos e afectivos de uma forma flexivel para se 

adaptar a diversas exigências e contextos sociais (Bierman & Welsh, 2000). Por isso são uma 

condição necessária ao estabelecimento e desenvolvimento das relações com os pares pelo 

impacto positivo que têm na adaptação e no ajustamento social e para a obtenção de 

resultados e objectivos sociais desejados (Merrell, 1999). 



 15 

    Na literatura, a temática das Competências Sociais em crianças com idade escolar tem  

sido indissociável dos processos de relação entre pares, pela importância que estes mostram 

ter no ajustamento e na adaptação social, como condição necessária para que não ocorram 

fenómenos de rejeição social e consequentemente problemas comportamentais e 

emocionais. A aceitação pelos pares tem sido vista como um importante sub-dominio das 

competências sociais a que se juntam outras duas dimensões: o comportamento adaptativo, 

ou o grau em que o sujeito evidencia uma independência pessoal e responsabilidade social, e 

os já referidos aspectos especificos e operacionais das competências sociais (Gresham & 

Elliot, 1987; Gresham, 1997). Como dimensões mais comuns destas competências sociais 

mais específicas, os autores anteriores  identificam a Relação com os pares (interacção 

social, comportamentos prosociais, empatia, participação social, ajuda); a Auto-regulação 

(auto-controlo, responsabilidade social, tolerância à frustração); a Conformidade (cooperação 

social, respeito pelas regras); a Assertividade e o  Ajustamento Escolar. 

   Estes processos são considerados relevantes uma vez que muitas das razões para a 

intervenção psicologica com as crianças estão associadas a dificuldades no relacionamento 

interpessoal ( Donovan & Spence, 2005; Spence, 2003). Em muitas situações as crianças 

alvo de intervenção terapêutica por dificuldades emocionais e comportamentais, apresentam 

défices nas competências sociais: dificuldade em adaptar o seu comportamento para 

acomodar as necessidades dos outros; escolhem comportamentos sociais menos aceitáveis; 

têm dificuldade em predizer as consequências dos seus comportamentos; interpretam pistas 

sociais de forma distorcida; apresentam dificuldade em  responder adequadamente em 

situações sociais especificas e em inibir ou controlar a impulsividade (Geldard & Geldard, 

2006). Neste âmbito, Gresham e Elliot (1987) distinguem aquilo que serão Défices de 

Aquisição  porque a criança não dispôe do comportamento no seu reportório ou não o sabe 

aplicar,  de Défices de Desempenho  quando a criança falha na sua aplicação (desempenho 

inapropriado segundo Donovan e Spence, 2005 e Spence,  2003) mas sabe o que é suposto 

fazer e como fazê-lo. Existirão ainda Défices de Auto-Controlo quando factores emocionais 

dificultam a aquisição do comportamento ou a sua implementação.  

    As dificuldades que muitas crianças apresentam no âmbito das Competências Sociais 

estão associadas a vários processos cognitivos (Donovan & Spence, 2005; Spence, 2003) 

nomeadamente, défices nos processos e nos produtos cognitivos. Consideram-se aqui como 

relevantes, a percepção social com a atenção às pistas sociais relevantes; o conhecimento 

do seu significado social; o conhecimento de regras sociais; a interpretação da situação; a 

tomada de perspectiva e a regulação do seu comportamento e das emoções. As distorções 

cognitivas, atitudes e crenças e a influência do envolvimento social, através da modelagem 

e/ou reforço de comportamentos inapropriados, e a falta de oportunidade para a prática e 



 16 

desenvolvimento de competências sociais, serão outros factores importantes para se 

compreender as dificuldades de muitas crianças neste dominio. 

    Um elemento importante associado aos défices nas Competências Sociais e aos 

processos cognitivos envolvidos são os Défices na Capacidade de Resolução de Problemas 

Sociais. Estamos a falar da forma como é realizada  a   identificação  da existência de um 

problema; a determinação dos objectivos para a situação; o gerar de  respostas possiveis; a  

tomada de decisões e a avaliação. Nestes processos parece ser também fundamental, a 

capacidade de parar para pensar e a elaboração de um plano de acção, aspectos que serão 

influenciados pela orientação positiva ou negativa para os problemas e em função do estilo 

de resolução de problemas (racional, de evitamento ou impulsivo) segundo D´Zurilla e Nezu 

(2007). Por outro lado é também relevante a existência e a qualidade do pensamento de 

solução alternativa; pensamento consequencial; pensamento causal; sensibilidade 

interpessoal; pensamento meios-fins e tomada de perspectiva segundo Shure e Spivack 

(1988). 

    No âmbito das competências sociais e na capacidade de resolução de problemas estarão 

envolvidos todos os dominios da natureza humana, como são as emoções, muitas vezes as 

primeiras pistas de que um problema existe; as cognições, utilizadas para identificar o 

problema, escolher estratégias para possiveis soluções, pensar nas consequências e 

estabelecer um plano, e o comportamento, utilizado para completar a sequência (Pope, 

Mchale & Craighead, 1988).  

   Refira-se por último que, as crianças normalmente candidatas a programas de resolução de 

problemas e de competências sociais são as que apresentam  maiores tipos de dificuldade 

social particularmente os fenómenos de isolamento social e de rejeição integrando-se nesta 

última diferentes tipos de agressividade (Ladd, & Asher,1985).  

 
 

 

4- Rejeição, agressividade e isolamento social na interacção entre 

pares 

 

   As competências sociais, a capacidade de resolução de problemas sociais  e as relações 

com os pares, em crianças com idade escolar, são temáticas habitualmente associadas a 

outros processos muito relevantes na investigação e intervenção terapêutica com crianças, 

concretamente o fenónemo da aceitação-rejeição social e as suas relações com os 

comportamentos agressivos e o isolamento social. Já vem de longa data o interesse dos 

investigadores em compreender como e porque é que algumas crianças não são aceites 

pelos seus pares; os factores que mantêm essa rejeição; as consequências de relações 

sociais pobres e os resultados da intervenção em vários sub-grupos de crianças rejeitadas 
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(Asher, 1995). O interesse pelo fenómeno da aceitação-rejeição social resulta do facto de 

estarmos perante crianças que necessitam de auxilio porque estão em risco de percorrer 

trajectórias de desenvolvimento pouco adaptativas do ponto de vista social. 

 
 

    4.1- A complexidade dos processos de aceitação-rejeição social em crianças 

 

    No âmbito da aceitação-rejeição social, Coie e Kupersmidt (1983) propuseram inicialmente 

uma distinção entre Crianças Negligenciadas, normalmente com características de timidez e 

que são ignoradas pelos pares mas que não apresentam  necessáriamente  défices nas 

competências sociais, e Crianças Rejeitadas, estas sim a apresentarem défices de 

competências sociais e problemas de controlo do comportamento o que dificulta a iniciação e 

manutenção de relações sociais ajustadas. As crianças negligenciadas perdem ou têm 

poucos amigos mas não são discriminadas (Asher, & Dodge,1986). Pelo contrário as crianças 

rejeitadas são-no porque apresentam comportamentos agressivos ou pelo contrário 

evidenciam isolamento social, pouca responsabilidade ou submissão aos outros (Coie, Dodge 

& Kupersmidt, 1990). Contudo dentro de cada uma destas categorias parece haver uma 

grande diversidade de características (LaGreca, 1993) 

    Ao nível da Aceitação Social na relação entre pares  tem sido identificado na literatura 

(Asher, 1995; Bierman, 2004; Rubin, Bukowski & Parker, 2006), para além das crianças com 

um estatuto Médio-Normal que apresentam uma adequada adaptação e ajustamento social, 

existem crianças Populares que apresentam uma aceitação entre os pares a um nível 

superior à média. Foi possivel ainda identificar crianças Controversas porque conjugam uma 

forte aceitação e popularidade com uma igual elevada rejeição por parte de outros pares e a 

situação particular das Amizades no contexto do grupo de pares. Nas Amizades existem 

relações  voluntárias caracterizadas pela afirmação da reciprocidade e mútua afectividade. 

      No estado actual do conhecimento sobre esta temática existe acordo entre os 

investigadores de que, nos processos de aceitação-rejeição social entre pares, existe uma 

heterogeneidade de características e de situações que torna o tema complexo. Por exemplo, 

Bierman (2004) refere a existência de crianças que são agressivas e apresentam isolamento 

social mas que não são rejeitadas pelos seus pares e por outro lado existem crianças 

rejeitadas mas que não apresentam agressividade ou isolamento social. O mesmo acontece 

nas Amizades quando se verificou a existência de crianças rejeitadas que têm amigos 

próximos e isso pode não acontecer com algumas crianças populares. Significa a existência 

de outros factores que ajudam a explicar estes processos sociais o que está bem patente em 

Rudolph e Aser (2000), quando afirmam que  é possivel encontrar na investigação dos 

últimos vinte anos, intimas relações entre o temperamento da criança; as crenças parentais e 

pessoais; as atitudes e os comportamentos; as experiências iniciais no contexto da familia; a 
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emergência das capacidades sócio-cognitivas; os estilos afectivos; o tipo de relações sociais; 

o ajustamento e adaptação comportamental e emocional e o fenómeno da aceitação-rejeição 

social. 

     A distinção entre crianças rejeitadas que são agressivas na relação com os pares e as  

não  agressivas, submissas ou isoladas tem sido outra das principais preocupações dos 

estudos sobre este assunto (Hymel, Bowker & Woody,1993) 

     Apesar da complexidade do tema e da heterogeneidade dos tipos e padrões de interacção 

social na relação com os pares, os estudos sugerem a existência de evidências que associam 

um comportamento prosocial com a aceitação e o comportamento antisocial com a rejeição 

pelos pares. Crianças populares ou bem aceites pelos pares apresentam comportamentos 

prosociais; seguem as regras; cooperam com facilidade em situações de grupo; têm sentido 

de humor; estão disponíveis para ajudar os outros e são na generalidade, competentes em 

termos sociais. As crianças com problemas sociais de rejeição parecem evidenciar menos 

competências sociais associadas a problemas comportamentais (Donovan & Spence, 2005) e 

apresentam características e tendências gerais que resultam em vários perfis e padrões: 

baixas taxas de comportamento prosocial, por um lado, e elevada frequência de 

comportamentos agressivos e disruptivos, de comportamento imaturo e de comportamento 

ansioso e evitante, por outo (Bierman, 2004) 

    O fenómeno da Rejeição Social é contemporâneamente entendido como um processo de 

grupo e não uma característica pessoal porque os contextos e as dinâmicas relacionais 

contribuem decididamente para isso (Bierman, 2004). É um processo interacional que reflecte 

não só défices de competências da criança que elicita reacções negativas por parte dos 

pares, mas também as reacções desses pares em si mesmo e o reciproco efeito que isso tem 

na competência da criança e nos seus comportamentos e sentimentos, segundo a mesma 

autora. 

    Esta temática é muito importante no âmbito da adaptação social em crianças porque são 

nas relações de conflito com os pares que se encontram os factores causais de alguns 

comportamentos anti-sociais como a agressividade reactiva e proactiva (Dishion & Patterson, 

2006). Contudo e apesar da existência e consequência destes conflitos na adaptação social, 

também parece ser verdade que eles não são necessáriamente vistos pelas crianças como 

incompativeis com a continuidade das relações sociais e da amizade, permitindo por outro 

lado que exista uma troca de diferentes perspectivas, objectivos e desejos o que obriga a um 

trabalho conjunto para resolver e encontrar alguma solução ou acomodação (Durkin, 1995).  

     Diferentes estudos têm encontrado e referido a existência de sub-tipos de rejeição social, 

particularamente dois grandes grupos constituidos por crianças agressivas e crianças com 

isolamento social (Bierman, Smoot & Aumiller, 1993; Cillessen & Mayeux, 2004; French, 

1988; Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993; Sandstrom & Zabriski, 1994), embora nem todas 
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as crianças rejeitadas sejam agressivas ou aversivas à interacção social. Factores 

associados a características pessoais das crianças, por exemplo a consideração pelos pares 

de que a as crianças rejeitadas são desajeitadas, incompetentes, insensiveis às normas, 

imaturas, pouco higiénicas ou com hábitos pouco habituais, foram encontrados em diferentes 

estudos. É possivel ser-se agressivo e não rejeitado mas o quadro parece complicar-se 

quando existe uma constelação de comportamentos que afectam a interacção social. 

    Nas relações da aceitação-rejeição social com o fenómeno da agressividade e o 

ajustamento social, parece que aquela covaria frequentemente com o comportamento 

agressivo mas não está bem claro se a rejeição social é um indicador independente de 

futuras dificuldades de ajustamento ou se é essencialmente uma marca não causal para a 

agressão, com esta a ser responsável pela predição de futuros problemas (Conduct Problems 

Prevention Research Group,2004). O mais provável é que, a rejeição e a agressividade sejam 

factores de risco aditivos para os problemas das crianças em idade escolar. 

    Hoje na investigação, para além da aceitação-rejeição social, tem sido incrementado o 

interesse por processos que estão associados, particularmente o fenómeno da victimização e 

bullying (Rubin,  Burgess & Coplan, 2000) e mais recentemente a importãncia e 

consequências da influência social dos pares (Prinstein & Dodge, 2008) uma vez que existem 

evidências de que nem sempre as relações com os pares têm um efeito positivo (Bagwell, 

2004; Underwood, Mayeux & Galperin, 2006). 

 

 

     4.2-  As consequências do processo de rejeição social em crianças 

 

     Haselager, Cillessen, Hartrup, Van Lieshout e Riksen-Walraven, (2002) concluiram com 

base num estudo longitudinal que existe uma tendência para trajectorias de desenvolvimento 

que mantêm a rejeição, a agressividade ou pelo contrário a tendência prosocial em função do 

tipo de experiência social anterior com os pares. Na mesma linha surgem Rubin, Bukowski e 

Parker (2006),  Bierman e Wargo (1995), Boivin, Hymel e Burkowski (1995) ao concluirem 

que a rejeição social incrementa a probabilidade dos comportamentos agressivos e do 

isolamento social se tornarem estáveis e resultarem em desempenhos sociais negativos e 

não ajustados. Ao mesmo tempo, crianças socialmente rejeitadas e que apresentam também 

défices de competências sociais e problemas de comportamento estão em risco acrescido de 

disfuncionalidade social (Bierman & Wargo, 1995; Coie et al., 1996:  Coie, Terry, Lenox, 

Lochman & Hyman, 1996). 

   Para Coie (2004), será mais adequado considerar alguma separação entre a rejeição e os 

efeitos da agressividade porque considera que têm contribuições independentes para o 

ajustamento social futuro. Particularmente crítico será a tendência para a criança rejeitada 
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criar expectativas negativas em relação aos pares, isso levar a comportamentos sociais 

pobres e a mudanças no comportamento social até à influencia social negativa  quando se 

junta na interacção com pares  que apresentam a mesma tipologia de problemas. 

     Underwood (2004) considera que a segregação social na infância contribui para as 

dificuldades nas relações futuras com o sexo oposto e com colegas e familiares, para além 

das dificuldades no ajustamento escolar. É contudo importante considerar o conceito de 

Multifinalidade porque o mesmo factor de risco (rejeição pelos pares) pode resultar em 

múltiplos problemas (Kupersmidt & De Rosier, 1994) sendo provávelmente a rejeição mais 

um factor stressor e menos um percursor de problemas futuros, segundo os mesmos autores. 

    Outras possíveis consequências da rejeição social serão a vivência da solidão (Asher, 

Parhurst, Hymel & Williams, 1995), os problemas de externalização no caso das crianças 

rejeitadas-agressivas e problemas de internalização nas crianças rejeitadas-isoladas (Hymel 

et.al.1993) 

 

 

    4.3- Tipologias de Agressividade e Isolamento Social nas relações com os pares 

 

     Na relação complexa entre a agressividade, isolamento e a rejeição social  encontramos 

distintos resultados sobretudo pela diversidade de tipologias que existe dentro do conceito de 

agressividade e de isolamento social.  

    Na agressividade, Crick (1997) e Crick,  Casas e Ku (1999) distinguem entre Agressão 

Fisica em que há a intenção de provocar  danos fisicos, da Agressão Verbal onde se visa 

provocar danos psicológicos através da linguagem como os insultos e as ameaças. Mais 

recentemente surgiu o conceito de Agressividade Relacional (Crick & Bigbee, 1998; Crick et 

al., 1997; Grotpeter & Crick, 1996; Underwood, 2003) associado à agressivade para com os 

pares envolvendo comportamentos de ostracismo, manipulação das relações, propagação de 

rumores e que parece ser mais tipico nas crianças do sexo feminino. Por outro lado e ainda 

no contexto da agressividade existe também uma distinção entre a Agressividade Reactiva e 

Agressividade Proactiva (Crick & Dodge,1996; Dodge & Coie, 1987; Poulin & Boivin,2000).  A 

primeira refere-se a um acto hostil como resultado da frustração ou em resposta a uma 

situação real ou percepcionada de provocação. A agressividade proactiva refere-se a uma 

reacção não provocada mas iniciada intencionalmente e direcionada a alguém para obter 

algum resultado (objecto, privilégio ou território)  ou para intimidar ou dominar o outro. 

Todas estas formas de agressividade estão associadas ainda que com características 

distintas a problemas e dificuldades nas interacções entre pares, principalmente porque estão 

muito associadas ao fenómeno da rejeição social. 

 



 21 

     Em relação ao Isolamento Social, entendido de forma geral como, a apresentação 

consistente em diferentes situações e ao longo do tempo de formas de comportamento 

solitário quando encontra pares conhecidos ou desconhecidos (Rubin,  Burgess, Kennedy, & 

Stewart, 2003), a complexidade da questão não é menor uma vez que existirão também 

distintas tipologias com relações particulares com o fenómeno da rejeição social. Rubin, 

Burgess e Coplan (2000) distinguem entre Inibição, entendida como a disposição pessoal da 

criança para ser cautelosa e receosa quando confrontada com uma situação nova, de 

Timidez receosa com inibição na resposta a novas situações ou situações de avaliação e o 

Isolamento Social que terá pouco a ver com o comportamento temeroso, reflectindo mais a 

experiência de solidão que deriva da rejeição dos pares. Este isolamento é mais problemático 

quando é consistente, em diferentes situações e ao longo do tempo, e acontece em situações 

conhecidas ou desconhecidas nas relações com os pares. 

    Dentro do Isolamento Social durge uma distinção entre Isolamento Passivo onde existe 

uma reduzida abordagem social e comportamentos de evitamento que limitam as relações e 

as oportunidades para a interacção social e que pode levar à rejeição, de Isolamento Activo 

onde a rejeição já existe e que é mais uma consequência do que causa porque resulta do 

esforço dos pares em excluir a criança das interacções sociais (Rubin & Mills,1988; 

Ladd,1999). Para Harrist,  Zaia, Bates, Dodge e Pettit (1997) no Isolamento Passivo existe 

frequentemente características de ansiedade em crianças que têm predisposição para preferir 

estar sozinhas e que vivem muitas vezes o conflito da aproximação-evitamento. No 

Isolamento Activo, os pares não aceitam a criança ou porque esta é imatura, agressiva ou 

apresenta comportamentos pouco aceites, mas a criança vitima de rejeição apresenta 

vontade de aproximação aos pares. 
    
   Estamos perante fenómenos multidimensionais uma vez que para além de factores 

contextuais existem também muitos elementos de disposições e características pessoais 

como o temperamento, emoções e  motivação que explicarão a relação com a rejeição social 

(Rubin et al.2003). Existem distintas tipologias de fenómenos que passa pela timidez, inibição 

comportamental ansiedade, isolamento activo  e isolamento passivo (Ladd & Burgess, 1999) 

e também a conjugação de uma forma de isolamento com características de agressividade o 

que torna o prognóstico de adaptação social futura ainda pior, segundo os mesmos autores. 

     Poderá haver assim, crianças que apresentam isolamento social e que são rejeitadas mas 

também crianças com inibição ou timidez mas que não são rejeitadas pelo pares. Obviamente 

que, como referem Boivin et al. (1995) são as crianças com isolamento e rejeição as que 

apresentam um auto-conceito mais negativo e que estão em maior risco de dificuldades de 

adaptação social.  O tipo de relações que as crianças timidas e/ou isoladas têm com os pares 

desempenham um papel importante no seu ajustamento social futuro ( Boivin & Hymel, 1997; 
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Ladd & Burgess, 1999) podendo existir mais efeitos negativos em certos tipos de isolamento 

em relação a outros (Rubin et. al. 2000).  
 

    Estudos longitudinais apontam para que o isolamento social resulte  em baixa auto-estima, 

insegurança, solidão, desajustamento escolar e ansiedade (Sandstrom, & Zabriski, 1994 ). 

Por outro lado é muito frequente observar-se em crianças com isolamento social  défices 

sócio-cognitivos e de competências sociais; auto-percepções mais negativas; a vivência da 

solidão e depressão  e são com mais frequência rejeitadas e victimizadas pelos seus pares 

(Booth-LaForce, & Oxford, 2008). Neste âmbito parece existir evidências de que as crianças 

timidas, inibidas e isolados são mais fácilmente alvo de victimização uma vez que as suas 

características pessoais coloca-as numa situação de “presas fáceis” porque não se  espera 

delas uma reacção de retaliação (Rubin et. al. 2000).  

 
  As trajectórias de desenvolvimento poderão ser diversificadas face à complexidade dos 

factores associados ao fenómeno do isolamento social (incremento, decréscimo ou 

estabilidade, segundo Oh, Rubin, Bowker, Booth-LaForce, Rose-Krasno, e Laursen, 2008), 

mas difentes estudos situam entre 40 a 75 % de probabilidades das crianças identificadas 

com isolamento social num determinado perído do seu desenvolvimento, continuarem a 

apresentar dificuldades em períodos da sua vida futura (Rubin et.al 2003) 

 

 

  5- Cognição e  Processamento da Informação Social em crianças 

 
 
     No âmbito da cognição social em crianças que pode ser entendida como, as formas de 

pensar acerca das relações interpessoais e os processos através dos quais esses 

pensamentos ocorrem (Gifford-Smith & Rabiner,1994), existe a premissa de que as 

cognições sobre os acontecimentos sociais serão o mecanismo que leva ao comportamento 

social da criança, que por sua vez é a base do ajustamento e da adaptação social. Estamos a 

falar de estruturas e processos cognitivos  que participam na compreensão das situações e 

do mundo social (Lewis & Carpendale, 2000), e que medeiam a reacção comportamental a 

essas situações. Aqui é central a ideia de que as representações mentais das outras pessoas 

e das situações sociais, desempenham um papel fundamental na relação causal com o 

comportamento (Bodenhausen, Macrae & Hugenberg, 2003).  
     
    Na abordagem cognitiva da socialização em crianças é relevante o conhecimento das 

formas como elas compreendem as situações sociais; as tomadas de perspectiva que 

evidenciam; os modos de aquisição do conhecimento social; a representação mental 

realizada com base nas experiências passadas e situações actuais; os julgamentos que 
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produzem; as intenções que demonstram; as decisões que tomam e depois as formas como 

realizam os comportamentos (Bodenhausen, Macrae & Hugenberg, 2003; Craighead,1988; 

Pope, Mchale & Herbert, 2006). Muitos destes processos ocorrem de forma controlada mas 

alguns deles, e sobretudo nalgumas situações, ocorrem de forma automática, caracterizada 

por não haver uma consciência pessoal desse facto; ocorrer sem intenção; não requer 

elevada capacidade mental e ser dificil de prevenir e de controlar   (Bodenhausen et al.2003). 

Numa perspectiva desenvolvimentista, estamos perante a forma como as criança realizam e 

desenvolvem a capacidade de observação e a inferência acerca das intenções, atitudes, 

emoções, disposições e outras características das pessoas e também a observação e 

inferência que fazem acerca das relações sociais com amigos, grupo de pares e membros da 

familia (Flavell,1985).  
      
    Na literatura sobre esta assunto é muito comum a utilização não descriminada dos 

conceitos de processamento da informação, por um lado, e de cognição social, por outro, 

embora o primeiro seja mais relativo à descrição dos processos cognitivos quer seja a um 

nível consciente ou não, automático ou controlado, enquanto o segundo é um conceito mais 

genérico utilizado nas abordagens que explicam o comportamento social em temos dos 

pensamento associados, segundo Huesmann e Reynolds (2001). Nos modelos de 

processamento da informação o sujeito é visto como alguém que resolve problemas no 

contexto social, face a situações que requerem um comportamento apropriado. Para isso terá 

de avaliar a situação, que por sua vez afectará os pensamentos e as emoções de forma a 

decidir o que fazer, concretizar essa decisão e avaliar o resultado com vista a situações 

futuras. 

 

 

   5.1- O Modelo de Nicki Crick e Kenneth Dodge e o contributo de Jan Huges 

 

 

    Um dos modelos de processamento da informação social, particularmente em crianças e 

adolescentes, que mais produção científica tem produzido e maior reconhecimento tem 

recebido, foi proposto inicialmente em 1986 por Nikki Crick e Kenneth Dodge e 

posteriormente revisto (Crick & Dodge,1994) e também desenvolvido passando a integrar o 

conhecimento entretanto adquirido (Dodge & Pettit, 2003; Dodge, Coie & Lynam, 2006; 

Gifford-Smith & Rabiner, 2004). Aqui são descritas uma sequência de fases mentais que 

ocorrerão quando é necessário responder a um estímulo social específico procurando 

estabelecer a relação entre o processamento da informação  e o ajustamento e adaptação 

social em crianças. Na sua principal revisão realizada por Crick e Dodge (1994) o modelo 

evolui de uma forma linear e sequencial das fases do processamento da informação para 

uma perspectiva circular ao mesmo tempo que dá mais atenção ao papel da motivação e das 
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emoções no processamento da informação. Este Modelo de Crick e Dodge (1994), insere-se 

nos denominados Modelos Transacionais em que existe a assunpção de que a criança e o 

seu envolvimento participam em relações recíprocas ao longo do tempo resultando em feed-

backs permanentes que estimulam a reorganização estrutural contínua e as mudanças no 

sujeito e no envolvimento (Rudolph & Aser, 2000). É atribuída particular enfase à influência 

mútua entre as perturbações no comportamento social, as dificuldades na relação com os 

pares e problemas nos processos sócio-cognitivos. Nestes últimos admite-se a existência de 

distorções cognitivas quando se verifica uma interpretação errada ou inadequada da situação 

e défices cognitivos quando existe insuficiente actividade cognitiva (Lochman, Powell, Whidby 

& Fitzerald, 2006). Nos processos cognitivos, três aspectos são essenciais na mediação entre 

a situação concreta e a produção da resposta comportamental: a avaliação e interpretação da 

situação, a estratégia utilizada na resolução do problema e as tomadas de decisão. 

 

    Entende-se que a criança entra e está nas situações sociais com um conjunto de 

características biológicas, que lhe impôe algumas limitações, e com uma “base de dados” de 

experiências anteriores registadas na memória e que a sua resposta comportamental às 

situações será em função de um conjunto de passos mentais ou fases de tratamento da 

informação. 

 

Fase 1- Identificação e Análise da Informação Social existente e dos estimulos 

internos. 
 

Perante uma situação social e face a uma diversidade de estímulos a criança dá atenção 

selectiva a estímulos-informação relevantes e às pistas sociais disponíveis através dos 

sentidos, dos mecanismos perceptivos e dos processos de memória de curto prazo. Identifica 

também estimulos internos particularmente a activação fisiológica e outras dimensões 

emocionais. 

 

Fase 2- Representação e Interpretação da Informação 
 

Numa segunda fase esses estímulos são interpretados com a atribuição de significado, 

consistindo essa interpretação num, ou em mais, de vários processos independentes 

possíveis: 

• Representação mental pessoal de estímulos situacionais armazenados em memória 

• Análise causal dos eventos que ocorrem na situação 

• Inferências acerca das perspectivas dos outros  

• Atribuição de intenções 

• Avaliação sobre a forma como anteriores objectivos foram obtidos 
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• Raciocínio moral 

• Inferências sobre a importância do acontecimento para si própria 

• Avaliação do desempenho anterior em situação análoga  

• Expectativas e predição de auto-eficácia  

 

Fase 3- Clarificação e Selecção de Objectivos 
 

  Com a situação social interpretada, a criança seleciona um fim a atingir, objectivo ou um 

desejo de resultado para a situação que funciona como uma orientação para a produção ou 

para a vontade de obter um resultado particular. Existirão intenções-orientações já pré-

definidas mas a criança também revê essas orientações na resposta ao estímulo social 

imediato e podem ser internos (sentir-se contente; regular emoções ou levar ao evitamento) 

ou externos. Poderá haver uma orientação para o presente ou para o futuro e a escolha pode 

orientar-se para objectivos de carácter social (manter a relação) ou de resultado objectivo. 

 

Fase 4- Construção ou Acesso às Possíveis  Respostas 
 

Nesta fase haverá o acesso em memória de longo prazo a possíveis respostas para a 

situação,  ou se a situação é nova, a criança adopta novos comportamentos na resposta à 

situação particular. Essas respostas podem ou não ter relação com os objectivos para a 

situação concreta 

 

Fase 5- Avaliação da Resposta e Tomada de Decisão 
 

A criança avalia as possíveis respostas construídas e toma a decisão da sua implementação 

podendo acontecer na avaliação vários processos: 

- Aceitação moral (quanto de bom ou mau a resposta contém) 

- Expectativa de resultado (ganhos a obter) 

- Grau de confiança que tem na capacidade para implementar a resposta 

- Consequências da resposta 

 

Fase 6- Implementação da Resposta - Realização do comportamento 
 

Na última fase a criança realiza o comportamento associado à resposta seleccionada que 

pode ser também verbal. 
 

   As fases 1 e 2 envolvem processos cognitivos relacionados com o problema e as fases 4 e 

5 envolvem processos cognitivos acerca da resposta. Nas restantes fases entram os 

processos motivacionais (fase 3) e a implemantação da resposta-realização do 

comportamento (fase 6) assim como as emoções que atravessam todas as fases. 
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    O Modelo de Crick e Dodge (1994) postula que em todas as fases do processamento da 

informação social existem dois grandes conjuntos de factores fundamentais que influenciam e 

interagem com os processos cognitivos em tempo real: 
 

   1- O conhecimento social existente e os esquemas ou estruturas de memória que 

organizam a informação e facilitam a compreensão, são aspectos que influem no 

processamento da informação. Por exemplo, a existência dum esquema agressivo para 

interpretar uma situação pode levar a erros e distorções e resultar em retaliação quando as 

pistas sociais indicavam boa intenção por parte do(s) outro (s). A representação mental de 

experiências anteriores armazenadas em memória, as crenças, os padrões de pensamento e 

a utilização de heuristicas, estão presentes em todas as fases do processamento da 

informação, com influência recíproca, podendo contribuir para erros de avaliação e 

interpretação das situações. Estas estruturas mentais lactentes desempenham assim um 

papel importante em todo o processo desde a identificação dos estimulos até à tomada de 

decisão e podem ser revistas e modificadas com base nos resultados da experiência. 
 

2- As emoções que desempenham um papel importante em todas as fases do 

processamento da informação. Na Identificação dos estímulos, por exemplo a frequência 

cardíaca alterada, será um estímulo a que se dá atenção; na interpretação da situação os 

sentimentos de raiva ou frustração influenciam a atribuição de intenção hostil; na selecção da 

resposta a ansiedade e o medo levará a uma resposta de evitamento e a raiva a uma 

resposta de retaliação.  
 

  Para além destes aspectos, Crick e Dodge (1994) desenvolvem outras importantes 

considerações acerca do Modelo para se compreender o processamento da informação 

social em crianças. 
 

• Assumem a existência de dois processamento de informação distintos. Por um lado um 

Processamento Automático da informação que acontecerá na maioria das situações que 

se traduz numa forma simples em “decidir sem pensar” e um Processamento Controlado 

que percorrerá as fases referidas anteriormente. Acredita-se que muitas crianças serão 

competentes em decisões planeadas mas já não acontece o mesmo em condições 

automáticas. 
 

• Consideram a existência duma Estrutura Circular com feed-backs permanentes entre as 

diferentes fases do processamento da informação em tempo real, considerando ao 

mesmo tempo que diferentes estimulos estão a ser processados em simultâneo. 
 

• Postulam um efeito recíproco entre o processamento da informação e a adaptação e o 

ajustamento social, com o primeiro a influenciar o segundo e este ultimo a contribuir para 
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alterações no primeiro. As experiências sociais terão impacto nas cognições sociais com, 

por exemplo, dificuldades de adaptação a resultarem em isolamento social que levará a 

visões negativas da interação social que por sua vez contribuem para dificuldades no 

processamento informação e consequente dificuldades de ajustamento social. 
 

• Em termos de desenvolvimento consideram que as crianças vão evoluindo no sentido de 

uma melhor organização do pensamento e do aumento do conhecimento  e do reportório 

de comportamentos; melhoria nos processos atencionais; melhor conhecimento da 

intenção dos outros; melhoria na compreensão das causas dos eventos sociais e 

optimização crescente da capacidade de desenvolver comportamentos apropriados. 
 

    Para os autores, o Ajustamento Social entendido como, o grau em que a criança se adapta 

na relação com os pares através de comportamentos competentes e adequados e da inibição 

de comportamentos aversivos, (Crick & Dodge, 1994), será muito o resultado da forma como 

o processamento da informação é realizado ao longo das diferentes fases. Por outro lado 

consideram que os três principais aspectos relacionados com dificuldades de ajustamento 

social são, o Grau de aceitação pelos pares; Grau de agressividade para com os outros e o 

Grau de isolamento em relação aos outros 
 

   Lemerise e Arsénio (2003) trouxeram um importante contributo para este modelo de 

processamento da informação social em crianças, propondo uma maior relevância e maior 

integração das emoções na sua relação com os processos cognitivos.  Por exemplo, o facto 

de crianças agressivas interpretarem uma intenção hostil leva-as a reagir emocionalmente 

perante situações sociais problemáticas com frustação e raiva, resultando em problemas de 

ajustamento social. Ou crianças isoladas socialmente que ao reagirem com medo leva-as ao 

evitamento das situações e a comportamentos não assertivos. Estas e outras emoções por 

sua vez vão influenciar a informação que é interpretada reforçando esquemas sociais, por 

exemplo “o mundo é hostil para a as crianças agressivas e é perigoso para as crianças 

isoladas” 
 

   Vários autores têm partido deste modelo de base para avançar com propostas de 

compreensão e intervenção direcionadas a problemas de interacção social, paricularmente 

na agressividade e violência, como é o caso de  Larsons e Lochman (2002) com o seu 

programa “Anger Coping Program-Coping Power Program” ou o “Track-Family and Schools 

Together-FAST Reserach Program” de Greenberg , Bierman, Coie, Dodge, Lochman, e 

McMahon, (1998) citados em Huesman e Reynolds (2001). Outros autores avançam com 

contributos na perspectiva da avaliação das competências sociais como é o caso de Hughes 

(1989) e Hughes e Baker (1990).  
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    Com base na consideração de que as competências sociais são um processo de resolução 

de problemas envolvendo aspectos sócio-cognitivos e comportamentais, propôem a 

estruturação das 6 fases do Modelo de Crick e Dodge (1994) em 3 fases, respectivamente 

Ler, Gerar e Aplicar que na sua essência contêm os conteúdos considerados nas 6 fases de 

Crick e Dodge. A principal diferença radica no facto de Huges (1989) estar orientado para 

uma avaliação de competências gerais enquanto Crick e Dodge (1994) propõem a utilização 

do Modelo aplicado a situações sociais problemáticas e concretas. 

    Com a utilização duma entrevista semi-estruturada, Huges (1989) considera ser possível 

identificar em que fases do processamento da informação a criança apresenta défices 

servindo essa informação para a intervenção terapêutica no âmbito do desenvolvimento de 

competências sociais e de resolução de problemas. Os resultados podem evidenciar défices 

da criança numa ou em mais destas três fases do processamento da informação, resultando 

em défices ao nível comportamental (dificuldade na implementação-execução da resposta 

apesar desta ser a adequada e de ter havido uma correcta interpretação da situação). 

Défices cognitivos e défices cognitivos-comportamentais serão as restantes possibilidades a 

identificar no processo da entrevista.  

      Com base nos resultados da entrevista e na identificação das fases em que a criança 

apresenta défices, é sugerido um complemento da avaliação com recurso a instrumentos de 

auto-descrição ou escalas para uso de pais ou professores. Toda esta informação servirá de 

base para o diagnóstico e avaliação psicológica e sobretudo para orientar as opções de 

intervenção terapêutica 

 

 

    5.2- A investigação do Processamento da Informação Social em crianças 

 

     No âmbito dos estudos que avaliam o processamento da informação em crianças e em 

situações sociais problemáticas, não existe apenas a intenção de compreender as cognições 

em cada fase desse processamento  como também tem sido preocupação saber de que 

forma o modelo proposto tem validade na explicação destes processos, particularmente ao 

nível da agressividade.  

 

        Estudos sobre os pressupostos e as predições do modelo de Crick e Dodge (1994) 

 

    Burks, Laird, Dodge, Pettit e Bates (1999) avaliaram um grupo de crianças acompanhadas 

desde o jardim de infância até meio da adolescência e concluíram que os défices no 

processamento da informação social contribuem para a manutenção dos comportamentos 
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agressivos, tanto em crianças de menor idade como em crianças mais velhas. Por seu lado 

recentemente, Dodge, Lansford, Burks, Bates, Pettit,  Fontaine & Price, (2003) concluíram de 

uma forte relação entre a rejeição pelos pares em idades iniciais e os comportamentos 

agressivos futuros com estas crianças a manterem distorções no processamento da 

informação. Egan, Monson & Perry, (1998) confirmaram uma forte relação entre as cognições 

e o desenvolvimento do comportamento agressivo com aquelas a orientarem os 

comportamentos em situações sociais reais.  

     A um outro nível, Dodge, Laird, Lochman e Zelli (2002), na procura de confirmar a validade 

do modelo considerando as suas diferentes etapas e a consistência interna para as fases do 

processamento da informação, encontraram evidências a favor da multidimensionalidade do 

modelo, a sua consistência interna e a sua capacidade preditiva para padrões de 

comportamentos agressivos com base em inventários preenchidos por professores. 
 

   No que respeita à existência e importância dos esquemas, particularmente os negativos, 

que Huesman e Guerra (1997) consideram ser “crenças auto-regulatórias do comportamento 

social apropriado” verificaram que existem diferenças individuais na crença sobre a 

legitimidade da agressão retaliatória, que aumenta com idade, ao mesmo tempo que se torna 

estável e tem uma forte relação com o comportamento agressivo. O conhecimento social 

reflectindo a expectativa de que os outros são uma ameaça, tem aqui um papel importante. 

Os mesmos autores consideram os esquemas como “Na mesma perspectiva dos autores 

anteriores, Zelli, Dodge, Lochman, Laird & Conduct Problems Prevention Research Group 

(1999), encontraram suporte para a validade da distinção entre as estruturas do 

conhecimento, por um lado, e as operações de processamento em tempo real, por outro, 

como dois mecanismos na regulação da agressão, com o  primeiro a influenciar o segundo. 

Concluiram que a maioria das crianças não acredita que a violência é uma solução 

apropriada, mesmo em situação de provocação objectiva, mas as que acreditam com base 

nos esquemas e crenças, também apresentam uma atribuição de intenção hostil e recorrem à 

agressão não dando relevo a outros beneficios da relação social como por exemplo fazer e 

manter os amigos. Os esquemas parecem ter um importância acentuada porque podem estar 

ligados a valores de vingança e não de afiliação; a reduzida importância atribuída às 

consequências nos outros ou à expectativa de que a agressividade dá bons resultados. No 

geral, a tendência nestes estudos é a de confirmar que o actual comportamento social da 

crianças é guiado pelas cognições que foram construídas em experiências passadas 

simultâneamente com o seu esforço para processar  e interpretar a informação presente na 

situação real concreta. 
 

  Na relação entre experiências sociais iniciais problemáticas e o processamento da 

informação MaKinnon-Lewis, Rabiner e Starnes (1999) verificaram que essas experiências 
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sociais levam a representações negativas dos pares que por sua vez é um forte mecanismo 

na manutenção dos problemas. 

 

   Sobre o papel a  desempenhar pelas emoções no processamento da informação social, 

Cates e  Shontz (1996) confirmaram que em situações sociais onde existe pressão de tempo, 

a atribuição de intenção hostil aumenta, o mesmo acontecendo com Orobio de Castro, Slot, 

Bosh, Koops e & Veerman (2003) em crianças que estão na situação social com estado 

emocional negativo. Por sua vez Hubbard e Dearing (2004) verificaram que uma 

interpretação errada das emoções, associado a défices de regulação emocional, contribui 

para os conflitos entre pares tendo encontrado uma relação entre as competências sociais, a 

regulação das emoções e os problemas de comportamento. Vitaro, Brendgen & Tremblay, 

2002) relacionam Agressividade Reactiva com um temperamento de baixa tolerância a 

estimulos aversivos  
 

   Quanto à relação que o desenvolvimento tem com o processamento da informação e o 

ajustamento social, Dodge e Price (1994)  verificaram que crianças mais velhas são melhores 

na precisão e adequação do processamento da informação e que as maiores diferenças 

entre crianças ao nível da cognição social ocorrem nas situações sociais problemáticas em 

determinada idade (Dodge & Feldman,1995). 
 

   Num âmbito mais geral considera-se que o processo de socialização levará ao 

desenvolvimento de atribuições benignas;  as diferenças individuais no estilo atribucional 

explicarão as diferenças na agressividade e que, intervenções para mudar as atribuições têm 

potencial para alterar as trajectórias e o desenvolvimento social (Dodge et al.2003; Dodge et 

al. 2006). 

 

 

     Estudos sobre as fases do processamento da informação social em crianças 
 
 

    Num outro âmbito de investigação, a larga maioria dos estudos nesta área têm procurado 

compreender as características do processamento da informação ao longo das diferentes 

fases e onde é que, nesses mecanismos, é possível encontrar diferenças entre crianças com 

dificuldades de ajustamento social e as que apresentam uma boa adaptação social. Esta 

intenção sem sido desenvolvida em estudos que se situam no intervalo etário entre os 4 e os 

12 anos de idade e que têm usado uma metodologia assente na apresentação das situações 

sociais problemáticas para depois identificar as respostas das crianças. A grande maioria 

desses estudos centram-se no problema da agressividade que foi também a temática que 

esteve originalmente na base da construção do modelo por Crick e Dodge (1994). Outros 
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temas que também se encontram na literatura mas em muito menor número são a rejeição 

social em geral, a depressão em crianças e um ou outro sobre o isolamento social. 

 

  No âmbito da agressividade e com utilização do modelo de processamento de informação, 

é considerada relevante a distinção entre  a Agressividade Pró-activa em que a criança 

antecipa mais objectivos e consequências  positivas e menos negativas e a Agressividade 

Reactiva onde os défices no processamento da informação, sobretudo a atribuição de 

intenção hostil aos comportamentos dos outros, surge recorrentemente como o elemento 

mais relevante (Castro, Veerman, Koops, Bosch, & Monshouwer, 2002; Dodge, Cillessen, 

Coie, & Schwartz, 2001; Hubbard, Dodge, Cillessen,  Coie & Schwartz, 2001; Lochman, & 

Dodge, 1994; Poulin & Boivin, 2000). É fundamentalmente ao nível da agressividade reactiva 

que se verificam défices em todas as fases do modelo com distorções não só na 

interpretação da informação, com a integração de poucas pistas e intenção hostil, mas 

também ao nível dos objectivos, tipo de soluções consideradas , quer a quantidade mas 

sobretudo a qualidade,  menor consideração das consequências negativas, para além de se 

considerarem menos agressivas do que realmente são (Dodge, 1993; Hughes,  Meehan & 

Cavell, 2004;Larsons & Lochman, 2002). Existem claramente défices em gerar respostas,  na 

avaliação das respostas e na sua implementação (Lochman  & Dodge, 1994) 

  

    A maior relevância da Agressividade Reactiva tem a ver com o facto de se traduzir 

essencialmente numa retaliação face à percepção de ameaça sendo necessária uma atenção 

selectiva a pistas hostis e atribuição de intenção hostil, o que significa dificuldades logo nas 

primeiras fases do processamento. A Agressividade Pró-activa como está associada à 

obtenção de objectivos será mais problemática em fases adiantadas do processamento da 

informação,  particularmente na escolha dos objectivos e na avaliação da resposta (Dodge & 

Coie, 1987; Schwartz, Dodge, Coie, Hubbard, Cillessen, Lemerise & Bateman,1998). De 

forma geral é conhecido que, no caso da Agressividade Pró-activa, existe a tendência para 

serem antecipados resultados positivos da agressão; uma boa percepção de eficácia e a 

opção por objectivos mais instrumentais e menos relacionais (Crick & Dodge, 1996; Dodge et 

al., 1997; Schwartz et al.1998) 
 

   Sobre a agressividade reactiva, e numa sintese produzida por Lochman, Powell, Whidby e 

Fitzerald (2006), os autores consideram a existência de défices quer no que denominam de 

Operações Cognitivas, onde existe uma dificuldade em manter a atenção  e uma recuperação 

da memória de soluções menos competentes que são activadas automáticamente, quer nos 

Produtos sócio-cognitivos. Neste últimos e na fase de avaliação sócio-cognitiva 

correspondente às duas primeiras fases de Crick e Dodge (1994) verifica-se uma grande 

sensibilidade das crianças agressivas às pistas sociais hostis, aos enviesamentos na 
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atribuição de intenção aos outros e na subestimação da sua própria agressividade e das suas 

consequências. Na fase de resolução de problemas, correspondente às últimas quatro fases 

do Modelo, verifica-se que a dimensão afectiva está muito associada à raiva e a baixos níveis 

de empatia assim como à  existência dum limitado reportório de comportamentos onde 

existem poucas soluções assertivas. 
 

   No âmbito do Isolamento Social são muito reduzidos os estudos específicamente sobre  

este problema comparativamente à agressividade. Por outro lado muitas vezes esses estudos 

centram-se no processo de rejeição social que é mais complexo e até nas situações em que 

as crianças são agressivas e isoladas ao mesmo tempo. Daqui resulta uma dificuldade 

adicional em compreendermos especificamente os padrões de processamento de informação 

associado à situação de isolamento social. Apesar disso são conhecidas algumas tendências 

gerais de crianças com isolamento social.  
 

    Rubin, Burgess e Coplan (2000) sintetizam o conhecimento existente afirmando que estas 

crianças apresentam uma têndencia para recorrerem mais ao pedio de ajuda de um adulto 

para a solução num hipotético problema social; apresentam défices na tomada de perspectiva 

em relação aos outros; evidenciam limitadas competências na resolução de problemas, 

mesmo em situação de observação real e utilizam estratégias menos directas e menos 

assertivas. Por outro lado os resultados da interacção social são mais negativos e a sua 

vivência inicial de isolamento aumenta o receio futuro o que acentua a atribuição causal em 

factores internos “há qualquer coisa de errado comigo”. A combinação da rejeição pelos 

pares e as atribuições internas resultante da não cooperação dos pares, constrói um circuito 

de feed-baks reforçando as crenças de insucesso na interacção social, o que mantém o 

problema. Com o avançar da idade é possivel que as crianças com isolamento social 

acentuem uma auto-percepção negativa e problemas de internalização como a tristeza, 

depressão, ansiedade ou outros. Iniciar a escola com isolamento social leva, para lá das 

auto-percepções negativas, também a uma percepção negativa da sua própria competência 

social e das relações interpessoais (Hymel, Bowker & Woody (1993) 
 

   Segundo Rubin et al. (200), às dificuldades cognitivas das crianças com isolamento social 

juntam-se factores tão distintos como a sua disposição biológica-temperamento, as relações 

de vinculação, a inibição e a influência parental. Na mesma linha surgem Sandstrom e 

Zabriski (1994) reforçando as auto-percepções negativas, problemas de internalização e 

acrescentando as atribuições internas e estáveis como consequência do isolamento social. 

  A um nível mais específico das competências sociais e processamento da informação as 

crianças com isolamento social produzem pouca abertura aos pares e quando o fazem é 

tipícamente de modo não assertiva, com formas indirectas, passivas e de evitamento, o que 

leva a que sejam mal recebidas e assim o problema mantém-se. Apresentam também 
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reduzida crença na legitimidade da agressão e persistem menos quando a interacção social 

falha (Nelson, Rubin & Fox ,2005; Stewart & Rubin ,1995). 
   
  Quanto às diferentes tipologias e perfis de isolamento social, Harrist,  Zaia, Bates, Dodge e 

Pettit (1997) consideram as crianças activas-isoladas, que procuram a interacção social mas 

não são aceites, como apresentando maior  desvio em relação à norma ao nível do gerar da 

resposta e na actuação, enquanto as crianças passivas-isoladas de características timidas e 

ansiosas, apresentam um maior desvio ao nível da interpretação da situação. 

 

 

As fases de Identificação, Análise, Representação e  Interpretação da informação na 

Situação Social 

 

  Estes processos que no modelo de Crick e Dodge (1994) são considerados nas duas 

primeiras fases do processamento da informação, surgem na investigação quase sempre 

associados. Ou seja, a Identificação e Análise da situação muito associado aos aspectos 

sensoriais, perceptivos e de atenção selectiva aos estímulos-pistas sociais existentes, 

surgem relacionados com a Representação e Interpretação que a criança faz, ou seja o 

significado do que está a acontecer, relações causais que estabelece e a atribuição de 

intenções. Por exemplo, Lochman et al. (2006) verificaram que milisegundos após a 

percepção das pistas sociais as crianças agressivas formam inferências acerca das intenções 

dos outros o que é muito influenciado pela detecção anterior das pistas hostis e também 

pelas expectativas anteriores de que os outros irão ser hostis para consigo. Também Orobio 

de Castro, Veerman, Koops, Bosch e Monshouwer (2002) com base no resultado duma meta-

análise, sugerem que a própria atribuição de intenções é provavelemnte parte da codificação 

e da representação da informação. 
 

   Na Identificação e Análise dos Estimulos e pistas da informação social, a tendência geral 

em todos os estudos vai no claro sentido de confirmar que as crianças com tendência 

agressiva, centram-se em poucas pistas sociais; não interpretam correctamente o significado  

dos comportamentos dos outros e evidenciam menor capacidade de se lembrar sobre os 

dados relevantes envolvidos numa situação interpessoal (Dodge & Newman,1981; Lochman 

& Dodge, 1994). Relembram também pouca informação para além de centrarem a atenção 

nas pistas de tipo agressivas (Dodge et al. 2003)  
 

  O estudo sobre a Atribuição de Intenções o seu significado e consequências, domina em 

absoluto o interesse dos investigadores nesta fase inicial do processamento da informação 

(Representação e Interpretação) na situação social com que a criança é confrontada, sendo 

este interesse objectivamente orientado para os problemas de agressividade em geral e 
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agressividade reactiva em particular. Na meta-análise de Orobio de Castro et al. (2002) que  

sintetiza 41 estudos realizados nos últimos 20 anos com situações de relação entre pares e 

com crianças entre os 6 e 12 anos, confirmam a relação positiva  entre a atribuição de 

intenção hostil nas crianças agressivas e as respostas igualmente hostis e verificaram que a 

atribuição de intenção é quase o único tema de estudo da fase de representação e 

interpretação da informação. Contudo, Crick, Grotpeter e Bigbee (2002) consideram que as 

respostas que traduzem uma elevada raiva por parte as crianças não acontece em todas as 

situações de provocação, dependendo da situação concreta. 
 

   Burks et al.(1999) e Quiggle, Garber, Panak e Dodge (1992) sugerem que a atribuição de 

intenção hostil é ainda mais relevante em situações sociais ambíguas ao mesmo tempo que 

confirmam a associação com as respostas agressivas, tudo motivado por um processamento 

distorcido. Contudo esta atribuíção de intenção hostil também foi encontrada em situações 

onde a intenção do protagonista é claramente benigna  (Dodge, 1986; Dodge e Somberg, 

1987). 
 

    Outros factores que incrementam a tendência para a realização de atribuições hostis são 

as situações em que a criança está muito activada emocionalmente (Orobio de Castro et al. 

2003; Bryan, Sullivan & Mathur, 1988) e quando percepciona a situação como sendo uma 

ameaça para consigo (Dodge & Somberg,1987). Estes processos ocorrem fundamentalmente 

nas crianças com agressividade reactiva (Dodge e Coie,1987; Hubbard, Dodge, Cillessen, 

Coie e Schwartz,2001) Acrescenta-se ainda segundo Harrist, Zaia, Bates, Dodge & Pettit 

(1997) que o problema da codificação da informação relevante e a atribuição de intenção 

hostil é incrementado nas situações em que a criança agressiva apresenta também 

dificuldades de atenção e impulsividade. Em termos preditivos Dodge, Pettit, Bates e Valente 

(1995) encontraram evidências de que uma atribuição de intenção hostil prediz futuros 

problemas de conduta e agressividade. 
 

    Harrist et al.(1997) consideram que não existem dados que confirmem a atribuição de 

intenção hostil em crianças com isolamento social mas apenas algumas evidências da 

tendência para subestimarem a hostilidade perante as provocações reais de outras crianças 

 
    Pelo menos dois estudos não confirmaram a relação entre a atribuição de intenção hostil e 

o ajustamento social. No primeiro, Pettit, Dodge e Brown (1988) apesar de verificarem que na 

agressividade proactiva existem mais objectivos instrumentais ( a utilização da agressão 

como instrumento para atingir fins) não registaram diferenças ao nível da atribuição de 

intenções porque em ambas, proactiva e reactiva, verificou-se uma atribuição de intenção 

hostil. Procurando explicar esses resultados os autores avançam com a possibilide de haver 
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um estilo próprio associado a condições sócio-económicas desfavoráveis, a factores pessoais 

e dependendo do tipo de situação social concreta. 
 

    No outro estudo Keane, Brown e Crenshaw (1990) não encontraram diferenças na 

atribuição de intenção hostil entre crianças rejeitadas e crianças populares. Aqui a explicação 

vai no sentido da possível heterogeneidade do grupo participante no estudo que continha ao 

nível da rejeição, crianças agressivas e crianças isoladas socialmente. 

 

 

A Selecção de um Objectivo, Desejo para a Situação Social e a Expectativa do 

Resultado 

 

     Nesta fase do processamento da informação social, Crick & Dodge (1994) sugerem a 

tendência para a formulação de objectivos não relacionais quando há dificuldade no 

ajustamento social, ou seja, quando a manutenção da relação não é o principal objectivo da 

criança no contexto da situação problemática concreta. 
     
     Erdley e Asher (1996) verificaram que, em situação ambigua de provocação com crianças 

em idade escolar, as crianças agressivas colocam  objectivos antisociais e intenção da 

protecção do eu assim como de provocar danos nos outros. Pelo contrário, crianças com 

Isolamento Social estabelecem objectivos mais auto-protectivos de evitamento do conflito e 

da confrontação. Todas as crianças que reagem de forma agressiva, independentemente de 

considerarem que o protagonista procura causar danos ou o seu comportamento é acidental, 

procuram objectivos hostis comparativamente às crianças com isolamento social que 

procuram preservar a relação humana. Por outro lado as crianças agressivas apresentam 

uma maior percepção de eficácia, acreditando que conseguem atingir o seu objectivo através 

de respostas agressivas. Na orientação para qualquer objectivo parece que terá influência a 

atribuição causal realizada pela criança assim como a interpretação da situação e escolha da 

resposta (Rudolph & Asher 2000).  
 

     De forma geral a tendência em crianças agressivas é para a formulação de menos 

objectivos de âmbito social e relacional. Por outro lado, Dodge et al. 2006) afirmam que os 

objectivos são estabelecidos de forma dinâmica numa relação entre objectivos pré-existentes 

em termos de plano de longo prazo em memória e as circunstâncias imediatas da situação 

social particular. Por exemplo a criança pode entrar na situação social com a esperança de 

estabelecer amizades com os pares mas as circunstâncias podem levá-la a formular 

objectivos de retaliação para atingir outros objectivos. É exactamente neste sentido que 

surgem Troop-Gordon & Asher (2005) para quem os objectivos que a criança estabelece 

mudam significativamente quando encontra obstáculos ou dificuldades à sua obtenção. 
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    Em relação à percepção de eficácia, Wheeler & Ladd (1982) consideram que ela é maior 

quando a situação social não é muito conflituosa o que significa que dependerá da situação 

em concreto.  

 

 

A Construção e o Gerar de Possíveis Respostas e a sua Selecção-Escolha  

 

     Um conjunto grande de evidências empíricas demonstram que as crianças agressivas são 

mais favoráveis à adopção de estratégias agressivas (Dodge, Pettit, McClaskey, & Brown, 

1986;  Dodge et al., 1986, 2002; Huesman & Guerra, 1997; Pettit, Dodge, & Brown, 1988;  

Quiggle et al.1992), podendo mesmo ser respostas de agressão e violência física, segundo 

Waas (1988).   Para Crick e Ladd (1990) para além da tendência de opção por respostas 

agressivas as crianças rejeitadas parecem também acreditar que com isso conseguem atingir 

os seus objectivos. 
 

    O trabalho de Pettit, Dodge e Brown (1988) demonstrou, por sua vez, que a capacidade de 

gerar e decidir sobre respostas para situações de impasse está significativamente 

relacionada com as experiências anteriores da criança.  Verifica-se uma forte tendência para 

acreditarem que, com a agressão atingem o seu objectivo (Vernberg, Jacobs & Hershberger, 

1999; Quiggle et al. (1992), enquanto as crianças isoladas e rejeitadas optam mais por 

soluções de evitamento embora em ambas as situações o número de respostas possíveis 

seja muito reduzido (Crick & Dodge,1994) 
   
    Vários estudos encontraram um conjunto diversificado de respostas que distinguiam os 

diferentes grupos de crianças participantes nos estudos. Por exemplo, Orobio de Castro et al. 

(2003) num estudo com crianças entre os 9 e os 13 anos agrupadas em três grupos: elevada 

agressividade, moderada agressividade e não agressivas, verificaram que as respostas 

Agressão fisica, Agressão destrutiva, Agressão verbal e Coerção eram mais características 

das crianças agressivas comparativamente às restantes que evidenciaram mais respostas de 

tipo Prosocial e de Evitamento. Em situações de rejeição social Sandstrom (2004) encontrou 

respostas de tipo Activo (assertividade-resolução do problema), Agressivo (retaliação e 

instrumental) e de Evitamento-Negação a diferenciarem as crianças rejeitadas das não 

rejeitadas.  
 

   Numa abordagem de estratégia utilizada para gerir uma situação crítica (coping) Saarni 

(1997) encontrou diferentes estratégias que vão desde a tentativa de resolução do problema 

até à procura de suporte passando pelo distanciamento-evitamento e estratégias mais 

agressivas com esta tipologia de respostas a verificar-se em todas as crianças entre os 6 e 

12 anos embora as mais novas apresentassem respostas menos complexas. 
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 A Implementação da Resposta Seleccionada. 

 

  Na fase de implementação da resposta seleccionada Quiggle et al. (1992) verificaram que 

as crianças agressivas mostraram défices em implementar respostas competentes e 

adequadas às situações, parecendo haver a tendência para que, as crianças agressivas 

reajam com impulsividade sem parar e pensar  em soluções não agressivas (Asher e Coie 

1995). 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

MÉTODO 

 

1- Introdução 

     

   Neste capítulo serão descritos todos os aspectos referentes ao Método utilizado neste 

estudo como meio de obtenção de resultados associados ao objectivo da investigação. Das 

caraterísticas gerais das crianças participantes passando pelos instrumentos que foram 

elaborados e utilizados até aos procedimentos, é intenção nesta fase do trabalho 

pormenorizar os aspectos essenciais por que passou toda a estruturação e realização da 

investigação. O cuidado na explicitação clara de todos os procedimentos será dominante 

como forma de garantir rigor em todas as fases do processo como condição necessária á 

obtenção de um minimo de qualidade que se pretende e exige. 

   

 

2- Participantes 

 

    Participaram no estudo, 34 crianças identificadas com Agressividade Reactiva e/ou 

Isolamento Social, com idades comprendidas entre os 7 e os 10 anos. Estas crianças 

frequentam os agrupamentos de escolas do 1º ciclo de escolaridade (1º ao 4º ano) de, Minde, 

Cartaxo-Pontével, Golegã, Azinhaga e Pombalinho, todos pertencentes ao distrito de 

Santarém.  
 

    No total de 710 crianças alvo do estudo (população) que frequenta aqueles agrupamentos 

de escola, foram identificadas 42 crianças:18 com Isolamento Social e 24 com Agressividade 

Reactiva.  
     
A não autorização de alguns encarregados de educação ou a ausência de algumas crianças 

nas datas de realização da entrevista, resultou no total de 34 crianças efectivamente 

participantes no estudo:15 identificadas com Isolamento Social e 19 identificadas com 

Agressividade Reactiva.  
 

No total das crianças participantes, existem 27 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, 

distribuídas da seguinte forma: 
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    Quadro 1 - População e participantes no estudo 

 

 
Crianças Participantes 

 

 
Número total de 

crianças 
(alunos) 

 
 

Crianças 
identificadas 

 
Não autorização de 
encarregados de 

educação ou ausência 
na data da entrevista 

 

 
Isolamento 
Social 

 
Agressividade 

Reactiva 

 
710 

 
42 (6%) 

 
8 

 

Masc.  Fem. 
 

   8         7 

 

Masc.     Fem 
 

    19           0 
 

 

    Em ambas as referências, Isolamento Social e Agressividade Reactiva, o intervalo de idade 

das crianças participantes é semelhante, variando entre os 7 e os 10 anos de idade. A idade 

média das crianças situa-se nos 8,6 e anos.  
    

    Estas crianças são provenientes de contextos familiares de condição sócio-económica de 

tendência média-baixa e vivem em localidades de baixa densidade populacional (aldeias e 

vilas).  
 

   São todas de etnia brança e de nacionalidade portuguesa. 

 
   3- Instrumentos 
 

         3.1- Critérios de identificação e referência inicial das crianças 

 
   Para a identificação das crianças, foi enviado préviamente a todas as professores das 

escolas participantes no estudo, um documento onde eram apresentadas as características 

gerais e/ou tendências de comportamentos, a considerar como critério de referência, na 

identificação de possíveis crianças para a participação no estudo, com o seguinte conteúdo: 
 

 
Isolamento Social 

Crianças com: 

Tendência para, o isolamento, afastamento e evitamento dos outros ou a preferência em estar ou 

brincar sozinhas. 
 

Dificuldades de aceitação, alvo de discriminação ou rejeição pelo grupo de pares. 

 
Agressividade Reactiva 

Crianças com: 

Tendência para produzir respostas comportamentais defensivas e de retaliação em situações de 

hipotéticas provocações, nas relações com os pares (outras crianças) Exemplos: empurrar, bater, 

puxar, pontapear, atirar objectos, insultar, ameaçar-chamar nomes 

Tendência para reacções impulsivas  reveladoras de uma dificuldade em regular as emoções, na 

relação com os pares. 



 40 

        3.2- Cartões com imagens de situações sociais entre pares 

 

  Para a realização do estudo foram elaborados alguns desenhos-imagens, de situações 

sociais típicas das interacções entre pares com características semelhantes a outros estudos 

que utilizam a mesma metodologia para avaliação do processamento da informação social 

em crianças (Crick & Dodge, 1994;  Hughes, 1988, 1989; Leff, Crick, Angelucci, Haye,  Jaead, 

Grossman & Power,2006; Shure, 1995; Shure, 2001; 2001a).   A elaboração das imagens 

passou por várias fases, tendo sido progressivamente optimizada a qualidade dos desenhos-

personagens com base na apresentação provisória a algumas  crianças não identificadas 

com problemas de dificuldade de adaptação social. O objectivo foi o de construir imagens que 

fossem suficientemente ambíguas; que não violassem direitos de autor e que fossem, por 

isso, originais; que fossem representativas de situações sociais características das crianças 

destas idades e, por último, adequadas para a avaliação da resposta das crianças a 

situações de hipotética provocação (agressividade reactiva) e entrada no grupo (isolamento-

rejeição social).  
 

Estas imagens foram eleboradas com duas versões (para o sexo feminino e sexo masculino) 

e foram utilizadas como base para a realização da entrevista. Nas figuras seguintes 

apresentam-se as imagens finais utilizadas no estudo, que foram, cada uma das quatro, 

apresentada durante a realização da entrevista, numa folha de tamanho A4. 

 

  

 

Figura 1: Imagem referente a uma situação ambigua de hipotética provocação, apresentada às 

crianças para avaliação do processamento da informação social - agressividade reactiva. Á esquerda 

para o sexo feminino, e à direita para o masculino. 
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Figura 2: Imagem referente à entrada no grupo de pares, apresentada às crianças para avaliação do 

processamento da informação social – isolamento social. Á esquerda para o sexo feminino, e à direita 

para o masculino. 

     

 

       3.3- Entrevista semi-estruturada 

 

   Para a realização do estudo, foi elaborada uma entrevista semi-estruturada que incluiu 

vários elementos considerados nas abordagens de outros autores. Partimos da proposta de 

entrevista adiantada por Hughes (1988; 1989), onde existem três estados do processamento 

da informação e resolução de problemas sociais: Ler a situação; Gerar soluções e Aplicar a 

solução escolhida. Em cada um daqueles passos, foram  integradas as fases do 

processamento de informação, proposto no Modelo de Crick & Dodge (1994), assim como 

algumas competências sociais básicas propostas por Spivack, Platt e Shure (1976) e Shure 

(2001; 2001a). Desta articulação, resultaram as perguntas-questões a apresentar às crianças 

durante a entrevista, e em relação a cada uma das situações sociais: hipotética provocação e 

entrada no grupo de pares, o que no seu todo constituiu a entrevista semi-estruturada 

utilizada no estudo (Anexo 1). 

 

  Esta entrevista pretendeu assim avaliar o processamento da informação social realizado 

pelas crianças nas seguintes fases, com utilização das seguintes questões e com os 

seguintes objectivos: 

 

  Fase 1: LER A SITUAÇÃO: Análise e interpretação da situação social apresentada.  

Questões: O que é que está a acontecer aqui ? Que outra coisa podia ter acontecido ? 

Porque é que o(s) menino(s) estão a fazer isso ? O que é que os meninos querem ? O que é 

que estão a pensar ? O que é que estão a sentir ? Se isto se passasse contigo era um 

problema ? 
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Com estas questões pretende-se aceder à capacidade e competência das crianças em: 

Compreender o quê e o porquê da situação; Identificar a informação-pistas sociais que estão 

presentes; Estabelecer relações causais entre eventos; Realizar inferências sobre a 

perspectiva dos outros e a atribuição de intenções aos outros;  Estabelecer expectativas de 

resultados; Ter consciência e realizar atribuições de emoções;  Apresentar sensibilidade a 

problemas interpessoais. 

 

 

   Fase 2: GERAR SOLUÇÕES: Criar soluções para a resolução do problema social 

Questões: O que é que o(s) meninos querem agora ? O que pode(m) fazer para conseguir 

isso ? O que poderia acontecer se fizesse(m) isso ? O que poderia ser feito para além disso ? 

Qual será a melhor coisa a fazer ? 

 

Com estas questões pretende-se aceder à capacidade e competência das crianças em: 

Seleccionar um objectivo ou um desejo de resultado; Escolher a resposta-comportamento 

mais adequado; Evidenciar um pensamento consequencial; Apresentar um pensamento de 

solução alternativa e pensamento meios-fins. 

 

 

    Fase 3: APLICAR: Resolver o problema, aplicando a solução escolhida 

Questões: O que é que tu farias nesta situação ? Mostra-me como farias ? Com isso 

conseguirias obter o que desejavas ? 

 

  Com estas questões pretende-se aceder à capacidade e competência das crianças em: 

Implementar a solução escolhida e Avaliar o resultado da solução implementada. 

 
 

 

       3.4- Children`s Assertive Behavior Scale – CABS 

 

   Neste estudo foi utilizada a Children`s Assertive Behavior Scale, escala adaptada de 

“Development and Psychometric Properties of the Children`s Assertive Behavior Scale” de 

Larry Michelson e Randy Wood, 1982. (Anexo 2) 

  A CABS é uma escala de auto-relato comportamental que avalia as competências sociais 

gerais e específicas numa variedade de situações sociais problemáticas, relevantes nas 

idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos. É composta por 27 itens relativos a situações 

sociais que representam conteúdos assertivos, tendo cada item cinco escolhas possíveis que 

variam num continuo que vai da passividade até à agressividade: muito passivo, passivo, 

assertivo, agressivo e muito agressivo. No presente estudo interessou-nos a pontuação com 

resultado passivo (soma das respostas com sinal menos ou negativas) e resultado agressivo 

(soma das respostas com sinal mais ou positivas) 
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Esta escala foi utilizada e preenchida, não pelas crianças, mas sim pelas professoras de cada 

criança (possibilidade considerada pelos próprios autores), de forma a confirmamos ou não a 

identificação das crianças, particularmente na Agressividade Reactiva, que tinha sido 

anteriormente realizada pelas professoras com base nos critérios gerais que lhes foram 

apresentados. O facto da CABS ter sido preenchida pelas professoras possibilitou que 

houvesse também uma avaliação das crianças com idades inferiores aos 8 anos e que 

participaram neste estudo. 

 

 

  4- Procedimentos 
 

     Na realização do estudo, foram percorridas várias fases do trabalho, compreendidas entre 

os primeiros contactos com as escolas e os professores até à recolha da informação nas 

entrevistas com as crianças. Foram realizados procedimentos de organização e estruturação 

do estudo e procedimentos específicos na realização das entrevistas com as crianças. 
         
    Numa fase inicial enviamos por correio, ou realizamos a entrega directa, de um documento 

solicitando aos Conselhos Executivos e à Professora Directora de cada agrupamento de 

escolas participante, autorização para a realização do estudo (Anexo 3). Recebemos 

posteriormente de todos eles, verbalmente e por escrito, a autorização que tinha sido 

solicitada, após o que, foi enviado novamente à professora directora de cada escola um 

documento para ser entregue a todas as professoras com os critérios de referência para a 

identificação das crianças.  

     
    Na continuidade, realizamos uma primeira visita a cada escola para esclarecer algumas 

dúvidas e clarificar algumas questões, assim como para recolher os dados das crianças 

identificadas: nome, idade, sexo, e ano de escolaridade.  

      

    Numa terceira fase foi enviado através das escolas, o pedido de autorização aos 

encarregado educação (Anexo 4) que elaboramos e foi realizada com cada uma das 

professoras a marcação das datas (dias e horas) das entrevistas com as crianças. Na data e 

horário que tinha sido estabelecido em cada escola foram realizadas as entrevistas e 

entregue a cada uma das professoras o CABS para ser preenchido em relação a cada uma 

das crianças que foi entrevistada. Posteriormente visitamos novamente as escolas para 

recolher as respostas das professoras no CABS. 
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Procedimentos na realização das entrevistas: 
 

 

     As entrevistas foram realizadas, após termos recolhido os documentos com as 

autorizações dos encarregados de educação, e decorreram numa sala anexa às salas de 

aula, que, em função das diferentes escolas foram, a biblioteca, o gabinete das professoras 

ou o gabinete das auxiliares de acção educativa. Em todas as situações, as entrevistas 

decorreram num espaço fechado, com privacidade e apenas com a presença do 

entrevistador e da criança e onde houve  preocupações com os procedimentos sugeridos em 

entrevistas com crianças, referidos por diversos autores (Bierman, 1990;  Hughes & Baker, 

1990; Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen,2003; McConaughy, 2000; Merrell, 1999). 

Particularmente foi garantido um ambiente calmo e silencioso, a privacidade que impediu que 

a criança estivesse a ser observada por alguém exterior à entrevista, assim como a garantia 

de anonimato, uma vez que, no contexto da escola apenas a professora da criança tinha 

conhecimento dos objectivos do estudo.  
       
   Durante a entrevista houve também cuidados com outros aspectos críticos nas entrevistas 

com as crianças, nomeadamente, um relacionamento informal, a utilização de uma linguagem 

acessível, e o recurso a perguntas com frases simples, curtas e adaptadas à sua idade. 

Adoptamos um posicionamento na mesa, em diagonal face à criança, e iniciamos com a 

apresentação de balões e a oferta de um, que a criança escolhia e enchia de ar e que 

constituiu o primeiro contacto que estabelecemos com cada uma. Após este momento, 

informamos que iriamos fazer o tipo de um jogo, com perguntas sobre uma situação 

apresentada em desenho-imagem durante pouco tempo e que era essa a razão da sua vinda  

áquela entrevista. Após a realização da entrevista a criança regressava à sala de aulas e 

cada professora fazia deslocar uma outra individualmente para a sala onde decorria a 

entrevista com a informação de que, “estava um senhor psicólogo à espera para fazer 

algumas perguntas”. Nos momentos de intervalo-recreio as entrevistas eram suspensas e 

continuavam após a entrada das crianças novamente nas salas de aula.  
   
   Nas questões apresentadas durante as entrevistas, iniciamos em primeiro lugar com a 

situação de hipotética provocação e depois a situação de entrada no grupo de pares para as 

crianças identificadas com agressividade reactiva e o inverso para as crianças identificadas 

com isolamento-rejeição social. 
 

  As entrevistas foram registadas em suporte magnético de áudio, para posterior análise, e 

decorreram todas no mês de Maio de 2008. 
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    5 - Análise de dados 
 

 
        Neste estudo foi utilizada uma metodologia de investigação essencialmente qualitativa, 

de análise de conteúdo e posteriormente a partir dos resultados finais e da constituição de 

categorias de resposta, foi também utilizada uma metodologia quantitativa descritiva, 

comparativa e relacional entre as variáveis definidas no estudo. 

 
 
      5.1- A análise qualitativa 
 
 
       Na análise de conteúdo, os dados sujeitos a análise são resultantes de uma tipologia de 

“dados suscitados pelo investigador” (Esteves, 2006) com base numa entrevista semi-

estruturada. 

   Adoptamos a forma de Análise Categorial com a redução de informação a seguir 

determinadas regras, através da categorização, ou seja, a operação através da qual os dados 

são classificados e reduzidos. Utilizamos um procedimento exploratório ou aberto (Ghiglione 

& Matalon,1998) uma vez que não existiam categorias á priori, mas sim construídas num 

processo essencialmente indutivo: dos dados empíricos para a formulação de uma 

classificação que se lhes adeque. Dizemos que é essencialmente indutivo porque numa 

primeira formulação as categorias foram também inspiradas pelos objectivos e tópicos da 

própria entrevista.  

 

    Procurou-se que os critérios de cada categoria fossem o mais explícitos possiveis e na 

quantificação efectuamos uma análise de ocorrências. A interpretação dos resultados da 

análise de conteúdo (análise categorial) é, neste estudo, subordinada à procura de respostas 

para as questões de investigação que foram colocadas inicialmente. 

 

 

               5.2- A análise quantitativa 

 

 Com base nas categorias de resposta que foram encontradas no estudo, utilizou-se uma 

análise estatistica comparativa com as variáveis independentes, Agressividade Reactiva e 

Isolamento Social. 

 

A metodologia que utilizamos na transposição das respostas qualitativas (categorias de 

resposta) para uma cotação quantitativa foi semelhante ao processo utilizado em estudos que 

também utilizaram esta abordagem (  Crick, Bigbee & Howes,1996; Dodge & Somberg,1987; 

Orobio de Castro et al. 2003; Quiggle, Garber, Panak & Dodge 1992).  
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Para além da utilização da Média como medida de tendência central mais importante para 

descrever os resultados, utilizamos também Medidas de Amplitude como são o intervalo de 

variação e uma medida de desvio, especificamente o Desvio Padrão. 

 

   Quanto à estatística inferencial e relacional, foram utilizadas técnicas estatísticas não 

paramétricas uma vez que estamos perante um N reduzido, inferior a 30, e não se verificou a 

normalidade da distribuição respectivamente o Teste U-Mann-Whitney e o Coeficiente de 

Correlação de Spearman 

 

O grau de confiança escolhido para os valores estatísticamente significativos encontrados 

neste estudo foi de 95%. Isto é, nas comparações consideramos a existência de diferenças 

significativas para uma probabilidade de erro menor ou igual a 0,05, (p 0,05) 

 

 

Foram utilizados os instrumentos informáticos de tratamento dos dados, Programa de 

Software SPSS 10,0 e Excel 7,0. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

RESULTADOS  
 

 

1- Introdução 

 

 

    Na apresentação dos resultados e em função do que foi estabelecido inicialmente como 

objectivos para o estudo, seguimos uma lógica que se inicia com uma breve descrição dos 

participantes e depois evolui para cada uma das situações sociais que foram objecto de 

investigação: situação de Hipotética Provocação primeiro e situação de Entrada no Grupo em 

seguida. Em cada uma destas situações sociais apresentamos em primeiro lugar os 

resultados da Análise Qualitativa com base na construção das categorias de resposta em 

cada uma das  Fases do Processamento da Informação Social e resultantes das perguntas 

que foram colocadas às crianças. Na continuidade apresentamos os resultados da Análise 

Quantitativa com recurso à estatistica inferencial e relacional nas situações em que foi 

possível quantificar as respostas nas categorias que foram encontradas.  
 

     No final apresentamos os resultados que se verificaram na relação entre as duas 

situações, Hipotética Provocação e Entrada no Grupo. A discussão do resultados surgirá 

após a apresentação dos resultados com  a sua interpretação e reflexão a ser realizada no 

contexto do referencial teórico que serviu de base a este estudo de forma articulada com a 

revisão de literatura, particularmente no que respeita a resultados e conclusões de estudos 

anteriores que investigaram esta temática em crianças. 
 

 

 

Idade, género e distribuição das crianças participantes 

 

Participaram no estudo crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos de 

idade, a frequentar o 1º ciclo de escolaridade, do 1º ao 4º ano. Não foram identificadas 

crianças do sexo feminino com Agressividade Reactiva, e quanto à distribuição por idades  foi 

a seguinte, apresentada no quadro 2. 
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Quadro 2 - Idade, género e distribuição das crianças em relação à agressividade reactiva e ao isolamento social 
 

Agressividade Reactiva 

 

Isolamento Social 
 

Idades dos participantes 
 

Masculinos  

N = 19 

 

Masculinos  

N = 8 

 

Femininos  

N = 7 

 
7 anos 

 
6 

 
2 

 
3 

 
8 anos 

 
3 

 
1 

 
0 

 
9 anos 

 
4 

 
2 

 
1 

 
10 anos 

 
Média de Idades 

 
6 
 

8,52 anos 

 
3 

 
8,75 anos 

 
3 
 

8,58 anos 
 

 

  Considerando que o estudo foi realizado em Maio de 2008, fase terminal do ano lectivo, três 

crianças que frequentavam o 1º ano do 1º ciclo ainda tinham 6 anos mas estavam prestes a 

completar os 7 anos pelo que se considerou um intervalo entre os 7 e os 10 anos de idade.  

   A média de idades situa-se nos 8,6 anos. 

 

 

2- Os resultados na Children`s Assertive Behavior Scale (C.A.B.S) 

 

   Das 34 crianças participantes no estudo recebemos 24 preenchimentos do CABS por parte 

das respectivas professoras. O objectivo era o de confirmar ou não as carateristicas de 

Agressividade Reactiva e Isolamento Social, quanto à assertividade-competências sociais, 

das crianças que foram identificadas pelas professoras com base nos critérios gerais e 

descritivos que foram apresentados inicialmente. O CABS foi preenchido por cada professora 

em termos do que seria de esperar que a criança faria ou responderia nas situações 

apresentadas nos itens com base no conhecimento que cada professora tem dos seus 

alunos. 

  Dados normativos do CABS nas idades entre os 8 e 12 anos apontam para um valor total 

médio de 13 pontos significando valores mais elevados e extremos no sentido positivo ou 

negativo a existência de défices de assertividade (de passivo a agressivo) 
 

  Os resultados encontrados neste estudo foi de uma média de 2 pontos para as crianças 

com Isolamento Social e uma média de 29 pontos para as crianças com Agressividade 

Reactiva. Significa que as crianças participantes no estudo apresentam um desvio 

significativo em relação aos dados normativos, apresentando as crianças com Isolamento 

Social défices na assertividade no sentido negativo (muito passivas e passivas) e as crianças 

com Agressividade Reactiva no sentido positivo (agressivas e muito-agressivas), quando 

respondem em situações reais a problemas sociais. 
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3- A SITUAÇÃO SOCIAL DE HIPOTÉTICA PROVOCAÇÃO 

 
 
     Na situação social de Hipotética Provocação foi apresentada a cada criança imagens 

suficientemente ambiguas de uma situação em que uma criança construia uma torre de legos 

e existiam várias peças espalhadas pelo chão e a caír na zona onde se encontrava uma outra 

criança. Com isto procuramos conhecer a forma como as crianças interpretavam a situação e 

como responderiam para resolver o problema caso a criança quizesse continuar a brincar 

mas não podia porque as peças estavam a ser espalhadas pelo chão. 

 

 

      3.1 Análise qualitativa 
 

     Na análise qualitativa procuramos construir categorias em função das respostas 

apresentadas pelas crianças no sentido de saber mais sobre o processamento da informação 

social em crianças com Agressividade Reactiva e Isolamento Social quando confrontadas 

com situações sociais problemáticas. 

 

 

               3.1.1- A FASE DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

               A questão: o que é que está a acontecer aqui ? 

 

    No quadro 3 apresentamos os resultados do tipo de Interpretação da Situação realizada 

por cada um dos grupos de crianças. 

 

Quadro 3 - Categorias de resposta, na situação social de hipotética provocação, resultantes da questão: o que é 
que está a acontecer aqui ? 
 

 
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta 
 

N = 19 
 

N = 15 
 

 

1- Identificação de Cooperação 
 
2- Identificação de Cooperação  
 

Após questionamento: o que é que uma e outra  criança está fazer ? 
 
3- Identificação de Conflito 
 

Após questionamento o que é que uma e outra criança está a fazer ? 
 
4- Identificação de Conflito 
 

 
- 

 
- 
 

 
9 

 
 

10 
 

 

 
8 

 
6 
 

 
1 

 
 

- 
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Foram encontradas quatro categorias de resposta com as seguintes características: 

 
 

 

Identificação de Cooperação 

Resposta imediata da criança a considerar que 

ambos os meninos estão a brincar. Exemplos; dois 

meninos estão a tirar e a pôr legos, a construir  ou a montar, 

um castelo, torre, puzzle ou blocos... 

 

Identificação de Conflito 

Resposta imediata a considerar que, um menino 

procura brincar e o outro está a perturbar e/ou em 

provocação. Exemplos; um menino está a montar, fazer 

o puzzle, torre etc,  e o outro a estragar, dar pontapés, 

escangalhar, destruir, partir ou espalhar. 
 

Quando nas respostas apenas era considerado um dos meninos ( o que construía a torre). Exemplos; está um 

menino a construir uma torre, castelo, puzzle, etc,  a criança era questionada sobre: o que é que um e o outro 

menino estão a fazer ? Desse questionamento resultaram mais duas categorias de resposta: 
 

 

Identificação de Cooperação após questionamento  

Resposta a considerar que os meninos estão 

ambos a brincar, mas só após o questionamento 

do entrevistador:o que é que um e o outro 

menino estão a fazer ? 

 

Identificação de Conflito após questionamento 

Resposta a considerar que, um menino procura 

brincar e o outro está a perturbar e/ou em 

provocação, mas só após o questionamento: o que 

é que um e o outro menino estão a fazer ? 
 

 

 

Nesta análise qualitativa verificamos que as crianças com Agressividade Reactiva identificam 

a situação como conflituosa porque um menino está a estragar, perturbar o outro que 

pretende brincar, contráriamente às crianças com Isolamento Social que identificam a 

situação como natural onde existem meninos a brincar. 

 

          A questão: Que outra coisa diferente pode estar a acontecer aqui ? 

 

  Procurando saber da existência de um pensamento alternativo das crianças em relação à 

identificação da situação, os resultados sugerem que sim mas com grande heterogeneidade.  

 

Quadro 4 - Categorias de resposta, na situação social de hipotética provocação, resultantes da 
questão:que outra coisa diferente podia estar a acontecer aqui ? 
 

 
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta 
 

N = 19 
 

N = 15 
 

 

1- Não considera outra possibilidade 
 
 

2- Admite a alternativa oposta à resposta inicial 
 
 

4- Admite outra possibilidade diferente 
 

 

5- Admite outra possibilidade mas só após sugestão  
 

 
5 
 
 

3 
 

6 
 
 

5 

 
3 
 
 

7 
 

3 
 
 

2 
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Por um lado existe um grupo de crianças que não admite outra alternativa para a situação, 

mas o maior número de crianças admite uma outra possibilidade o que resultou nas seguintes 

categorias de resposta: 
 

 

 

Não considera outra possibilidade 
 

As crianças não respondem ou, após 

sugestão do entrevistador, não 

consideram outra possibilidade. Mantêm 

a interpretação inicial e única. 

 

 

Admite a alternativa oposta à resposta inicial 
 

Crianças que admitem uma possibilidade alternativa de 

Conflito, quando na identificação imediata consideraram, 

cooperação. Exemplos: a outra criança pode estar a estragar, 

espalhar, destruir, os legos, peças, torre... 

Crianças que admitem  uma possibilidade alternativa de 

Cooperação, quando na interpretação imediata consideraram 

conflito. Exemplos: a outra criança pode estar a dar as peças; pode 

estar a convidar para brincar. 
 

Admite outra possibilidade diferente 

 

As crianças admitem como 

possibilidade alternativa, outros 

acontecimentos. Exemplos:  a torre caíu 

e os legos espalharam-se; o menino bateu 

sem querer com o pé;  já estava 

espalhado quando o menino chegou. 

 

 

Admite outra possibilidade mas só após sugestão  

do entrevistador 
 

Crianças que não responderam, mas após sugestões do 

entrevistador, admitem essas possibilidades. Exemplos de 

sugestões apresentadas: E não pode ser a o menino a dar as peças e 

não a estragar ? E não pode ser o menino a estragar o jogo e não a dar 

ou a brincar com o outro menino? E as peças já podiam estar no chão, 

ou não ? 

 

 

 

   Face a estes resultados não foi possível encontrar um perfil de respostas diferenciador de 

ambos os grupos de crianças: Agressividade Reactiva e Isolamento Social. 

 

     

            A questão: Porque é que a criança está a fazer isso ? ( a espalhar as peças 

pelo chão) 

 

   Para avaliar a atribuição de intenção, colocamos a todas as crianças, Agressividade 

Reactiva e Isolamento Social, a possibilidade de estar uma criança a fazer a torre-lego e a 

outra estar a espalhar as peças pelo chão. Solicitamos que pensassem nessa situação 

concreta e respondessem sobre: porque é que a criança está a fazer isso ? 
 

  Os resultados encontrados, e numa abordagem qualitativa, apontam para um perfil de 

respostas com algumas diferenças entre os dois grupos de crianças (quadro 5). 
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Quadro 5 - Categorias de resposta na situação social de hipotética provocação, resultantes da atribuição de 

intenções. 

  
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

Categorias de resposta  

N = 19 
 

N = 15 
 

 
1- Atribuição de Intenção Prosocial 
 
2- Acontecimento Acidental não Intencional 
 
3- Atribuição Ambigua 
 
4- Atribuição de Intenção Hostil 

 
- 
 
1 
 
2 
 

16 

 
4 
 
1 
 
2 
 
8 
 

 

 

 

 

 

Atribuição de Intenção Prosocial 
 

Respostas que atribuem uma intenção positiva 

ao menino que espalha as peças pelo chão. 

Exemplos: Está só a querer brincar com o outro 

menino; está a querer dizer que também quer 

brincar; está a convidá-lo para brincar; está a 

espalhar para depois construirem os dois 

 

Acontecimento Acidental não Intencional 
 

Respostas que atribuem a um acontecimento imprevisto e 

não a qualquer intenção o facto do menino estar a 

espalhar as peças. Exemplos: Ele bateu sem querer com os pés 

nas peças; as peças é que cairam quando ele ia a passar. 

 

Atribuição Ambigua 
 

Respostas que não são claras ou revelam uma 

não compreensão da questão colocada. 

Exemplos: Porque quer fazer uma casa, uma torre;  

porque quer as peças; porque quer brincar sozinho 

 

 

Atribuição de Intenção Hostil 
 

Incluem-se nesta categoria as respostas que evidenciam 

uma interpretação de intenção de hostilidade ou de 

provocação, por parte do menino que espalha as peças 

pelo chão. Exemplos: Porque quer estragar, escangalhar, 

destruir, partir; Porque não gosta do outro menino; Por maldade; 

Porque quer tirar as coisa do outro;Porque  não é amigo; Para 

chatear; Para se vingar. 

 

   Verificamos a existência de um perfil de respostas claramente de Interpretação de Intenção 

Hostil por parte das crianças com Agressividade Reactiva, não se registando aqui, 

interpretações de intenção prosocial. No Isolamento Social apesar de existirem crianças com 

uma Interpretação de Intenção Hostil, cerca de metade, as restantes atribuem outro tipo de 

intenção à personagem da história incluíndo uma intenção prosocial. 

 

   Na continuidade do estudo e das questões colocadas às crianças, e ainda na Fase de 

Análise e Interpretação da Situação, surge a avaliação da atribuição de motivação, emoções 

e pensamentos a ambos os personagens da história. 
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            As questões: O que é que o menino que está a construír a torre quer ? O 

que é que ele está a pensar ? O que é que ele está a sentir ? 

 

   Na resposta a estas questões todas as crianças participantes no estudo, Agressividade 

Reactiva e Isolamento Social, e em todas as idades e ambos os sexos, apresentaram um 

perfil de respostas semelhante. Sobre, o que é que o menino que está a construir a torre quer 

?, as respostas foram invariavelmente de que, quer estar a brincar, a jogar, a montar as 

peças, o que acaba por ser uma resposta, esperada, natural e lógica, não sendo por isso 

diferenciadora das diferentes crianças participantes. 

   

   Quanto à questão sobre os pensamentos e os sentimentos da criança que está a construir 

a torre, verificou-se de uma forma generalizada alguma confusão entre pensamentos e 

sentimentos. Muitas das respostas iniciais foram no sentido de considerar que : ele está a 

pensar que está triste ou chateado. As restantes respostas foram do tipo: está a pensar que 

assim não consegue acabar; está a pensar que o outro também não gostava que lhe 

fizessem o mesmo; está a pensar que o outro não devia fazer isso.    Considerando este 

facto, tivemos a iniciativa de questionar as crianças sobre se, a criança que estava a construir 

a torre estava triste ou contente ?. Com esta questão, todas as crianças participantes no 

estudo consideraram que estava triste, e/ou chateado ou zangado. Atribuiram assim, 

emoções negativas-desagradáveis à criança que estava a construir a torre, quando 

consideravam que ela estava a ser vitima de provocação por parte do outro menino. 

 

 

            As questões: O que é que o menino que está a espalhar as peças quer? O 

que é que ele está a pensar ? O que é que ele está a sentir ? 

 

 Colocando as mesmas questões, mas agora em relação à criança que estava a espalhar as 

peças, a tipologia de respostas foi muito semelhante à situação anterior, no que respeita aos 

sentimentos e pensamentos: a criança que está a espalhar as peças está contente e/ou 

feliz, foram as respostas de todas as crianças participantes no estudo. Sobre os seus 

pensamentos as poucas respostas foram no sentido de que o menino estava a pensar, em 

maldade, em estragar a construção, em vingar-se.  

 

    Quanto à questão sobre; o que é que a criança que espalha as peças quer ?, todas as 

crianças participantes no estudo repetiram a resposta dada na questão: porque é que ela 

está a fazer isso ?, ou seja, as respostas dadas particularmente  nas categorias de intenção 

hostil  (quer estragar, escangalhar, destruir, partir; quer tirar as coisa do outro; quer  chatear; 



 54 

quer vingar-se) e intenção prosocial (querer brincar; quer dizer que também quer brincar; quer 

espalhar para depois construirem os dois) 

 

 

           A questão: Se isto acontecesse contigo, era um ploblema para ti ? 
 

  Com o objectivo de compreender a existência de sensibilidade a problemas interpessoais, 

questionamos as crianças sobre se aquele acontecimento seria um problema se acontecesse 

consigo própria. Das respostas obtidas observamos que a totalidade das crianças afirmou 

que Sim, era um problema. Contudo verificamos também que, quer na Agressividade 

Reactiva quer no Isolamento Social, as crianças mais novas responderam apenas isso sem 

outros comentários ou desenvolvimento enquanto as crianças mais velhas, 9 e 10 anos, 

adiantaram outros comentários como por exemplo: era um problema e eu não gostava nada; 

ás vezes acontece ou já aconteceu e eu fico triste, chateado, enervado....;  

 

 
 

3.1.2-A FASE DE CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

   Na fase seguinte do modelo de processamento da informação e da capacidade de 

resolução de problemas sociais, surge a Fase de Criação de Soluções. Considerando a 

situação de estar um menino a construir uma torre e as peças a serem espalhadas pelo chão, 

e sendo isso um problema, questionamos as crianças sobre a forma como se poderia 

resolver esse problema. Ou seja, o que poderia fazer o menino que estava a construir a torre, 

e que queria continuar a brincar, para que as peças não continuassem a ser espalhadas ? 

 

 

       A questão: O que é que o menino que constrói a torre deve fazer ? 

 

   No quadro 6 estão as categorias de resposta encontradas e onde se verifica um perfil muito 

semelhante entre os dois grupos de crianças, particularmente na escolha de uma resposta–

solução assertiva-prosocial, embora nas crianças com Agressividade Reactiva surjam como 

possibilidade algumas respostas mais agressivas (verbal-relacional e física) mas só 

apresentadas por algumas crianças, o que não acontece no Isolamento Social. Nesta última a 

solução prosocial, de minimização do conflito ou pedido de ajuda exterior são dominantes 

não se registando soluções propostas de tipo agressivo relacional ou instrumental 
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Quadro 6 - Categorias de resposta na situação social de hipotética provocação, resultantes do tipo de 
solução a implementar para resolver o problema 
 

 

 
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta 
 

N = 19 
 

N = 15 
 

 

1- Resposta Assertiva-Prosocial 
 

2- Minimiza o conflito (Passividade/Evitamento) 
 

3- Pedido de Ajuda Exterior 
 

4- Resposta Agressiva Relacional 
 

5- Resposta Agressiva Física 
 

 
11 
 
1 
 
2 
 
3 
 
2 

 
13 
 
1 
 
1 
 
- 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta Assertiva-Prosocial 

Quando a solução ia no sentido de falar com o 

outro menino de uma forma socialmente mais 

adequada.  Exemplos:: pedia para ele parar, não 

estragar, não destruir; pedia para ele ajudar a arrumar as 

peças, a construir.. 

 

Minimiza o conflito  

(Passividade/Evitamento) 
 

Quando a solução era a de ignorar a situação e evitar 

o conflito: Exemplos: continuava a brincar e não ligava...; ia 

brincar para outro sitio 

 

Pedido de Ajuda Exterior 
 

Quando a solução era fazer queixa a outra pessoa. 

Exemplos: ia dizer à mãe ou á professora; ia fazer queixa 

à auxiliar.. 

 

Resposta Agressiva Relacional 

Quando a solução apresentada pela criança era a de 

ameaçar ou ofender o outro menino: Exemplos: Se não 

paras vou fazer queixa; se não pares levas....; estás a ser 

estúpido. 
 

Resposta Agressiva Física 

Quando a solução apresentada pela criança era a de provocar danos no outro 

menino. Exemplos: Empurrava-o ou dava um  pontapé; dava-lhe no focinho 

 

 

 

Procurando compreender melhor a existência ou não do pensamento consequencial, 

colocamos às crianças a questão sobre o que poderia acontecer a seguir se a criança 

implementasse o tipo de solução escolhida. 

 

 

         A questão: o que aconteceria a seguir se ele fizesse isso ? 
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Quadro 7 - Categorias de resposta na situação social de hipotética provocação, resultantes da 
questão: o que aconteceria a seguir se ele fizesse isso ? 
 

 
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta 
 

N = 19 
 

N = 15 
 

 
Para as crianças que utilizavam uma solução de tipo agressiva  ou pedido de ajuda exterior N=8 

 
 

1- Atingia o objectivo e consequências negativas 
para o infractor. 

 

 

2 
 

1 

 

2- Podia ou não atingir o objectivo e possibilidade de 
        receber resposta de retaliação. 
 
 

 

5 
 

 

1 

 
Para as crianças que utilizavam uma solução de minimização do conflito ou assertiva-prosocial N=26 

  
 

3- Atingia o objectivo pacificamente 
 

 

6 
 

7 
 

4- Podia ou não atingir o objectivo 
 

 

6 
 

7 
 

 
 

 

 

Para as crianças que utilizavam uma solução-resposta de tipo agressiva (instrumental ou verbal-relacional)  ou 

um pedido de ajuda exterior, as categorias de resposta encontradas foram as seguintes: 

 

Atingia o objectivo e resultava consequências 

negativas para o infractor 

Respostas onde a solução proposta era pedir ajuda 

exterior (fazer queixa à professora, mãe ou 

auxiliar), considerando que, com isso, o outro 

menino cumpria o que se pedia (ajudar a construir) 

mas que também ficava de castigo. 

 

Podia ou não atingir o objectivo e possibilidade de 

receber resposta de retaliação 

  Respostas onde a solução proposta era a 

agressividade instrumental ou verbal e relacional e a 

criança considerava que o outro menino podia ou não 

fazer o que era pedido e para além disso, este último 

podia reagir. Exemplos: ele podia bater-me; podiamos 

andar à bulha 

 

Para as crianças que utilizavam uma solução-resposta de tipo, minimização do conflito ou assertiva-prosocial, as 

categorias de resposta encontradas foram as seguintes 

 

Atingia o objectivo pacificamente 

Respostas onde a solução proposta era, a de 

ignorar e evitar o conflito ou de procurar falar com o 

menino para que ele ajudasse a apanhar as peças 

espalhadas, e a criança considerava que dessa 

forma o menino apanhava as peças ou parava de 

estragar. Exemplos: ele apanhava as peças; ele deixava 

de espalhar 

 

Podia ou não atingir o objectivo 

  Respostas onde a solução proposta era, a de ignorar 

e evitar o conflito ou de procurar falar com o menino 

para que ele ajudasse a apanhar as peças 

espalhadas, e a criança considerava que dessa forma 

o menino podia ou não apanhar as peças. Exemplos: se 

ele fosse bom apanhava, se fosse mau não; ele podia ou não 

apanhar as peças, não sei 

 

 

    No Isolamento Social as respostas apontam para um perfil em que as crianças 

participantes no estudo consideram que a solução escolhida seria eficaz ou então, pelo 

contrário, poderia não ser dependendo das características pessoais da outra criança. Na 
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Agressividade Reactiva o maior número de crianças apresenta um perfil semelhante, mas 

existem algumas (sete em dezanove) que perspectivam uma eficácia na solução escolhida e 

consequências negativas para o infractor ou então uma resposta de retaliação deste último. 

Significa uma expectativa de resultado em ambos os casos associado à continuação do 

conflito. 

 

 

   A questão: E se isso não desse resultado, que outra coisa poderia o menino 

fazer a seguir ? 

 
 

     Nesta questão não foi possível obter um perfil diferenciador de ambos os grupos de 

crianças. Quer na Agressividade Reactiva quer no Isolamento Social as crianças admitiram a 

possibilidade de aplicar uma solução diferente áquela que inicialmente propuseram. Contudo 

verificamos que no Isolamento Social as crianças não optam por uma outra solução que seja 

do tipo agressiva, ou seja, se a solução assertiva não desse resultado optariam a seguir pelo 

pedido de ajuda exterior e vice-versa.  

 

 

A questão: Então qual seria a melhor coisa a fazer ? 

 

   Quando questionadas sobre qual seria a melhor coisa a fazer, todas as crianças optaram 

pela sua resposta inicial e não pela resposta alternativa. Não se registou nesta questão um 

perfil diferenciador dos dois grupos de crianças. 
 

   Na última fase do processamento da informação social e resolução de problemas 

procuramos conhecer mais sobre a forma como as crianças aplicavam a(s) solução(s) 

escolhida(s) no caso de estarem elas próprias envolvidas numa situação semelhante àquela 

que foi apresentada no estudo. 

 

 

      3.1.3-A FASE DE APLICAÇÃO DA SOLUÇÂO ESCOLHIDA 

 

  Em todas as questões seguintes não foi possível encontrar um perfil de respostas que 

distinguisse os dois grupos de crianças. 
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As questões: O que é que tu farias se estivesses naquela situação ? Mostra-me 

como farias.... Com isso conseguirias obter o que desejavas ? O que poderias 

fazer mais para além disso ? 

 

  Em todas estas questões as crianças identificadas com Agressividade Reactiva e com 

Isolamento Social repetem as soluções que adoptaram na Fase anterior assim como as 

expectativas e as alternativas de comportamento. Ou seja, a análise que realizaram em 

relação às crianças que participam na situação apresentada em imagens, aplicam depois a 

elas próprias o que significa que, na fase anterior estas crianças responderam provávelmente 

pensando também em si próprias. Notou-se contudo ao longo das entrevistas que algumas 

das crianças mais velhas (9-10 anos), e particularmente as com Agressividade Reactiva, 

admitiram que nem sempre faziam o que estavam a afirmar. Provávelmente responderam 

com base no que seria desejável socialmente e não tanto sobre a forma como efectivamente 

dão resposta aos problemas nas situações sociais reais. 

 

 

     3.2- A análise quantitativa 

 

As diferenças entre Agressividade Reactiva e o Isolamento Social na situação 

social de Hipotética Provocação 

 

    Em função dos resultados obtivos e no que respeita às categorias que foram identificadas, 

verificamos a possibilidade de uma análise estatística relacional das variáveis Identificação da 

Situação e Interpretação da Intenção, ambas na Fase de Análise da Situação, e variável 

Solução Proposta, na Fase de Criação de Soluções-Resolução do Problema. 
 

  Para esta análise inferencial poder ser realizada utilizamos um critério comum a todas as 

três variáveis dependentes (Identificação da Situação, Interpretação da Intenção e Solução 

Proposta ) concretamente tratar-se de uma resposta de maior ou menor conflito social. Ou 

seja, identificar conflito e propor uma solução conflituosa em alternativa a uma identificação 

prósocial-cooperação e solução igualmente prósocial-assertiva, variando o resultado entre 1 

e 4 na nas situações de Identificação da Situação e Interpretação de Intenção, e entre 1 e 5 

na situação de Solução Proposta (quadros 3, 5 e 6). 
 

  Os resultados encontrados evidenciam valores médios mais elevados para as crianças com 

Agressividade Reactiva em todas as variáveis, mas mais acentuada na  Identificação da 
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Situação com o valor médio de 3,53 quando nas crianças com Isolamento Social a média 

situa-se em 1,53 (quadro 8) 

 

Quadro 8-  Média e desvio padrão na Identificação da Situação, Interpretação de Intenção e Solução das crianças 

identificadas com Agressividade Reactiva e Isolamento Social 

  

Agressividade Reactiva 

N= 19 

          Média                  Desvio padrão 

 

Isolamento Social 

N = 15 

         Média                   Desvio padrão 
 

Interpretação da Situação  

(Hipotética Provocação) 

 

3,53 

 

,51 

 

1,53 

 

,64 

 

Interpretação de Intenção  

(Hipotética Provocação) 

 

3,79 

 

,41 

 

2,93 

 

1,33 

 

Solução  

(Hipotética Provocação) 

 

2,16 

 

1,53 

 

1,20 

 

,56 

 

 

  Com recurso à técnica estatística Não Paramétrica de U-Mann-Whitney verificamos, de 

acordo com o quadro 9, valores de Z correspondentes a diferenças muito significativas ( z-

4,960: p= ,000) para a variável Identificação da Situação e significativas na variável Solução 

Proposta (z-2,005: p= ,045). Não se verificaram diferenças significativas na variável 

Interpretação de Intenção. 

 

Quadro 9- Valores de Z do Teste U-Mann-Whitney e níveis de significância para as variáveis Identificação da 

Situação, Interpretação de Intenção e Solução em função das variáveis independentes Agressividade Reactiva e 

Isolamento Social 

  

Mann-Whitney U 

 

Z 

 

Sig.(2 tailed) 
 

Interpretação da Situação HP 

(Hipotética Provocação) 

 

4,500 

 

-4,960 

 

0,00 

 

Interpretação de Intenção HP 

(Hipotética Provocação) 

 

96,00 

 

-1,950 

 

0,051 

 

Solução HP 

(Hipotética Provocação) 

 

96,00 

 

-2,005 

 

0,045 

 

 

    As crianças identificadas com Agressividade Reactiva identificam a situação de Hipotética 

Provocação de uma forma significativamente mais conflituosa em relação às crianças 

identificadas com Isolamento Social. As primeiras consideram que o que está a contecer na 
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situação é um conflito entre as crianças contráriamente às segundas que interpretam mais 

como uma situação natural e de cooperação. 

     

    O mesmo acontece na variável Solução Proposta ainda que de uma forma menos 

acentuada com as crianças identificadas com Agressividade Reactiva a utilizarem soluções 

mais conflituosas com recurso à agressividade verbal e relacional ou pedido de ajuda 

exterior. Nota-se contudo que as respostas das crianças com Agressividade Reactiva 

encontram-se num intervalo de maior amplitude uma vez que uma parte substancial destas 

crianças também apresentam soluções de tipo assertivo semelhante às crianças com 

Isolamento Social, pelo que se justifica algum cuidado na interpretação deste resultado. 

      

   Considerando a situação de Hipotética Provocação as crianças com Agressividade 

Reactiva e com Isolamento Social não se distinguem no que respeita à Interpretação da 

Intenção da personagem da história apresentada, uma vez que em ambas a tendência é para 

uma atribuição de intenção hostil (conflituosa). Apesar disso é notória uma maior tendência 

para a identificação de intenção hostil nas crianças com agressividade reactiva porque no 

Isolamento Social existe uma maior amplitude de resposta com algumas crianças a 

interpretarem uma intenção prosocial. 

 

 
 

A relação entre a Identificação da Situação e a Solução Proposta na situação 

social de Hipotética Provocação 

 

  No sentido se verificarmos se existia alguma associação ou relação entre as respostas na 

Identificação da Situação e as respostas na Solução Proposta, utilizamos o Coeficiente de 

Correlação de Spearman, técnica estatistica Não Paramétrica com os resultado a sugerirem 

que existe uma relação entre estas duas variáveis. 
 

 

Quadro 10 -   Valores do coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis identificação e solução  na 

situação social de hipotética provocação  
 

   

Solução HP 

(Hipotética Provocação) 
 

Identificação da Situação HP 

(Hipotética Provocação) 
 

 

Coef.Corr 

 

 

,410* 

 

 

       * correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 
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    A relação encontrada é positiva (r = .410:p= 0,016) significando que valores mais elevados 

na Identificação conflituosa da situação está associada a valores mais elevados de Solução 

conflituosa apresenta pelas crianças. Quando a Identificação da Situação vai no sentido 

prosocial e de cooperação, as Soluções Propostas para resolver o problema seguem a 

mesma tendência: solução prosocial-assertiva. 

 

 

4- A SITUAÇÃO SOCIAL DE ENTRADA NO GRUPO DE PARES 

 

     Na situação social de Entrada no Grupo foi apresentada a cada criança imagens também 

suficientemente ambiguas de uma situação em que algumas crianças estavam a brincar e 

uma outra estava mais afastada numa posição de observadora da situação. Com isto 

procuramos conhecer a forma como as crianças interpretavam a situação e como 

responderiam para resolver o problema caso a criança observadora quizesse brincar e entrar 

no grupo das crianças que estavam a brincar. 

 

 

  4.1- Análise Qualitativa 

 

     Na análise qualitativa e à semelhança da situação de Hipotética Provocação, procuramos 

construir categorias em função das respostas apresentadas pelas crianças no sentido de 

saber mais sobre o processamento da informação social em crianças com Agressividade 

Reactiva e Isolamento Social quando confrontadas com situações sociais problemáticas. 

 

 

       4.1.1-A FASE DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA SITUAÇÃO 
 

 

                  A questão: o que é que está a acontecer aqui ? 

 
 

No quadro 11 apresentamos os resutados do tipo de Identificação da Situação realizada por 

cada um dos grupos de crianças e as categorias de respostas encontradas. 
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Quadro 11  - Categorias de resposta, na situação social de entrada no grupo de pares, resultantes da  questão: o 

que é que está a acontecer aqui ? 

 
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta 
 

N = 19 
 

 

N = 15 

 

1-Só identifica o grupo / Não identifica a criança observadora 
 

2- Identifica o grupo e a criança observadora 
 

3- Identifica o grupo e as emoções da criança observadora 
 

4- Identifica o grupo e a rejeição da criança observadora 
 

 

Só 5- Identifica a criança observadora /Não identifica o grupo 
 

 
7 
 
7 

 
2 

 
3 
 
 

- 

 
- 

 
1 

 
4 

 
8 

 
 

2 
 
 
 

 

Só identifica o grupo / Não identifica a criança 

observadora 

  Respostas onde as crianças centram a atenção 

nos meninos que brincam identificando-as ( estão 

crianças a brincar, jogar)  mas não fazem referência 

à criança observadora.   

 

 

Identifica o grupo e a criança observadora  

(de forma natural) 

Respostas onde as crianças identificam os meninos 

que brincam identificando-as ( estão crianças a 

brincar, jogar)  e também a criança observadora (que 

está, a ver, andar, olhar ) 

 

Identifica o grupo e as emoções da criança 

observadora 

Respostas onde as crianças identificam os 

meninos que brincam identificando-as ( estão 

crianças a brincar, jogar)  e também a criança 

observadora mas acentuam as emoções negativas 

desta (está um menino triste, zangado, chateado) 

 

Identifica o grupo e a rejeição da criança 

observadora 

Respostas onde as crianças identificam os meninos 

que brincam identificando-as ( estão crianças a 

brincar, jogar)  e também a criança observadora mas 

acentuam uma suposta rejeição desta (está um 

menino sozinho que não tem ninguém, não 

querem/não o deixam brincar, ninguém gosta dele) 

 

Só identifica a criança observadora /Não identifica o grupo 

Respostas onde as crianças não referem os meninos que brincam mas centram a 

sua atenção na criança observadora atribuindo ou emoções negativas ou uma 

situação de rejeição). 

 

 

  Verifica-se uma tendência acentuada para as crianças Identificadas com Agressividade 

Reactiva centrarem a sua atenção nas pistas sociais dos dois grupos de crianças que estão a 

brincar não fazendo referência à criança observadora ou identicam-na também mas de uma 

forma natural não considerando os seus possíveis sentimentos associados a uma também 

possível rejeição (quinze crianças em dezanove). Pelo contrário nas crianças com Isolamento 

Social a criança observadora é sempre identificada, ou juntamente com as outras crianças ou 

então de forma exclusiva: apenas identificam a criança observadora e não as restantes 
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crianças. Em ambas as situações é evidente uma centração das crianças com Isolamento 

Social nas possíveis emoções negativas da criança observadora ou na sua situação de 

rejeição por parte das restantes crianças. 

 

 

A questão: Que outra coisa diferente pode estar a acontecer aqui ? 

 

   Procurando também aqui saber se existe um pensamento alternativo das crianças em 

relação na interpretação da situação, os resultados sugerem que: 
 

    As crianças que só identificaram o grupo e não referiram a criança observadora ou que 

identificaram o grupo e também a criança isolada mas de uma forma natural e que foram as 

crianças com Agressividade Reactiva, admitem a possibilidade da criança observadora não 

querer brincar ou então as outras não a deixarem brincar. 
    
  As crianças que identificaram emoções negativas e/ou a rejeição da criança observadora, 

com ou sem identificação do grupo, e que foram as crianças com Isolamento Social, admitem 

a possibilidade da criança observadora não querer brincar, mas cerca de metade delas 

mantém a interpretação inicial de rejeição sem considerar uma outra possibilidade alternativa.  

 

As questões: o que é que o menino que está mais afastado (observador) quer ?, 

O que é que ele está a pensar ? O que é que ele está a sentir ? 

 
 
   No conjunto destas três questões não foi possível encontrar um perfil diferenciador dos dois 

grupos de crianças participantes no estudo. Todas elas referem que a criança observadora 

quer brincar ou entrar no grupo e que se sente triste ou mal. Quanto aos pensamentos as 

crianças repetiram a resposta que deram à questão sobre o que é que o menino que está a 

observar quer ?. Ou seja, a criança observadora estaria a pensar naquilo que queria 

(intenção-motivação) foi a resposta dominante em todas as crianças. 

 

As questões: O que é que os meninos que brincam querem ? O que é que estão 

a pensar (em relação ao outro menino)? Como é que se estão a sentir ? 

 

  No que respeita aos pensamentos e sentimentos as respostas de todas as crianças, 

Agressividade Reactiva e Isolamento Social, foi no sentido de que as crianças estavam 

contentes e felizes e que estavam a pensar naquilo que era a sua motivação-intenção. 

Verificou-se aqui o mesmo efeito que tinha ocorrido na situação de Hipotética Provocação. 
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  Quanto à motivação das crianças que estavam a brincar as respostas encontradas podem 

ser incluídas nas seguintes categorias (quadro 12) 
 

 
Quadro 12  - Categorias de resposta, na situação social de entrada no grupo de pares, resultantes da  questão: o 

que é que os meninos que brincam estão a pensar em relação ao outro menino ? 
 

 
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

 
 

Categorias de resposta 
 

N = 19 
 

 

N = 15 

 

1- Brincar sozinhos / não o querem deixar brincar 
 

2- Brincar / Continuar a brincar 
 

3- Gostavam que ele viesse brincar 

 
10 
 
8 
 
1 

 
15 

 
- 

 
- 

 
 

 

  Aqui encontramos um perfil ligeiramente distinto entre aos dois grupos de crianças. No 

Isolamento Social todas elas consideraram que as crianças queriam brincar sozinhas e/ou 

não queriam brincar com a criança observadora o que revela uma interpretação de conflito, 

particularmente a rejeição social. Na Agressividade Reactiva cerca de metade das crianças 

interpretaram e responderam da mesma forma mas as restantes diferem porque não 

interpretam uma rejeição social uma vez que consideram que as crianças querem só 

continuar a brincar. 

 

A questão: Se isto acontecesse contigo, era um ploblema para ti ? (estar sozinho 

sem ninguém com quem brincar ? 

 

  Quando procuramos saber se a situação apresentada era um problema para elas próprias 

específicamente a situação da criança observadora que não está a brincar, as respostas 

podem ser incluídas nas seguintes categorias: 

 

Quadro 13  - Categorias de resposta, na situação social de entrada no grupo de pares, resultantes da  questão: Se 

isto acontecesse contigo, era um ploblema para ti ? 
 

  
Agressividade Reactiva 

 
Isolamento Social 

Categorias de resposta  

N = 19 
 

 

N = 15 

 

1- Não 
 
2- Sim 

 
3- Mais ou menos 
 

 
4 
 
9 
 
6 

 
- 
 

15 
 
- 
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   Verifica-se claramente que todas as crianças identificadas com Isolamento Social 

consideram que a situação seria um problema para elas o que já não acontece nas crianças 

com Agressividade Reactiva. Para uma parte substancial destas últimas a situação em causa 

ou não era um problema ou então poderia ser ou não dependendo de outros aspectos que 

não foram referidos nem questionados. 

 

 

4.1.2-A FASE DE CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES-RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

   Considerando a situação de estar uma criança afastada e sozinha em relação às restantes 

que estavam a brincar e não estavam interessados em que ela brincasse com eles,  e sendo 

isso um problema, questionamos as crianças sobre a forma como se poderia resolver esse 

problema. Ou seja, nesta situação o que deveria fazer o menino que estava sozinho ? 

 

 

A questão: O que é que o menino que está afastado e sozinho deve fazer ? (para 

entrar no grupo) 

 

  Contráriamente à situação de Hipotética Provocação, nesta situação social não foi possível 

identificar um perfil diferenciador entre as crianças com Agressividade Reactiva e com 

Isolamento Social. 

  Todas as crianças invariávelmente propuseram uma solução de tipo assertivo-prosocial 

sugerindo que a criança deveria pedir às outras crianças para a deixarem brincar. 

 

 

A questão: o que aconteceria a seguir se ele fizesse isso ? 

 

  Procurando perceber qual a expectativa de eficácia e do resultado da solução adoptada 

anteriormente todas as crianças participantes admitiram uma de duas possibilidades: a 

criança conseguiria entrar no grupo porque os outros meninos deixavam ou então eles não 

permitiam e a criança continuava sozinha. Não se verificou diferenças nestas respostas entre 

as crianças com Agressividade Reactiva e com Isolamento Social 

 

 

A questão: E se isso não desse resultado, que outra coisa poderia o menino 

fazer a seguir ? 
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  Também aqui as respostas dos dois grupos de crianças não foi distinta uma vez que em 

todas elas só surgiram dois tipos de possibilidade de resposta caso a primeira solução 

adoptada não desse resultado: ou o menino desistia de pretender entrar no grupo de pares e 

ia para outro lado ou então deveria fazer queixa a um adulto. Não foram registadas soluções 

de tipo agressivo em qualquer uma das crianças participantes no estudo. 

 

 

      4.1.3- A FASE DE APLICAÇÃO DA SOLUÇÂO ESCOLHIDA 

 

À semelhança do que se tinha verificado na situação de Hipotètica Provocação, em todas as 

questões seguintes associadas à Fase de Aplicação da Solução Escolhida, não foi possível 

identificar um perfil de respostas que distinguisse os dois grupos de crianças. 

 

 

As questões: O que é que tu farias se estivesses naquela situação ? Mostra-me 

como farias.... Com isso conseguirias obter o que desejavas ? O que poderias 

fazer mais para além disso ? 

 

   Em todas estas questões as crianças identificadas com Agressividade Reactiva e com 

Isolamento Social repetem as soluções que adoptaram na fase anterior assim como as 

expectativas e as alternativas de comportamento. Ou seja, a análise que realizaram em 

relação às crianças que participam na situação apresentada em imagens, aplicam depois a 

elas próprias. 

 

 

    4.2- A análise quantitativa 

 

     Em função dos resultados obtidos no que respeita às categorias que foram identificadas, e 

contráriamente à Situação de Hipotética Provocação, nesta situação de Entrada no Grupo 

apenas é possível uma análise comparativa na variável Identificação da Situação e 

Reconhecimento da Existência de um Problema da Fase de Análise e Interpretação da 

Situação. Nas restantes variáveis e categorias a análise descritiva mostra que o perfil de 

respostas das crianças identificadas com Agressividade Reactiva e com Isolamento Social é 

muito semelhente. 
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As diferenças entre Agressividade Reactiva e Isolamento Social na situação 

social de Entrada no Grupo 

 

   Na Identificação da Situação utilizamos como critério o facto das respostas irem no sentido 

da identificação de um maior ou menor problema/conflito com a criança observadora, 

variando o resultado entre 1 e 5.   Os resultados encontrados evidenciam valores médios 

mais elevados para as crianças com Isolamento Social na Identificação da Situação, com o 

valor médio de 3,27, quando nas crianças com Agressividade Reactiva a média situa-se em 

1,95. Ou seja, as crianças com Isolamento Social identificam a situação como existindo um 

conflito e um problema com a criança observadora, enquanto as crianças com Agressividade 

Reactiva têm tendência para identificar a situação como normal onde existem crianças a 

brincar. 

  No reconhecimento da existência de um problema registam-se valores mais elevados no 

Isolamento Social com as crianças a admitirem a existência do problema e valores médios 

mais baixos na Agressividade Reactiva (não é um problema ou é um problema algumas 

vezes) 

 

Quadro 14- Média e desvio padrão na Interpretação da Situação das crianças identificadas com Agressividade 

Reactiva e com Isolamento Social 

  

Agressividade Reactiva 

N= 19 

          Média                  Desvio padrão 

 

Isolamento Social 

N = 15 

         Média                   Desvio padrão 
 

Identificação da Situação  

(Entrada no Grupo) 

 

Reconhecimento da Existência 

do Problema (Entrada no Grupo) 

 

1,95 

 
 

2,26 

 

,97 

 
 

,80 

 

3,27 

 
 

3,00 

 

,96 

 
 

,00 

 

 

    

 

     Verificamos a existência de diferenças muito significativas na variável Identificação da 

Situação (z = -3,270 e p= 0,001) apresentadas no quadro 15. As crianças com Isolamento 

Social distinguem-se das crianças com Agressividade Reactiva ao nível da Identificação da 

Situação porque o fazem identificando um problema e conflito com a criança observadora na 

história que foi apresentada. As crianças com Agressividade Reactiva focam a sua atenção 

na naturalidade da situação social (crianças a brincar) e não na criança que está como 

observadora. 

  Quanto ao Reconhecimento da Existência de um Problema, as diferenças são igualmente 

significativas (z = -3,247 ; p= 0,001) com as crianças identificadas com Isolamento Social a 
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reconhecerem objectivamente a existência de um problema se a história apresentada 

acontecesse com elas próprias, contráriamente às crianças com Agressividade Reactiva 
 

Quadro 15- Valores de Z do Teste U-Mann-Whitney e níveis de significância para as variáveis Identificação da 

Situação, em função das variáveis independentes Agressividade Reactiva e Isolamento Social 

  

Mann-Whitney U 

 

Z 

 

Sig.(2 tailed) 
 

Identificação da Situação EG 

(Entrada no Grupo) 

 

Reconhecimento da Existência 

do Problema (Entrada no Grupo) 

 

51,500 

 
 
 

67,500 

 

-3,270 

 
 
 

-3,247 

 

0,001 

 
 
 

0,001 

    

 

 

5- A relação entre a  situação de Hipotética Provocação e a situação de 

Entrada no Grupo 

 

   Nesta fase do estudo procuramos saber se existia alguma relação-associação entre a 

situação de Hipotética Provocação e a situação de Entrada no Grupo, a dois níveis 

diferentes. 
 

1- A relação entre a identificação na situação de hipotética provocação e a interpretação 

na situação social de entrada no grupo. 
 

2- A relação entre a solução adoptada na situação de hipotética provocação e a solução 

adoptada na situação social de entrada no grupo. 

 

Para isso, utilizamos a técnica estatística de correlação, coeficiente de correlação de 

Spearman, técnica Não Paramétrica, considerando a não existência da normalidade das 

distribuições.  

 

Quadro 16 -  Valores do coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis Identificação na situação de 

hipotética provocação e de entrada no grupo e solução nas duas situações sociais. N=34 

   

Identificação Situação EG 

(Entrada no Grupo) 

 

Solução EG 

(Entrada no Grupo) 

 

Identificação Situação HP 

(Hipotética Provocação) 

 

Coef.Cor 

 

 

-,647** 

 

 

_ 

 

Solução HP 

(Hipotética provocação) 

 

Coef.Cor 

 

 

- 
 

-,158 

 

 

** correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 



 69 

     Os resultados sugerem a existência de uma relação negativa muito forte  entre os valores 

da Identificação da Situação na  Hipotética Provocação e a Identificação da Situação na  

Entrada no Grupo ( r - 0,647 e p= ,000), mas não entre a Solução na situação de Hipotética 

Provocação e a Solução na situação de Entrada no Grupo ( r - 0,158 e p= 0,371). 

    

  Os resultados evidenciam que valores mais elevados na Identificação da Situação na 

Hipotética Provocação (interpretação conflituosa) estão associados a valores mais baixos na 

Identificação da Situação na Entrada no Grupo (interpretação não conflituosa) As crianças 

com Agressividade Reactiva que apresentam valores mais elevados na Hipotética 

Provocação apresentam resultados mais baixos na Identificação da Situação na Entrada no 

Grupo e o contrário verifica-se com as crianças com Isolamento Social. 

 

  A Solução adoptada na situação de Hipotética Provocação não está associada à Solução 

adoptada na situação de Entrada no Grupo, significando que, na primeira situação uma 

Solução de tipo Agressivo não é a Solução proposta na segunda situação de Entrada no 

Grupo, o mesmo acontecendo nas solução mais assertivas. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

1-A SITUAÇÃO SOCIAL DE HIPOTÉTICA PROVOCAÇÃO 

 

 

     1.1-Fase de Análise e Interpretação da Situação Social 

 

A atenção selectiva a pistas sociais, identificação e importância da situação, 

pensamento alternativo e a interpretação de intenção 

 

     Os resultados do estudo apontam para a existência de um número acentuado de crianças, 

10 no total de 19 na Agressividade Reactiva (AR) e 8 no total de 15 no Isolamento Social (IS), 

que dirigem claramente a sua atenção para um número limitado de pistas sociais. Verifica-se 

a identificação de um conflito na AR o que significará uma atenção selectiva às peças 

espalhadas e hà presença de um menino nessa zona, e para a existência de Cooperação no 

IS provavelmente não dando atenção ao factor peças espalhadas mas centrando a atenção 

nos dois meninos que estão próximos um do outro. As restantes crianças confirmam a 

interpretação de Conflito na AR (9 crianças) e Cooperação no IS (6 crianças) quando 

questionadas para darem a opinião em relação às duas crianças em separado e em 

particular. Nesta situação social existiam pelo menos quatro estímulos ou tipos de 

informação: o menino que coloca peças; a estrutura-torre de peças; peças espalhadas e a 

caír e o outro menino que está naquela zona. Tratando-se duma situação hipotética 

respondida num quadro de entrevista onde existia tempo para analisar e responder, é 

relevante que a atenção selectiva das crianças com AR seja orientada para pistas hostis e 

para uma identificação de existência de conflito. Mesmo as crianças com AR que 

apresentaram este perifl de respostas, mas após questionamento, identificam a existência 

dum conflito. Com um perfil diferente surgem as crianças com IS que dirigem a atenção para 

pistas benignas identificando a existência de cooperação entre as crianças.  
     
    Um outro elemento interessante é o facto de nenhuma criança ter colocado na resposta 

inicial imediata diferentes possibilidades para o que estava a acontecer  por exemplo “pode 



 71 

estar a acontecer isto...ou aquilo”. Só o fizeram após questionamento e como identificação 

alternativa da situação, cujos resultados permitem verificar uma tendência geral para 

considerarem que podia estar a acontecer outra coisa diferente. No entanto, nesta questão 

surge a primeira verificação da possivel existência de heterogeneidade intra-subgrupos uma 

vez que, quer na AR quer no IS, as categorias de resposta  foram diversificadas, a admitir 

uma situação diferente daquela que inicialmente produziram, ou até oposta. Dentro desta 

possível  heterogeneidade é relevante que a maioria das crianças com AR (10 no total de 19) 

e a minoria no IS (5 no total de 15) tenham mostrado intransigência na identificação inicial 

não admitindo outra possibilidade ou admitindo com muita dificuldade e após sugestão 

colocada pelo entrevistador. Estes resultados mostram uma tendência de maior flexibilidade 

em termos de pensamento alternativo nas crianças com IS e menos nas crianças com AR, 

mas no geral são resultados que sugerem que esta pergunta-questão da entrevista não será 

relevante na distinção entre os dois grupos de crianças. 
   
   A interpretação destes resultados à luz do referencial teórico que está na base da 

realização deste estudo, vai no sentido de confirmar a tendência encontrada em estudos ao 

longo dos últimos anos e sintetizados em Dodge et al. (2003) onde as crianças identificadas 

com AR e IS centram a atenção em aspectos particulares da situação social e num 

determinado número de pistas e de informação. Provavelmente centram a sua atenção em 

aspectos que são conhecidos porque foram vividos em situações reais anteriores ou que têm 

maior significado para elas próprias, segundo os autores. Esta questão do significado e da 

importância que a situação concreta que foi apresentada tem para estas crianças e a 

possibilidade das experiências pessoais anteriores em situações similares terem influência, 

será melhor compreendida na relação com outra pergunta colocada no estudo: saber se a 

situação concreta apresentada era um problema ou não para  a criança. Aqui todas as 

crianças consideraram que a situação apresentada era um problema se acontecesse com 

elas, ou seja, pretenderem brincar e as peças estarem a ser espalhadas pelo chão. Com esta 

informação somos levados a concluir que as respostas das crianças serão influenciadas pela 

atribuição de importância que fazem à situação concreta.  
    
    Para que o quadro fique mais compreensível,  associado a estes três aspectos, atenção 

selectiva a determinada informação, identificação de uma situação de conflito ou de 

cooperação e relevância pessoal que a situação concreta apresenta, surge a importante 

questão da atribuição de intenções. A este nível, a esmagadora maioria das crianças com AR 

(16 no total de 19) e um número elevado (8 no total de 15) no IS atribui uma intenção hostil à 

criança que está próxima daquela que constrói a torre considerando que aquela está a 

espalhar as peças desta, com má intenção e atitude de provocação. Lochman et al. (2006) 

tinham verificado que milisegundos após a percepção das pistas sociais as crianças 
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agressivas formam inferências acerca das intenções dos outros o que é muito influenciado 

pela detecção anterior das pistas hostis. Ou seja, as crianças com AR ao identificarem a 

situação como de conflito com base na atenção selectiva a pistas sociais hostis e 

considerando que essa situação seria um problema para elas próprias, realizam na 

continuidade uma atribuição de intenção hostil. Esta atribuição de intenção merece uma 

reflexão mais aprofundada face à sua relevância na investigação das competências sociais 

em crianças e particularmente no âmbito do processamento da informação social. 
    
     Para além da atribuição hostil encontramos no estudo, atribuições de intenção prosocial, 

atribuição ambigua e atribuição acidental exactamente as categorias que tinham sido 

encontradas por exemplo no estudo de Orobio de Castro et al (2003). Contudo as crianças 

com AR para além de produzirem uma atribuição hostil na sua maioria, as restantes (3 no 

total de 19) nunca colocam a possibilidade de intenção prosocial mas apenas intenção 

ambígua e acidental. Pelo contrário as crianças com IS que não fizeram atribuição hostil (7 no 

total de 15) fazem atribuição prosocial (4) e ambigua e acidental (3). Encontra-se aqui um 

perfil diferenciado de respostas que também tem uma tradução estatística uma vez que na 

comparação entre os dois grupos verificaram-se diferenças significativas. Apesar deste último 

facto, ele deve ser interpretado com cuidado face ao reduzido número da amostra na análise 

estatística. Estes resultados no que respeita à AR confirmam a tendência da larga maioria 

dos estudos existentes (Burks et al.1999; Dodge & Coie,1987; Harrist et al.1997; Hubbard et 

al. 2001; Orobio de Castro et al. 2002; Quiggle et al.1992).  
 

    No que respeita ao IS a interpretação dos resultados deverá ser mais cuidadosa em 

primeiro lugar pela maior heterogeneidade de respostas e em segundo porque não existem 

estudos centrados na atribuição de intenção hostil e os poucos dados existentes não 

confirmam a atribuição hostil em situação de provocação aplicada em crianças com 

Isolamento Social (Harrist et al.1997).  Aqui é sobretudo relevante questionar: porque é que 

uma parte significativa das crianças com IS (7 no total de 15) produziram uma atribuição de 

intenção hostil ? A resposta provavelmente está em estudos que verificaram que as crianças 

rejeitadas (agressivas e com isolamento) e crianças Populares Não Agressivas não diferiram 

quanto à atribuição de intenção (Keane et al.1990). Já anteriormente Pettit et al. (1988) 

também não tinham encontrado diferenças a este nível entre agressividade proactiva e 

reactiva quando os estudos apontam para uma forte atribuição hostil na agressividade 

reactiva e não na proactiva. Isto significa que é possível que crianças não identificadas com 

agressividade reactiva (populares, isoladas, agressividade proactiva ou outras) apresentem 

uma atribuição de intenção hostil. Factores individuais associado ao conhecimento social 

dessas crianças e às experiências anteriores; o significado que a situação social tem para 

cada uma ou outros elementos do contexto podem explicar estes resultados. Admitimos ainda 
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que nas crianças com IS a situação apresentada na entrevista não fosse suficientemente 

ambígua e que a descrição do entrevistador de que estava uma criança a espalhar as peças 

fosse demasiado sugestiva para levar as crianças a interpretar a intenção como hostil. 

 
 
A selecção de um objectivo para a situação social, pensamentos e emoções 

 

  O Modelo de Crick e Dodge (1994) postula que, após as fases de identificação e 

interpretação da situação, esta última particulamente em relação à atribuição de intenção, a 

criança seleciona um fim a atingir, objectivo ou um desejo de resultado para a situação que 

funciona como uma orientação para a produção da resposta comportamental. Na entrevista 

utilizada no estudo e aplicada às crianças procuramos avaliar este factor com a colocação da 

questão: o que é que a criança que brinca quer e o que é que o menino mais afastado quer ?  

Esta questão foi introduzida depois de termos colocado a possibilidade da criança estar a 

espalhar as peças. Os resultados encontrados evidenciaram uma dificuldade de avaliar esta 

dimensão através da entrevista. Na verdade todas as crianças produziram respostas muito 

similares o que é previsível que também acontecesse com crianças não identificadas com AR 

ou IS. As respostas foram todas no sentido de que os meninos querem e desejam aquilo que 

estão a fazer: um quer brincar o outro quer espalhar as peças.  Percebe-se que nesta 

resposta as crianças não estavam ainda orientadas para a resolução do problema porque se 

assim fosse seria de esperar que as respostas sobre a intenção dos meninos estivesse 

associada a um desejo sobre a forma como se resolveria o problema. 
    
   A mesma dificuldade surgiu quando se pretendeu saber o que é que a criança que brincava 

e a criança que estava mais afastada estavam a pensar e a sentir perante a situação social 

concreta. Em relação à primeira os pensamentos dela seria o desejo de brincar e uma 

emoção negativa porque as peças estavam a ser espalhadas e no caso da segunda (criança 

mais afastada) as respostas das crianças participantes no estudo foram semelhantes à 

resposta na atribuição de intenção (estava a pensar naquilo que queria fazer) e vivenciava 

emoções positivas.  
   
   Com estes resultados que provávelmente seriam de esperar também em crianças não 

identificadas, verificamos uma tendência comum na AR e IS a considerarem os pensamentos 

associados áquilo que a crianças queriam e estavam a fazer; emoções negativas para a que 

estava a ser confrontada com a queda das peça e emoções positivas  para a outra criança 

quer ela tivesse intenção hostil ou intenção pró-social. 
     
   Estas questões da entrevista semi-estruturada não pareceram por isso relevantes na 

compreensão do processamento da informação para além de não distinguirem os dois tipos 

de grupos de crianças, AR e IS. 
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        1.2- A Fase de Criação de Soluções – Resolução do Problema 

 

Construção de possíveis respostas-avaliação da resposta-tomada de decisão,solução 

alternativa e expectativa de resultado 

 

    Na fase seguinte da entrevista, agora orientada para a criação de soluções e a resolução 

de problemas, e na continuidade de anteriormente ter sido colocada a hipótese de uma 

criança querer brincar e a outra estar a espalhar as peças, o que foi considerado unânimente 

pelas crianças como um problema se acontecesse com elas, colocamos uma questão central: 

O que poderia fazer o menino que estava a construir a torre, e que queria continuar a brincar, 

para que as peças não continuassem a ser espalhadas pelo outro menino ? 
      
    Das respostas das crianças resultaram várias categorias que já tinham sido encontradas 

noutros estudos, particularmente em ( Crick et. al 1996; Dodge & Somberg,1987; Hughes, 

Meehan & Cavell, 2004; Orobio de Castro et al. 2003; Quiggle et al. 1992). Com metodologia 

semelhante outros autores encontraram mais respostas como por exemplo, “estabelecer um 

compromisso” (Crick, Bigbee & Howes,1996) que no nosso estudo se pode integrar na 

categoria de resposta prosocial-assertiva e “agressividade destrutiva e coerção” (Orobio de 

Castro et al.2003) que incluimos na categoria de agressividade física e verbal, 

respectivamente. 
 

    Sobre a reflexão e interpretação dos resultados, eles foram traduzidos em categorias de 

resposta que mostram uma tendência semelhante entre os dois grupos de crianças. A maioria 

(11 no total de 19) na AR e (13 no total de 15) no IS, forneceram uma solução de resposta 

prosocial-assertiva orientada para o diálogo com a outra criança procurando levá-la a parar 

de espalhar as peças. Numa análise intra-grupo verificamos que nenhuma criança com IS 

toma uma decisão de resposta agressiva verbal-relacional ou física enquanto que na AR 

existem 5 crianças que admitem que essa era a melhor solução. Na análise estatística 

comparativa encontamos diferenças significativas entre os dois grupos: solução de resposta 

mais prosocial no IS e menos prosocial na AR.  
    
     Estes resultados merecem uma leitura diferente entre a AR e o IS uma vez que em 

relação a esta última não sendo conhecido na literatura estudos sobre o tipo de resposta que 

as crianças com IS dariam numa situação de hipotética provocação, seria de esperar que as 

respostas fossem no sentido prosocial, por várias razões. São crianças que têm tendência 

para a passividade e evitamento;  características de timidez e ansiedade; cautelosa, receosas 

e inibidas (Harrist et al.1997; Ladd & Burgess, 1999; Rubin et al. 2000; Rubin, Bukowski & 

Parker, 2006). Apresentam também reduzida crença na legitimidade da agressão (Nelson, 

Rubin & Fox, 2005; Stewart & Rubin ,1995) e por isso os resultados não surpreendem. O 
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mesmo já não acontece na AR uma vez que a larga maioria dos estudos sintetizados em 

Lochman et al. 2006) sugerem que estas crianças recorrem dominantemente a soluções de 

resposta agressiva, quer verbal, relacional ou física. Esta tendência é ainda maior quando se 

verifica uma atribuição de intenção hostil e/ou identificação de pistas hostis que leva a uma 

identificação de conflito, como aconteceu no nosso estudo, e posterior solução agressiva. 
     
    Não se confirma assim neste estudo uma relação entre atribuição de intenção hostil e 

solução-resposta hostil nem entre Identificação de pistas hostil-conflito e solução-hostil ainda 

que isso tenha acontecido mas só em 5 das crianças com AR no total de 19. Nas crianças IS 

apenas verificamos consistência na resposta na relação entre Identificação da Situação que 

foi de cooperação (pistas sociais benignas) e não de conflito e agora uma Solução Prosocial.      
 

    Uma das razões que pode estar na base das respostas tipo prosocial nas crianças com AR 

pode ter a ver com as características do estudo (entrevista individual entre um adulto e a 

criança) que alguns autores consideram ser propício a respostas com desejabilidade social, 

ou seja procurar responder de forma socialmente aceite, desejada e valorizada. A criança 

responde em função do que pensa que o adulto espera e gosta de ouvir. 
     
    Outra possível explicação pode estar noutros factores que medeiam a relação entre a 

atribuição de intenção e a resposta comportamental, particularmente a conflitualidade da 

situação ou a existência ou não de agressividade e rejeição ao mesmo tempo (Orobio de 

Castro et al. 2002). Provavelmente como isso não acontece nestas crianças com AR por não 

serem rejeitadas e também porque é possível que a situação de provocação apresentada não 

seja considerada muito relevante para estas crianças (noutras situações mais significativas 

para estas crianças poderiamos encontrar respostas diferentes), isso poderá explicar estes 

resultados. 
      
    Registe-se ainda o facto das crianças terem optado por uma determinada solução-resposta 

e não a colocação de mais de uma possibilidade, por exemplo: “devia fazer isto ou...aquilo”. 

Significa isto que a construção de possíveis respostas pode não acontecer como processo de 

análise havendo uma relação mais directa e imediata entre desejo-objectivo e a resposta 

escolhida para o obter. 
 

    Um outro elemento associado à resposta produzida pelas crianças, quer com AR quer com 

IS, e que confirma a tendência que anteriormente analisamos é o facto de, no ãmbito do 

pensamento alternativo não termos encontrado respostas claramente opostas quando 

colocamos a questão de saber: se esta primeira solução não desse resultado o que deveria 

fazer a criança a seguir ? Aqui todas as respostas alternativas no IS foram  no sentido de 

propor uma resposta de evitamento da situação ou de pedido de ajuda exterior o que também 

se verificou na maioria da AR. Significa que também na resposta alternativa não houve a 
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opção por uma solução agressiva. As explicações para este facto serão semelhantes às que 

desenvolvemos anteriormente. 
 

   Nesta fase do processamento da informação o último elemento a avaliar teve com a ver 

com a expectativa do resultado e de eficácia pessoal relacionado também com a 

percepção das consequências da resposta produzida. Aqui, embora não se registando 

diferenças entre as crianças com AR e IS é interessante verificar que cerca de metade das 

crianças em cada grupo que tinha optado inicialmente por uma solução prosocial ou de 

minimização do conflito consideram que daquela forma podiam atingir o seu objectivo ou não, 

neste caso dependendo das características da outra criança e da sua reacção. Estes 

resultados evidenciam heterogeneidade de resposta quer na AR quer no IS: uns consideram 

que a solução adoptada levaria ao fim desejado (a criança parava de espalhar as peças) ou 

então se isso não acontecesse as causas seriam externas (a outra criança). Para as crianças 

que tinham optado inicialmente por uma solução-resposta agressiva (5 das crianças com AR) 

as respostas foram semelhantes ao grupo anterior mas acrescentam possíveis 

consequências. Afirmam que conseguiriam atingir o seu objectivo e que ao mesmo tempo a 

criança infractora seria castigada pelo que fez ou então podia não atingir o seu objectivo 

sobretudo porque a outra criança podia reagir-retaliar. Em ambos os casos verificamos a 

existência de um pensamento consequencial orientado para a criança infractora ou numa 

lógica de retaliação-castigo daquela criança ou preparado para continuar o conflito devido à 

sua acção Este resultado confirma de alguma forma a conclusão de Murray-Close & Crick 

(2006) para quem as crianças desta idade apresentam a consciência das consequências da 

agressão.  Podemos estar perante uma situação de crianças com AR que, pela sua 

experiência anterior já tenham passado por situações semelhantes e cujo resultado foi aquele 

que preveram nas respostas dadas. Regista-se assim uma heterogeneidade nas respostas 

também intra-grupo a mostrar que as características individuais terão aqui um papel 

importante mesmo sendo todas crianças identificadas com AR. 
    

     Em referência à literatura existente não se verificou a tendência das crianças agressivas 

em estabelecer prioritáriamente objectivos não relacionais (Crick & Dodge 1994) uma vez que 

quer na AR quer no IS foram encontrados objectivos e desejos para a situação claramente 

orientados para manter a relação humana mas também objectivos anti-sociais orientados 

para a penalização-castigo da criança infractora. Verifica-se contudo, conforme referido em 

Erdley e Asher (1996) a tendência maioritária das crianças com IS em estabelecer objectivos 

mais auto-protectivos de evitamento do conflito e da confrontação. Também não se verificou 

uma maior percepção de auto-eficácia nas crianças com AR conforme encontrado em  

Rudolph e Asher 2000). 
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A Implementação da Resposta Seleccionada. 

 

  Conforme referido na apresentação dos resultados, não foi possível encontrar respostas 

diferenciadoras entre os dois grupos de crianças quanto ás opções que teriam e o que fariam 

se estivessem elas próprias na situação apresentada na entrevista. Em todas as respostas e 

em todas as crianças foi repetido o que tinham dito na análise anterior referente à situação 

apresentada. Isto significará que as crianças participantes neste estudo desde cedo e durante 

a entrevista responderam imaginando-se a elas próprias na situação e então, quando 

respondiam o que o menino devia fazer estavam implicitamente a considerar aquilo que elas 

próprias deviam fazer provávelmente por conhecimento de situações sociais similares por 

que já tenham passado anteriormente. 

 

 

RESUMO e RELAÇÃO DOS RESULTADOS COM O OBJECTIVO DO ESTUDO 

 

   Nesta situação de Hipotética Provocação apresentada a crianças identificadas com 

Agressividade Reactiva e Isolamento Social foram encontrados resultados que são relevantes 

e nos permitem verificar em que extenção foram atingidos os objectivos ao nível qualitativo e 

quantitativo que tinhamos definido para este estudo. Nesse sentido consideramos que. 
 

- Foi possível estabelecer uma categorização de respostas nesta situação social problemática 

das interacções com os pares  na Fase de Identificação e Interpretação da Situação e Fase 

de Criação de Soluções – Resolução do Problema em ambos os grupos de crianças 

participantes, AR e IS 
 

- Foi possível identificar um perfil de respostas em cada uma daquelas fases com diferenças 

entre AR e IS mas não em todas as dimensões e em relação a todas as questões da 

entrevista, uma vez que algumas delas revelaram-se sem utilidadade para diferenciar os dois 

grupos de crianças. 
 

- Foram encontradas algumas categorias de resposta com maior poder de diferenciação dos 

dois grupos de crianças  
 

-Ao nível quantitativo apenas em duas categorias foi possivel encontrar diferenças 

significativas entre os dois grupos de crianças. 
 

  Existem assim elementos suficientes para afirmar que os objectivos que definimos para este 

estudo e as questões para as quais pretendiamos encontrar resposta foram parcialmente 

atingidos. 
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  Como mais significativo de todos os resultados desta fase do estudo e sobretudo para a 

identificação e diferenicação dos perfis das crianças com AR e IS registamos o seguinte: 

 

1- Esta situação de Hipotètica Provocação mostrou ser mais critica e significativa para as 

crianças com Agressividade Reactiva tal como seria de esperar face ao conhecimento 

existente na literatura 
 

2- As crianças com Agressividade Reactiva distinguiram-se das crianças com Isolamento 

Social ao nível das seguintes dimensões: 
 

• Atenção selectiva mais orientada para estimulos-pistas sociais hostis  
 

• Identificação da situação como conflituosa 
 

• Tendência para uma menor flexibilidade na produção de um pensamento alternativo 

para a situação. 
 

• Atribuição de intenção hostil mais acentuada 
 

• Maior diversidade de soluções-respostas para o problema com existência de soluções 

também agressivas mas maioritáriamente de carácter pro-social. 
 

• Tendência para maior percepção de auto-eficácia na solução escolhida 
 

• Tendência para soluções-respostas que também provoquem danos no outro 

(retaliação) 

  

Nas restantes questões e categorias, ou as respostas não foram diferenciadoras das crianças 

com AR e IS ou não foi possível recolher informação relevante ou com significado, em 

algumas questões-perguntas colocadas na entrevista conforme analisamos anteriormente. 

 

 

2- A SITUAÇÃO SOCIAL DE ENTRADA NO GRUPO DE PARES 

 

   Na situação social de Entrada no Grupo de Pares que foi utilizada neste estudo, os 

resultados evidenciam ainda maiores dificuldades na compreensão dos processos envolvidos 

e na diferenciação entre crianças com AR e IS, em relação à situação anterior de Hipotética 

Provocação. Contudo existem alguns dados relevantes que justificam uma análise cuidadosa. 
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     2.1-Fase de Análise e Interpretação da Situação Social 

 

A atenção selectiva a pistas sociais, identificação e importância da situação, 

pensamento alternativo e interpretação de intenção  

 

   Os resultados das respostas foram traduzidos para categorias que mostram uma tendência 

e um perfil diferenciado entre os dois grupos de crianças. As crianças com IS mostraram uma 

atenção selectiva a pistas-estímulos sociais claramente oriantados para a criança 

observadora, ou seja a criança que estva sozinha e afastada em relação às restantes que 

brincavam. Contráriamente, as crianças com AR dirigiram a atenção sobretudo para as 

crianças que estavam a brincar e 7 no total de 19 nem sequer referem a criança observadora. 

Para além disso as crianças com IS atribuem também emoções negativas à criança 

observadora e interpretam de imediato como uma situação de rejeição (está sozinha porque 

as autras não a querem, não gostam dela). Este resultado também ao nível quantitativo 

mostra diferenças significativas uma vez que, claramente é identificada uma situação natural 

de brincadeira entre crianças  por parte da AR e uma identificação de conflito por parte do IS. 

Esta situação situação mostrou que é muito mais significativa socialmente para as crianças 

com IS do que para a AR o que acaba por ser um resultado de alguma uma forma esperado 

face às características da situação e ao perfil dominante das crianças com IS. O facto de nas 

situações reais, as crianças com IS vivenciarem situações de maior isolamento, afastamento 

ou até de rejeição esteve concerteza na base destes resultados. 
    
     Uma outra resposta a uma questão da entrevista que se pode relacionar com esta, 

também para melhor compreendermos estes processos tem a ver com o facto de, as crianças 

com IS, terem considerado na sua totalidade (15 crianças) que aquela situação social era um 

problema para elas: estar uma criança sozinha que na sua opinião não estava a ser aceite 

pelos outros. Pelo contrário 10 no total de 19 as crianças com AR consideraram que aquela 

situação não era um problema para elas ou era mais ou menos. 
 

    Verificamos que ao nível da atenção selectiva a pistas sociais, identificação e importância 

da situação as crianças com IS apresentam um perfil diferenciador em relação à AR, com 

orientação para pistas hostis, identificação de conflito e grande importância social atribuída à 

situação apresentada. Esta última também com diferenças significativas ao nível estatístico. A 

estes níveis e nesta fase do processamento da informação encontramos uma tendência 

diferenciadora tal como tinha ocorrido na situação de Hipotética Provocação mas agora mais 

crítica para as crianças com IS 
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   Sobre a atribuição de intenções, as características da situação de Entrada no Grupo que 

foi apresentada não permitia um conhecimento imediato desta variável, porque à partida não 

era sugestiva qualquer intenção da(s) outra(s) uma vez que as crianças estavam a brincar. 

Contudo, nalgumas respostas são identificáveis, sobretudo no IS, elementos que mostram 

que as crianças com IS atribuem uma intenção hostil às crianças que brincam considerando 

que são as responsáveis por a outra criança observadora estar sozinha. Isso verifica-se 

quando as crianças com IS e na questão: o que é que os meninos que brincam querem ? 

terem dados respostas onde afirmam que as crianças querem brincar sozinhas e......não 

deixam brincar a outra criança. Em contraste nas crianças com AR muitas das respostas 

foram no sentido de que as crianças queriam continuar a brincar não fazendo referência a 

qualquer situação de rejeição. Com estes dados podemos sugerir que existe aqui uma 

atribuição de intenção hostil realizada pelas crianças com IS comparativamente às crianças 

com AR. 
 

  Na procura da compreensão sobre o pensamento alternativo os resultados não foram 

conclusivos porque ambos os grupos de crianças admitiram que podia acontecer uma coisa 

diferente daquela que estavam a interpretar mas verificou-se, e apenas no IS, que cerca de 

metade destas crianças mantém a interpretação inicial de rejeição sem considerar ou admitir 

uma outra possibilidade alternativa. Mais uma vez verifica-se a relevância desta situação 

social comparativamente às crianças com AR. 

 

A selecção de um objectivo para a situação social, pensamentos e emoções 

 

   Na procura de comprensão dos processos motivacionais, pensamentos e emoções das 

crianças implicadas na situação social de Entrada no Grupo verificamos as mesmas 

dificuldades encontradas na situação de Hipotética Provocação sobretudo na diferenciação 

entre AR e IS que não foi possível estabelecer. A tendência de todas as crianças (AR e IS) foi 

a de considerarem que a criança observadora quer entrar no grupo para brincar e que se 

sente triste com a situação em que está (fora da brincadeira) e que é nisso que está a 

pensar. Em relação às restantes crianças elas querem continuar a brincar, estão a pensar 

nisso e sentem-se alegres e felizes. Com estes dados é até possível admitir que qualquer 

outra criança mesmo não identificada com agressividade ou isolamento responderia desta 

forma uma vez que tem sentido lógico e parece natural face à situação. 

   A verificação dos factos anteriores leva-nos a admitir que à semelhança do que aconteceu 

na situação de Hipotética Provocação, estas questões-perguntas da entrevistas têm pouca 

utilidade para o estudo porque não diferenciam qualquer grupo de crianças. 

 

 



 81 

       2.2- A Fase de Criação de Soluções – Resolução do Problema 

 

Construção de possíveis respostas-avaliação da resposta-tomada de decisão,solução 

alternativa e expectativa de resultado 

 

  Na fase de criação de soluções-resolução do problema e contráriamente a alguma 

diferenciação encontrada na situação de Hipotética Provocação não registamos qualquer 

distinção entre as crianças com AR e as crianças com IS. As respostas foram todas no 

sentido de considerem que a melhor solução seria a criança observadora pedir ás outras 

crianças para a deixarem entrar no grupo e brincar e as soluções alternativas seriam a 

criança deixar de tentar e ir embora para outro lado ou então pedir ajuda exterior a um adulto. 

Nem na AR nem no IS foram encontradas respostas de tipo agressivo, mas sim soluções-

respostas de tipo prosocial ou assertivo. 

  Sobre a expectativa de resultado e percepção de auto-eficácia aconteceu o mesmo com 

cerca de metade das crianças a considerarem que conseguiam atingir o objectivos e a outra 

metade a considerar que podiam ou não atingir o seu objectivo, dependendo das 

características e da resposta das crianças que estavam a brincar. 
 

   Na Fase de Aplicação da Solução  foi encontrada exactamente a mesma tendência de 

resposta verificada na situação de Hipotética Proviocação, onde as crianças repetiram as 

respostas dadas nas fases anteriores  
    
  As possíveis explicações para alguns os resultados obtidos nesta situação de Entrada no 

Grupo de Pares são na nossa perspectiva semelhantes ao que problematizamos na situação 

de Hipotética Provocação. 

 

 

RESUMO e RELAÇÃO DOS RESULTADOS COM O OBJECTIVO DO ESTUDO 

 

   Da mesma forma como procedemos na situação de Hipotética Provocação, também aqui 

na situação de Entrada no Grupo e apresentada a crianças identificadas com Agressividade 

Reactiva e Isolamento Social foram encontrados resultados que são relevantes e nos 

permitem verificar em que extenção foram atingidos os objectivos ao nível qualitativo e 

quantitativo que tinhamos definido para este estudo. Consideramos com base nos resultados 

que: 
 

- Foi possível estabelecer uma categorização de respostas nesta situação social problemática 

das interacções com os pares  na Fase de Identificação e Interpretação da Situação e Fase 
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de Criação de Soluções – Resolução do Problema em ambos os grupos de crianças 

participantes, AR e IS. 
 

- Foi possível identificar um perfil de respostas sobretudo na Fase de Anàlise e Interpretação 

da Situação diferenciadora das crianças com AR e IS mas não em todas as dimensões e em 

relação a todas as questões da entrevista, uma vez que algumas delas revelaram-se sem 

utilidadade para diferenciar os dois grupos de crianças. 
 

- Foram encontradas algumas categorias de resposta com maior poder de diferenciação dos 

dois grupos de crianças  
 

-Ao nível quantitativo apenas em duas categorias foi possivel encontrar diferenças 

significativas entre os dois grupos de crianças. 
   
  Como mais relevante nesta situação social e relacionado com os objectivos do estudo 

registamos que:  
 

1- Esta situação de Entrada no Grupo mostrou ser mais crítica e significativa para as 

crianças com Isolamento Social tal como seria de esperar face ao conhecimento 

existente na literatura 
 

2- As crianças com Isolamento Social distinguiram-se das crianças com Agressividade 

Reactiva ao nível das seguintes dimensões: 
 

• Atenção selectiva mais orientada para estimulos-pistas sociais hostis  
 

• Identificação da situação como conflituosa 
 

• Tendência para uma menor flexibilidade na produção de um pensamento alternativo 

para a situação. 
 

• Atribuição de intenção hostil mais acentuada 
 

Nas restantes questões e categorias, ou as respostas não foram diferenciadoras das crianças  

com AR e IS ou não foi possível recolher informação relevante ou com significado. 

 

A relação entre a  situação de Hipotética Provocação e a situação de Entrada no 

Grupo 

 

  Porque também foi alvo de estudo ao nível quantitativo regsitamos como mais significativo o 

facto de haver uma relação negativa muito forte  entre a Interpretação da Situação na  

Hipotética Provocação e a Interpretação da Situação na  Entrada no Grupo com valores mais 

elevados na primeira valores (interpretação conflituosa) a estarem associados a valores mais 
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baixos (interpretação não conflituosa), na segunda. As crianças com Agressividade Reactiva 

que apresentam valores mais elevados na Hipotética Provocação apresentam resultados 

mais baixos na Interpretação da Situação na Entrada no Grupo e o contrário verifica-se nas 

crianças com Isolamento Social. 
 

   A Solução adoptada na situação de Hipotética Provocação não está associada à Solução 

adoptada na situação de Entrada no Grupo, significando que, na primeira situação uma 

Solução de tipo Agressivo apresentado por vários crianças com Agressividade Reactiva não é 

a Solução proposta na segunda situação de Entrada no Grupo o mesmo acontecendo nas 

solução mais assertivas. 

 

  Todos estes resultados evidenciam as diferenças de perfil entre crianças com Agressividade 

Reactiva e com Isolamento Social ,em várias categorias de resposta, em diferentes fases do 

processamento da informação, nas situações sociais de Hipotética Provocação e Entrada no 

Grupo de Pares, acedidos através da utilização de uma entrevista semi-estruturada. 

Exactamente aquilo que justificou a necessidade e pertinência deste estudo traduzido na 

definição de objectivos e estabelecimento de questões que procuramos atingir e dar resposta, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES 
 

 
 
  Após todo o enquadramento do estudo, a análise do referencial teórico e da investigação 

produzida e sobretudo a apresentação dos resultados e a sua discussão e ainda numa 

relação directa com os objectivos que tinhamos formulado para este estudo, concluimos que: 

 

1- É possivel aceder ao processamento da informação social em crianças através duma 

entrevista semi-estruturada aplicada a situações sociais problemáticas como a Hipotética 

Provocação e a Entrada no Grupo de Pares. 

 

2- A entrevista semi-estruturada utilizada neste estudo apresenta potencialidades para 

distinguir o processamento da informação social em crianças identificadas com Agressividade 

Reactiva e Isolamento Social, necessitanto de ser adaptada em relação às questões que não 

mostraram utilidade naquela diferenciação. 

 

3- Através da entrevista semi-estruturada utilizada neste estudo não é possivel avaliar com 

rigor a forma como as crianças implementam a solução adoptada para a resolução de um 

problema social. 

 

3- A situação social problemática de Hipotética Provocação mostrou ser mais adequada na 

Avaliação Psicológica de crianças identificadas com Agressividade Reactiva e menos no 

Isolamento Social 

 

4- A situação social problemática de Entrada no Grupo de Pares mostrou ser mais adequada 

na Avaliação Psicológica de crianças identificadas com Isolamento Social e menos na 

Agressividade Reactiva 

 

5- As crianças com Agressividade Reactiva e Isolamento Social apresentam padrões de 

cognição específicos nalguns passos do processamento da informação social. 

 

6- A estrevista semi-estruturada face à insuficiência verificada nalguns aspectos deverá ser 

utilizada e integrada com outros instrumentos de avaliação psicológica em crianças. 
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    Este estudo apresenta algumas Limitações desde logo pelo reduzido número de 

participantes apesar de terem sido as crianças identificados num contexto de cerca de 700 e 

sobre as quais recai a maior preocupação por parte da comunidade escolar face aos 

problemas de agressividade e isolamento social. Do ponto de vista estatístico este facto leva 

à necessidade de cuidado na interpretação de alguns resultados. 
 

   Por outro lado consideramos igualmente uma limitação deste estudo o facto de termos 

procedido à construção das categorias de respostas que derivaram das questões colocadas 

às crianças sem termos recorrido a juizes-especialistas na área no sentido da validação 

dessas categorias. Para minorar essa limitação recorremos, tal como assinalado ao longo do 

texto, à metodologia utilizada noutros estudos. 
 

    Acrescentamos ainda que as caracteísticas do estudo assente numa entrevista directa 

entre o adulto e a criança podem ter proporcionado  respostas com desejabilidade social não 

traduzindo aquilo que as crianças efectivamente produzem nos contextos sociais reais. 
 

  O facto de termos encontrado nalgumas fases do estudo e intra-grupos  alguma dispersão 

dos resultados, pode significar que dentro da Agressividade Reactiva e do Isolamento Social 

existem diferentes realidades e até problemas associados, que não foi possível identicar no 

estudo, Por exemplo a existência ou não de crianças com rejeição social associado à AR ou 

ao IS ou até Agressividade Reactiva e Isolamento Social em simultâneo. 
     
    Factores que normalmente explicam as diferenças encontradas como por exemplo o 

género dos participantes não foi possível de caracterizar neste estudo porque os 

participantes com AR eram apenas do sexo masculino e no IS o número de crianças do sexo 

feminino era reduzido 
 

  Com os resultados deste estudo não é possivel extender as conclusões a outras populações 

mesmo a crianças não identificadas com AR e IS. 

 

   Por último e também relacionado com as características do estudo, mostrou-se muito díficl 

ou quase impossível conhecer a relação entre a escolha das soluções-respostas sociais e a 

forma como é implementada quando nas situações sociais reais as crianças são confrontadas 

com situações problemáticas como aquelas que forma apresentadas neste estudo 
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Apesar das limitações identificadas consideramos que os resultados e conclusões deste 

estudo têm Implicações positivas a vários níveis: 
 

 

Para a prática 
 

    Porque contribuiu para a elaboração de uma entrevista semi-estruturada que possa ser 

utilizada na avaliação das competências na resolução de problemas em crianças 

particularmente em situações sociais problemáticas 
 

     Porque possibilitou no âmbito do processamento da informação, conhecer alguns padrões 

de cognição em crianças portuguesas identificadas com Agressividade Reactiva e Isolamento 

Social que é útil na avaliação e intervenção psicológica com estas crianças 
 

     Porque evidenciou mais uma vez a necessidade de utilização de vários instrumentos e 

fontes, juntamente com a entrevista semi-estrutura, para se proceder adequadamente ao 

diagnóstico e avaliação psicológica em crianças com dificuldades e problemas nas 

interacções sociais 
 

 

Para a teoria 
 

     Porque com este estudo foi possível conhecer melhor o processamento da informação 

social em crianças com Isolamento Social uma vez que são muito reduzidos na literatura 

estudos com esta população. 
 

     Porque permitiu conhecer melhor os processos cognitivos de crianças com Agressividade 

Reactiva e Isolamento Social em situações problemáticas que não são habitualmente 

consideradas na literatura, sobretudo o Isolamento Social em situações de Hipotética 

Provocação. 
 

     Porque foi mais uma oportunidade de verificarmos a complexidade do tema e a 

necessidade de clarificação conceptual envolvendo a relação entre agressividade, isolamento 

e aceitação-rejeição social. 
 

 

Para a investigação 
 

  Porque com este estudo surgem interessantes e necessárias perspectivas de estudos para 

o futuro, nomeadamente: 
 

- Conhecer as diferenças nos padrões de cognição social em crianças com outras idades e 

também do género feminino 
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- Relacionar a utilização da entrevista com outros métodos como a observação em meio 

natural para conhecer melhor a relação entre o processamento da informação e depois a 

implementação das respostas comportamentais. 
 

- Avaliar as alterações nos padrões de processamento da informação em crianças com 

Agressividade e Isolamento após um período de intervenção terapêutica 
 

- Estudar a Agressividade Reactiva e o Isolamento Social noutras situações sociais 

problemáticas 

 

 

Conjugando as implicações deste estudo aos vários níveis e considerando a importãncia que 

é hoje atribuída a fenómenos críticos de interacção social em crianças, sobretudo com o 

grupo de pares, como são os exemplos da Vitimização (Troop-Gordon & Ladd,2005; 

Cullerton-Sen & Crick,2005) e do Bullying (Olweus, 1983; Schwartz, Dodge, Pettit, & 

Bates,1997) e ainda a plena actualidade dos modelos de processamento da informação 

social (Dodge, Crozier, Fontaine, Lansford, Bates, Pettit, Levenson, 2008) diriamos que, com 

este estudo demos um contributo para o aprofundamento do conhecido dos problemas socais 

das crianças em idade escolar com dificuldade no ajustamento social. 

 

 

 

Porque nunca é demais, saber mais, sobre processos pouco adaptativos  

de confronto das crianças com o mundo social real ! 
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