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Resumo 

 

O presente estudo visa a exploração dos acontecimentos que as crianças de 1º e 2º Ciclos 

experienciam como positivas, as emoções positivas que lhes estão associadas, quais as 

estratégias de savoring que mais utilizam, para aumentar ou prolongar essas emoções, bem 

como a respetiva eficácia percecionada pelas crianças. Partindo destes objetivos, procedemos 

à recolha de dados através de entrevistas individuais, entrevistas de grupo e da aplicação da 

Escala de Vivência de Experiências Positivas, constituída, essencialmente, por itens de 

resposta aberta. Recorremos à análise de conteúdo como técnica de análise das respostas dos 

participantes. Participaram 245 crianças, do 2º ao 6º ano de escolaridade. Os resultados 

mostraram que as crianças valorizaram acontecimentos relacionados com convívio e 

relacionamento, sucessos e atividades de lazer. E experienciaram, sobretudo, emoções 

positivas na sequência dos acontecimentos referidos. Verificou-se ainda que as crianças 

recorrem a várias estratégias de savoring utilizadas por adultos, mas foram também 

identificadas novas categorias de estratégias, sobretudo comportamentais, que são mais 

privilegiadas pelas crianças, nomeadamente, o prolongamento da experiência, o 

prosseguimento para outra experiência e a partilha com os outros. E as estratégias adotadas 

mostram-se bastante eficazes. 

 

 

Palavras-chave: acontecimentos positivos; estratégias de savoring; bem-estar; crianças. 
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Abstract 

This study aims to explore the positive events that primary school children experience, 

positive emotions associated, savoring strategies that children use in response to positive 

events and their perceived efficacy. For this purpose 245 children, 2
nd

 to 6
th
 grade answered 

to individual or group interviews, or to a self-report questionnaire with open-ended questions 

on the same issues evaluated through the interviews. Results indicated that children 

appreciated events related with interaction and relationship, successes and leisure time 

activities. It was also found that children mentioned various savoring strategies used by 

adults, but identified also different strategies. Children used specially behavioral savoring 

strategies namely changing to another experience, extend the experience and sharing with 

others. Children perceived the strategies they adopted as quite effective. 

 

Keywords: Positive events; savoring strategies; well-being; children. 
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Introdução 

O estudo da satisfação com a vida, da felicidade, do otimismo e do bem-estar tem sofrido 

uma enorme evolução, sobretudo desde o movimento despoletado pela Psicologia Positiva, 

tendo vindo a crescer o interesse pelo estudo da experiência emocional positiva, com o 

objetivo de se alcançar uma melhor compreensão acerca dos processos que a regulam 

(Bryant, Chadwick, & Kluwe, 2011). 

Os estudos começam a alargar as conceptualizações existentes acerca da regulação 

emocional e a incluir a gestão eficaz das emoções positivas como um componente chave do 

bem-estar (Tugade & Fredrickson, 2007). 

A investigação tem demonstrado que o afeto positivo pode trazer vários benefícios para 

os indivíduos, por exemplo, ao nível da autoeficácia, bem-estar físico, criatividade, 

competências sociais (Fredrickson, 1998, 2001; Tugade & Fredrickson, 2007; Lyubomirsky, 

King, & Diener, 2005) e, ainda, que a presença de emoções na vida dos indivíduos aumenta a 

sua disponibilidade para interagir socialmente, explorar e agir sobre o meio que, 

consequentemente, desencadeará mais emoções positivas (Fredrickson, 1998, 2001). 

Bryant e Veroff (2007), propõem um modelo que visa explicar como se processa a 

autorregulação das emoções positivas e como este processo pode contribuir para a construção 

de recursos pessoais e, consequentemente, para a promoção do bem-estar. 

Tendo em conta que pouco se conhece acerca das experiências positivas das crianças, 

iremos procurar dar um contributo para a literatura nesta área conduzindo um estudo com o 

intuito de explorar os acontecimentos que as crianças experienciam como sendo positivos e 

sobre as estratégias a que recorrem para aumentar ou prolongar os estados positivos 

proporcionados por esses acontecimentos, e que contribuem para o aumento do seu bem-

estar. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

 

Num passado recente o foco primordial da Psicologia remetia para a patologia e visava o 

tratamento e prevenção da doença. Apesar da grande importância desta perspetiva para o 

funcionamento dos indivíduos e da sociedade, a saúde mental vai mais além da mera ausência 

de doença e, neste sentido, Westerhof e Keyes (2010) propõem um modelo integrador da 

saúde e da doença mental em que referem que, apesar da relação existente entre si, estão 

presentes duas dimensões distintas. Os autores referem que a par do contínuo que indica a 

presença ou ausência de doença mental, há um contínuo que indica a presença ou a ausência 

dessa mesma saúde. 

Esta mudança de paradigma, potenciada pelo movimento da Psicologia Positiva 

(Seligman, 2002), conduziu à crescente importância atribuída aos aspetos positivos do 

funcionamento humano e, consequentemente, a um aumento exponencial da investigação no 

âmbito da satisfação com a vida, da felicidade, do otimismo e do bem-estar. 

De acordo com Ryan e Deci (2001), os modelos que atualmente se dedicam ao estudo do 

bem-estar derivam de duas abordagens centrais que permitem equacionar o bem-estar: 

hedónica e eudaimónica. Os autores referem que na abordagem hedónica se assume que o 

bem-estar consiste em prazer ou felicidade e que o objetivo da vida é experienciar o máximo 

prazer possível. Esta visão tem sido seguida pelo modelo do Bem-Estar Subjetivo (Diener, 

Lucas, & Oishi, 2002; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999), proposto por Diener, o qual 

integra três dimensões: a satisfação com a vida, a presença de emoções positivas e a ausência 

de emoções negativas. Ryan e Deci (2001) afirmam que na abordagem eudaimónica se 

sustenta a ideia de que o bem-estar é algo mais do que felicidade e refere-se ao alcance do 

potencial humano, através da canalização de recursos que visam a valorização e a procura de 

realização pessoal. O modelo do Bem-Estar Psicológico (Ryff & Keyes, 1995), proposto por 
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Ryff, rege-se por estas orientações e inclui seis dimensões do funcionamento psicológico 

positivo: autoaceitação, crescimento pessoal, objetivos de vida, relações positivas com os 

outros, domínio do meio e autonomia. Outro modelo que assume esta perspetiva eudaimónica 

é o modelo de Bem-Estar Social (Westerhof & Keyes, 2010), proposto por Keyes, que vem 

complementar o foco existente face ao domínio privado da vida dos indivíduos dando 

importância às relações estabelecidas com o domínio público e social, nomeadamente, ao 

nível do funcionamento e envolvimento sociais. Neste sentido, são apontadas cinco 

dimensões que permitem a descrição do funcionamento ótimo de uma pessoa em sociedade: 

coerência, aceitação, atualização, contribuição e integração sociais. 

Apesar desta divisão conceptual, há uma sobreposição entre estas duas correntes de 

investigação que, por se complementarem, fornecem uma visão ampla dos fatores 

relacionados com a natureza e com a promoção do bem-estar (Ryan & Deci, 2001). 

 

Bem-estar nas Crianças 

A investigação sobre o bem-estar nas crianças, na sua generalidade, foi inicialmente 

concebida para os adultos e posteriormente adaptada para as crianças. Desta forma, à 

semelhança da investigação do bem-estar nos adultos, segundo Moore e Keyes (2003), 

evoluiu-se da ênfase no tratamento da patologia, para a prevenção de problemas e, mais 

recentemente, para a promoção do desenvolvimento positivo. 

Pollard e Lee, em 2003, levaram a cabo uma revisão de literatura sobre o bem-estar nas 

crianças onde referiram que a existência de inúmeros estudos sobre o bem-estar conduziu a 

alguma confusão e contradição na investigação devido à grande variedade de definições, 

indicadores e medidas de bem-estar. De acordo com estes autores, o bem-estar pode ser 

melhor definido através de características individuais como um estado intrinsecamente 

positivo (felicidade), como um continuum do positivo para o negativo, pela ausência de bem-
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estar (depressão) e de forma coletiva (conceções do self baseadas na participação em grupos 

ou categorias sociais). O bem-estar pode ainda ser definido e operacionalizado a nível 

individual, a partir de um domínio específico (físico, social, cognitivo ou psicológico) e, a 

nível ambiental, incorporando efeitos do contexto (e.g., familiar, escolar, socioeconómico) da 

criança em desenvolvimento (Pollard & Lee, 2003). 

Columbo (1986, citado por Pollard & Lee, 2003) conceptualiza o bem-estar como um 

construto multidimensional que integra as dimensões psicológica, física e social. No entanto, 

Pollard e Lee (2003) afirmam que os estudos apontam para a existência de mais dois 

domínios no bem-estar nas crianças: cognitivo e económico. Nos estudos conduzidos por 

diversos autores há uma tendência para a inclusão de indicadores positivos nos domínios 

físico, cognitivo, económico e social, enquanto que no domínio psicológico – que possui um 

maior número de indicadores – tende-se a incluir mais indicadores negativos, estando por 

determinar um conjunto base de indicadores psicológicos positivos do bem-estar nas crianças 

(Pollard & Lee, 2003). 

Para Bizarro (1999, citado por Carvalho & Marques Pinto, 2011) o bem-estar 

corresponde a um construto multidimensional, integrador e “não patológico”, contemplando 

cinco dimensões do bem-estar dos jovens: duas avaliam dificuldades ao nível emocional, 

cognitivo, social e fisiológico (cognitiva-emocional negativa e ansiedade) e três avaliam a 

presença de recursos pessoais ao nível emocional, cognitivo e social (cognitiva-emocional 

positiva, apoio social e perceção de competência). 

Pollard e Rosenberg (2003) definem o bem-estar como um estado de desempenho bem-

sucedido ao longo da vida que integra o funcionamento físico, cognitivo e sócioemocional 

que resulta na capacidade de realização de ações significativas para a sua comunidade, de 

resolução de problemas e em boas relações sociais. 
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As diversas perspetivas sobre o bem-estar estão, geralmente, em consonância 

relativamente a dois princípios do desenvolvimento positivo da criança (Zaff et al., 2003). 

Um deles diz respeito à influência que os elementos de cada dimensão exercem entre si, por 

exemplo, tende a haver uma interação constante entre os estados emocionais e as interações 

sociais. O outro princípio corresponde à integridade do desenvolvimento, ou seja, o 

desenvolvimento positivo num dos domínios tenderá a afetar o desenvolvimento nos restantes 

domínios. 

Pelo que vimos até aqui, o bem-estar nas crianças sofreu uma evolução que partiu das 

conceções existentes para os adultos sofrendo uma progressiva adaptação. O elevado número 

de estudos conduziu a várias definições e, consequentemente, a alguma inconsistência na 

conceptualização do bem-estar nas crianças. Ainda assim, tem-se procurado apresentar uma 

perspetiva integradora e multidimensional do construto, destacando-se a existência das 

dimensões psicológica, física, social, cognitiva e económica. 

 

Experiências Emocionais Positivas e Bem-estar 

Na linha de estudo das variáveis psicológicas positivas e do bem-estar, nos últimos anos 

tem-se constatado um aumento de interesse pelo estudo da experiência emocional positiva, 

procurando-se alcançar uma melhor compreensão acerca dos processos que a regulam 

(Bryant et al., 2011). Os estudos começam a alargar as conceptualizações existentes acerca da 

regulação emocional e a incluir a gestão eficaz das emoções positivas como um componente 

chave do bem-estar (Tugade & Fredrickson, 2007). O foco inicial incidia nas consequências 

afetivas dos acontecimentos positivos em função de características situacionais e pessoais, 

mas recentemente começou a explorar-se os mecanismos causais através dos quais as 

experiências positivas produzem diferentes reações emocionais em diferentes indivíduos ou 

no mesmo indivíduo ao longo do tempo (Bryant et al., 2011). 
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A investigação tem demonstrado que o afeto positivo pode ter funções adaptativas, quer 

em condições normais quer em condições de stress (Folkman & Moskowitz, 2000) e está 

relacionado com características como confiança, otimismo, autoeficácia, comportamentos 

pró-sociais e bem-estar físico (Lyubomirsky et al., 2005). 

Fredrickson (1998, 2001), especialista no estudo das emoções positivas, desenvolveu 

uma teoria acerca dos benefícios das emoções positivas, para o indivíduo e para a sociedade 

em geral, conhecida como Broaden-and-Build Theory. A autora defende que as emoções 

positivas e negativas têm ambas funções adaptativas e efeitos fisiológicos, que são diferentes 

e complementares. Enquanto as emoções negativas tendem a restringir os repertórios de 

pensamentos e de comportamentos dos indivíduos, as emoções positivas tendem a alargar 

(broaden) esses repertórios que, consequentemente, propiciam a construção (build) de 

recursos pessoais (físicos, intelectuais, psicológicos, sociais e emocionais) que nos preparam 

para futuros desafios e promovem o nosso bem-estar. 

Desta forma, a presença de emoções positivas (e.g., alegria, interesse, contentamento, 

amor) contribui, por exemplo, para a vontade de brincar, possibilita o desenvolvimento de 

competências sociais, promove a criatividade e a exploração, potencia a capacidade de 

desfrutar (savor) a vida e desencadeia mais emoções positivas (Fredrickson, 1998, 2001; 

Tugade & Fredrickson, 2007). As pessoas adquirem uma maior disponibilidade para 

experienciar as suas emoções positivas (Lyubomirsky et al., 2005), gerando-se então um ciclo 

recíproco entre pensamentos e emoções, ou dito de outra forma, havendo mais recursos 

criam-se condições para mais emoções positivas, havendo emoções positivas desenvolvem-se 

mais recursos, e assim por diante, conduzindo a um aumento do nível de bem-estar emocional 

ao longo do tempo (Fredrickson, 1998, 2001) e ao envolvimento ativo na procura de novos 

objetivos de vida (Lyubomirsky et al., 2005). 
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Bryant, num estudo desenvolvido em 1989, mostrou que as pessoas fazem avaliações 

separadas das suas emoções e do controlo emocional das experiências no que diz respeito às 

emoções positivas e negativas. O autor refere que as crenças de savoring (que estão 

relacionadas com níveis de bem-estar) são independentes das crenças de coping, ou seja, o 

controlo percebido relativamente à capacidade de se desfrutar experiências positivas 

processa-se de forma distinta do controlo percebido relativamente à capacidade de lidar 

(cope) com experiências negativas (Bryant, 1989). 

Posteriormente, Bryant e Veroff, em 2007, propõem um modelo com o intuito de explicar 

como se processa a autorregulação das emoções positivas e como este processo pode 

contribuir para a construção de recursos pessoais e, consequentemente, para a promoção do 

bem-estar. Passamos em seguida a apresentar o modelo proposto por estes autores. 

 

O Modelo de Savoring de Bryant e Veroff 

Bryant e Veroff (2007) definem o savoring como o processo através do qual as pessoas 

promovem, apreciam e potenciam as suas experiências emocionais positivas, i.e., o conjunto 

de estratégias cognitivas ou comportamentais adotadas que permitem desfrutar (savor) uma 

experiência. É considerado pelos autores como o equivalente positivo do coping, que 

corresponde ao processo através do qual as pessoas lidam com experiências causadoras de 

distress. Os autores sugerem que, à semelhança do que Fredrickson (1998, 2001) avança 

acerca das emoções positivas, o savoring poderá constituir-se como um mecanismo mediador 

que possibilita o alargamento do repertório cognitivo dos indivíduos e potencia o bem-estar. 

Os autores referem que a ocorrência de uma experiência de savoring implica: (1) a 

minimização das necessidades sociais e de estima; (2) o sentido do imediato, de algo que 

acontece aqui e agora, envolvendo um certo automatismo face ao que está a ser desfrutado; e 

(3) a atenção consciente focada na experiência positiva. 
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Para uma melhor compreensão deste processo, Bryant e Veroff (2007) distinguem três 

conceitos fundamentais: experiências de savoring, processos de savoring e estratégias (ou 

resposta) de savoring. 

A experiência de savoring, que se encontra num nível mais amplo, representa a totalidade 

das sensações, percepções, pensamentos, comportamentos e emoções de uma pessoa quando 

consciente e atenta a um estímulo, resultado ou acontecimento positivo. O processo de 

savoring, que se encontra num nível intermédio, corresponde a uma sequência de operações 

mentais ou físicas que ocorre ao longo do tempo e transforma um estímulo, resultado ou 

acontecimento positivo em emoções positivas às quais a pessoa toma atenção e desfruta. A 

estratégia de savoring, que se encontra num “micro” nível, é um pensamento ou 

comportamento específico, concreto, que surge na sequência de um estímulo, resultado ou 

acontecimento positivo. Estas respostas cognitivas ou comportamentais moderam o impacto 

dos acontecimentos positivos sobre as emoções positivas, aumentando ou diminuindo a sua 

intensidade e prolongando ou encurtando a duração das emoções positivas correspondendo, 

portanto, à componente operacional do processo de savoring. 

 

Experiências de Savoring 

Existe uma grande diversidade de experiências de savoring que podem ser vivenciadas, 

podendo estas ser experiências sensoriais, experiências resultantes de um determinado estado 

psicológico ou mesmo experiências sem estímulos sensoriais (Bryant & Veroff, 2007). 

Segundo os autores, a forma como a experiência é vivenciada resulta da influência de: (1) 

determinadas condições que aumentam a disponibilidade da pessoa, possibilitando que o 

savoring ocorra; (2) fatores que afetam a qualidade e a intensidade das emoções positivas 

experienciadas; e (3) fatores que afetam a atenção dada às emoções positivas experienciadas. 
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Como referido anteriormente, para que ocorra uma experiência de savoring é necessário 

que as necessidades sociais e de estima sejam minimizadas, pois diminui-se a ativação do 

sentido de responsabilidade social, e desta forma, menos preocupações e necessidades 

satisfeitas tornam a pessoa mais disponível para a experiência de savoring (Bryant & Veroff, 

2007). 

No processo de savoring a intensidade e a qualidade da experiência é influenciada pela 

duração da experiência, pela capacidade de reduzir o stress da experiência, pela 

complexidade da experiência, pelo grau de foco atencional presente, pelo grau de equilíbrio 

na automonitorização e pelas interações sociais estabelecidas durante a experiência (Bryant & 

Veroff, 2007). 

Os autores referem que quando desfrutamos uma experiência focamos a nossa atenção na 

experiência subjetiva. A atenção dada é influenciada pelo peso relativo de outras opções, pela 

atenção a novas situações, pela atenção a situações desafiantes, pela abertura a situações 

incertas, pela personalidade e pelas experiências doces/amargas (bittersweet) (Bryant & 

Veroff, 2007). 

De acordo com os autores, o foco atencional durante o processo de savoring pode ter uma 

orientação externa (savoring centrado no mundo) ou interna (savoring centrado no self), que 

permite optimizar oportunidades e experiências de savoring. A maioria das experiências não 

é totalmente centrada num destes tipos de foco atencional, geralmente estão ambos 

envolvidos mas um deles pode ser dominante (Bryant & Veroff, 2007). 

No savoring centrado no mundo a experiência envolve uma consciência das emoções 

positivas como resultado de algo que transcende a pessoa (e.g., uma obra de arte, um ser ou 

uma força sobrenatural, uma outra pessoa). Quando o foco é puramente centrado no mundo o 

savoring é uma resposta involuntária e incontrolável face a um estímulo externo (Bryant & 

Veroff, 2007). 
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No savoring centrado no self as emoções positivas são vividas como tendo origem na 

própria pessoa, por exemplo, as características individuais (e.g., personalidade, talentos, 

esforço, comportamento) podem por si só tornar-se objeto de savoring (Bryant & Veroff, 

2007). Neste caso a experiência de savoring requer controlo pessoal. Os autores acrescentam 

que, de certa forma, todas as experiências de savoring requerem um foco no self, uma vez 

que é necessário que haja consciência das emoções positivas que estão presentes. 

Tendo em conta que estes dois tipos de orientação estão presentes na maioria das 

experiências, os autores distinguiram ainda as experiências relativamente à reflexão 

cognitiva, em que a pessoa faz uma introspeção acerca da sua experiência subjetiva, e à 

absorção experiencial, em que a pessoa minimiza a introspeção em detrimento da absorção 

percetiva (Bryant & Veroff, 2007). 

Bryant e Veroff (2007) referem que diferentes experiências de savoring desencadeiam 

diferentes processos de savoring, que passaremos a apresentar. 

 

Processos de Savoring 

Cruzando as orientações referidas anteriormente, i.e., o savoring centrado no mundo e o 

savoring centrado no self com a reflexão cognitiva e a absorção experiencial, os autores 

distinguem quatro processos de savoring, agradecimento, deleitamento, admiração, 

encantamento e respetivas emoções positivas, que constituem o modelo de savoring (Bryant 

& Veroff, 2007). 

O processo de agradecimento (thanksgiving) corresponde ao sentimento de gratidão por 

bênçãos, presentes ou favores e é uma forma de reflexão cognitiva centrada no mundo. O 

processo de deleitamento (basking) diz respeito ao sentimento de orgulho resultante de 

elogios do próprio ou de outros e é uma forma de reflexão cognitiva focada no self (Bryant & 

Veroff, 2007). 
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O processo de admiração (marveling) consiste no sentimento de admiração face a um 

estímulo externo, conduzindo a uma perda do sentido de tempo e do self, sendo portanto uma 

forma de absorção experiencial focada no mundo. O processo de encantamento (luxuriating) 

refere-se ao sentimento de prazer físico que resulta de sensações físicas prazerosas e é uma 

forma de absorção experiencial focada no self  (Bryant & Veroff, 2007). 

Estes processos podem prolongar-se no tempo com maior ou menor facilidade. Os 

autores afirmam que pode ser mais fácil prolongar a reflexão cognitiva comparativamente à 

absorção experiencial por haver habituação física e percetiva, pelo que será mais fácil 

prolongar os processos de agradecimento e deleitamento do que os processos de admiração e 

encantamento (Bryant & Veroff, 2007). 

O momento em que ocorre a experiência de savoring varia nos diferentes processos, 

assim, a admiração e o encantamento estão focados no presente e no acontecimento positivo 

enquanto este decorre, já o agradecimento e o deleitamento surgem somente depois de 

ocorrido o acontecimento positivo (Bryant & Veroff, 2007). 

São ainda referidos alguns fatores que permitem maximizar ou minimizar os processos 

referidos. Assim, a interação social e o contraste hedónico – que corresponde a uma 

comparação do estado atual da situação com condições mais desfavoráveis –, potenciam estes 

processos (e.g., partilhando uma experiência inspiradora, imaginando uma situação inversa à 

existente) enquanto fatores pessoais e situacionais, como a culpa, a distração, o cansaço ou as 

preocupações sociais, inibem-nos (e.g., consciência em excesso inibe o processo de 

admiração) (Bryant & Veroff, 2007). 

Diferentes processos de savoring incluem diferentes tipos de estratégias de savoring 

(Bryant & Veroff, 2007), que iremos explorar seguidamente. 
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Estratégias de Savoring 

Embora possa ocorrer uma grande diversidade de experiências, o número de respostas, 

cognitivas e comportamentais, que podem ser dadas é limitado e as pessoas podem utilizar 

várias estratégias sem que tenham uma noção consciente de que as estão a utilizar (Bryant & 

Veroff, 2007). 

Bryant e Veroff (2007) realizaram um estudo com o intuito de identificar as estratégias 

utilizadas pelas pessoas para desfrutarem das suas experiências positivas. Neste estudo foram 

encontradas consistências nas estratégias de savoring, uma vez que estas são utilizadas 

eficazmente em várias situações. Contudo, foram também encontradas algumas 

inconsistências na medida em que uma estratégia considerada eficaz por uma pessoa pode ser 

considerada ineficaz por outra. 

Com base neste e noutros estudos, os autores identificam então as seguintes estratégias: 

partilha com os outros, construção de memória, autocongratulação, intensificação sensorial-

percetiva, comparação, absorção, comportamento manifesto, consciência temporal, perceção 

de benefícios e pensamento desmancha-prazer. Estas estratégias podem ser ainda agrupadas 

mediante o tipo de resposta predominante, neste sentido, temos respostas que refletem 

essencialmente processos cognitivos (construção de memória, autocongratulação, 

intensificação sensorial-percetiva, comparação, consciência temporal, perceção de benefícios 

e pensamento desmancha-prazer; embora esta última seja uma resposta negativa que interfere 

com o processo de savoring) e processos comportamentais (partilha com os outros, 

comportamento manifesto e absorção) (Bryant & Veroff, 2007). 

Passamos agora a apresentar cada uma das estratégias referidas. 

 

 

 



Capítulo I – Enquadramento Teórico 

13 

 

Partilha com os outros. 

Esta dimensão de savoring é o equivalente positivo da estratégia de suporte social 

utilizada para lidar com o stress e é aquela que melhor permite prever o nível de felicidade. É 

uma estratégia que adquire especial importância na adolescência e tende a ser mais utilizada 

por pessoas extrovertidas, porque geralmente está associada a uma maior facilidade em 

aumentar a sua rede social (Bryant & Veroff, 2007). 

Para se utilizar esta estratégia não é necessário que a pessoa com quem pretendemos 

partilhar a experiência esteja presente no momento em que ocorre um determinado 

acontecimento positivo, uma vez que o facto de se pensar em partilhar a experiência enquanto 

esta decorre pode já por si ser eficaz por motivar a pessoa a desfrutar mais plenamente a 

experiência (Bryant & Veroff, 2007). 

 

Construção de memória. 

Esta estratégia consiste em prestar atenção e reforçar os aspetos mais agradáveis da 

experiência. Durante este processo as pessoas não só identificam as características 

situacionais e aumentam a intensidade da experiência positiva, mas também criam memórias 

mais claras e vívidas que são mais facilmente recordadas e partilhadas com os outros 

posteriormente (Bryant & Veroff, 2007). Neste sentido, os estudos indicam que a capacidade 

de construir memórias está relacionada com a capacidade de partilhar com os outros (Bryant 

& Veroff, 2007). 

 

Autocongratulação. 

Esta estratégia envolve uma espécie de autorreforço, em que a pessoa se autocongratula e 

elogia em resposta a uma experiência positiva. Os autores consideram que é de esperar que 

esta estratégia seja mais frequentemente utilizada em resposta a realizações pessoais e 
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sucessos. E embora a autocongratulação seja essencialmente uma atividade cognitiva, pode 

também envolver manifestações comportamentais (Bryant & Veroff, 2007). 

 

Intensificação sensorial-percetiva. 

Esta estratégia envolve a intensificação das emoções positivas através da atenção dirigida 

a determinados aspetos da situação e no bloqueio de outros. Certos estímulos sensoriais 

podem interromper o fluir da experiência e diminuir o savoring, assim, ao bloquear os 

estímulos distratores é possível aumentar o savoring, prestando maior atenção aos aspetos 

prazerosos da experiência (Bryant & Veroff, 2007). 

 

Comparação. 

Ao utilizar esta estratégia a pessoa compara o que tem com o que não tem. É necessário 

que haja uma seleção das comparações realizadas, pois essa seleção determina as reações 

afetivas. Assim, para que o savoring possa ser potenciado, as comparações realizadas devem 

ser num sentido favorável ao indivíduo, caso contrário, à semelhança de quando se fazem 

comparações excessivas, corre-se o risco de um efeito inverso, i.e., impedir o fluir da 

experiência e diminuir o savoring (Bryant & Veroff, 2007). 

 

Absorção. 

No que concerne à estratégia de absorção, a pessoa evita deliberadamente a reflexão 

cognitiva e a associação intelectual a favor da focalização na experiência positiva, enquanto 

esta decorre. Existe alguma semelhança com o conceito de flow (fluir), proposto por 

Csikszentmihalyi (2002), uma vez que também envolve ausência de autoconsciência, a perda 

de noção do espaço e do tempo. Bryant e Veroff (2007) afirmam que algumas pessoas 

preferem não pensar muito sobre o que estão a sentir durante as experiências positivas, 
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focando-se apenas nas emoções positivas sentidas, enquanto outras pessoas preferem refletir 

e fazer associações mentais durante as experiências positivas. Desta forma, esta estratégia é 

utilizada de acordo com as necessidades de cognição que a pessoa sente enquanto desfruta 

um acontecimento positivo. 

 

Comportamento manifesto. 

Esta estratégia contrasta com as estratégias cognitivas de savoring pois diz respeito a um 

tipo de resposta puramente comportamental, em que a pessoa manifesta fisicamente as 

emoções positivas sentidas face à experiência, por exemplo, saltando, rindo ou dançando 

(Bryant & Veroff, 2007). Este tipo de resposta pode ser reflexa, automática ou deliberada. 

Os autores referem que as pessoas aceleram o seu comportamento quando recorrem a 

esta estratégia e que a investigação suporta a ideia de que expressar as emoções positivas 

pode intensificar essas emoções. 

 

Consciência temporal. 

Esta estratégia corresponde a uma forma de desfrutar puramente cognitiva e envolve 

consciência temporal. Assim, as pessoas com este tipo de resposta lembram-se do que 

aconteceu num determinado momento, pensam no momento em que o acontecimento positivo 

irá terminar e desejam conscientemente que o momento se prolongue. 

As experiências doces/amargas, anteriormente referidas, podem ser especialmente 

propícias para o savoring, uma vez que as pessoas naturalmente refletem sobre a experiência 

positiva, que está prestes a terminar, com uma nova perspetiva e apreciação (Bryant & 

Veroff, 2007). No entanto, os autores acrescentam que não é necessário que se esteja perante 

uma experiência doce/amarga para se desfrute de uma experiência através desta estratégia, 
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basta que as pessoas pensem que as suas experiências positivas são transitórias e que valem a 

pena ser desfrutadas naquele momento, no “aqui e agora”. 

 

Perceção de benefícios. 

Desfrutar de uma experiência através desta estratégia requer a identificação daquilo por 

que se está agradecido, da fonte do benefício pessoal e da relação estabelecida entre ambas. 

Refletir sobre os benefícios pessoais pode melhorar a qualidade afetiva de muitas 

experiências de savoring e é de esperar que as pessoas percecionem benefícios relativamente 

a todos os tipos de experiências positivas (Bryant & Veroff, 2007). No entanto, percecionar 

um benefício pessoal não significa necessariamente que se expresse gratidão, uma vez que 

apesar de se tratarem de atividades relacionadas, são distintas (Bryant & Veroff, 2007). 

De acordo com Emmons e Macullough (2003, citado por Bryant e Veroff, 2007), 

percecionar benefícios pode promover o bem-estar subjetivo, embora seja difícil sentir-se 

gratidão se uma pessoa não vê o que agradecer ou a quem agradecer. 

 

Pensamento desmancha-prazer. 

Esta estratégia, ao contrário das anteriores, consiste num processo que diminui o 

savoring. Envolve o evitamento das cognições o que diminui ou termina o prazer 

experienciado. 

Os estudos indicam que as pessoas com baixos níveis de autoestima tendem a utilizar 

mais este tipo de estratégia perante os acontecimentos positivos e a evitar as emoções 

positivas. 
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Funções do Savoring 

Bryant e Veroff (2007) identificam três funções inerentes às estratégias de savoring: 

prolongamento da experiência, intensificação da experiência e promoção da experiência de 

savoring. Estas funções possibilitam a compreensão da forma como as pessoas gerem as suas 

emoções de modo a terem vidas mais prazerosas. 

O prolongamento da experiência de savoring pode ocorrer de quatro formas, através: de 

reminiscência e recordação, em que a pessoa revive um acontecimento positivo que foi 

importante ou marcante, recorrendo, por exemplo, à estratégia de partilha com os outros; do 

encadeamento, em que a pessoa prolonga psicologicamente os acontecimentos positivos mais 

breves a partir de uma rede de associações que tem origem no acontecimento inicial; da 

partilha do momento, em que a partilha da experiência com outros, durante a sua ocorrência 

ou posteriormente, permite prolongar diretamente a experiência, por exemplo, quando uma 

pessoa conta a história de uma experiência que desfrutou pode integrar as três formas de 

prolongamento referidas; da celebração, em acontecimentos pontuais e mais formais (e.g., 

um aniversário) a celebração permite não só prolongar a experiência, mas também facilita a 

sua recordação (Bryant & Veroff, 2007). 

A intensificação da experiência de savoring, no momento em que esta ocorre, pode 

realizar-se das seguintes formas: bloqueando estímulos prejudiciais, através da criação de um 

ambiente desprovido de distratores ou do bloqueio de determinados pensamentos que possam 

interferir com a experiência positiva; focalizando a atenção no momento, através da criação 

de um ambiente que seja propício à experiência positiva, por exemplo, estruturando o 

acontecimento para que se torne numa experiência de savoring; partilhando o momento, esta 

estratégia também permite a intensificação da experiência, por exemplo, quando a partilha 

envolve alguém muito importante para a pessoa, os laços existentes constituem-se por si só 

uma experiência a ser desfrutada; adotando uma perspetiva temporal flexível, uma vez que 
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tanto a reminiscência como a antecipação de uma experiência permitem intensificá-la e 

também prolongá-la (Bryant & Veroff, 2007). 

A promoção da experiência de savoring pode processar-se de duas formas quando se 

pretende obter sentimentos positivos: através do planeamento e antecipação da experiência, 

em que o planeamento, o qual embora não garanta que a experiência vá ser desfrutada, ajuda 

a promover o savoring, podendo ser vivido como uma experiência de savoring e aumentar o 

controlo percebido face a um determinado acontecimento positivo, e a antecipação de 

sentimentos positivos a qual pode contribuir para que a pessoa desfrute no momento aquilo 

que espera vir a experienciar no futuro, pelo que importa que haja realismo nessa 

antecipação, de modo a evitar potenciais desilusões; e através de reorientação por 

comparação, em que a pessoa compara a sua situação atual com uma situação desfavorável 

de outrem (contraste hedónico) ou do próprio e se foca nos aspetos positivos das 

circunstâncias em que se encontra desfrutando o momento (Bryant & Veroff, 2007). 

 

Savoring nas Crianças 

De acordo com Bryant e Veroff (2007), as crianças são capazes de recordar o passado 

desde tenra idade, por exemplo, a partir dos 3 anos podem descrever com precisão os detalhes 

de acontecimentos que ocorreram há vários meses. Contudo, a capacidade mental para 

desfrutar com uma reflexão sobre os sentimentos associados a memórias agradáveis exige 

consciência e pensamento abstrato sobre essa experiência, mas estes recursos cognitivos só se 

desenvolvem plenamente no fim da infância ou no início da adolescência (Bryant & Veroff, 

2007). Neste sentido, as crianças aprendem gradualmente, através da socialização, a aplicar e 

a refinar as suas competências metacognitivas permitindo-lhes apreciar conscientemente os 

seus próprios sentimentos positivos em relação ao passado (Bryant & Veroff, 2007). 
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Outro aspeto importante diz respeito à capacidade de antecipar e adiar a gratificação. É 

fundamental que o autoconceito esteja desenvolvido para que seja possível antecipar uma 

experiência e, geralmente, as crianças não desenvolvem os recursos cognitivos necessários 

para adiar a gratificação antes dos 4/5 anos (Bryant & Veroff, 2007). Esta falta de controlo do 

impulso faz com que seja difícil para as crianças desfrutar uma experiência através da 

antecipação (Bryant & Veroff, 2007). 

Os autores referem que a maioria das crianças no início da adolescência, e até mesmo 

muitos adultos, teria problemas em envolver-se deliberadamente num processo de adiamento 

perpétuo quando se trata de um resultado desejável que é possível alcançar (Bryant & Veroff, 

2007). No entanto, pode haver ocasiões especiais ou rituais culturais (e.g., aniversário) na 

vida das crianças que promovam a sua capacidade de antecipação e o envolvimento da 

atenção da criança de forma positiva para o resultado futuro desejado, ajudando a criança a 

aprender a desfrutar futuros acontecimentos positivos por antecipação (Bryant & Veroff, 

2007). 

Embora não haja informação na literatura acerca dos processos de savoring utilizados 

pelas crianças para desfrutar o momento, os autores procuraram perceber junto de algumas 

crianças com idades entre os 5 e os 10 anos o que lhes dá prazer (Bryant & Veroff, 2007). 

Neste sentido, as crianças não tiveram dificuldade em identificar experiências (e.g., férias, 

nadar, comer um gelado, fazer desporto), no entanto, houve maior dificuldade em descrever 

pensamentos, que também se constitui como uma dificuldade para alguns adultos (Bryant & 

Veroff, 2007). 

A investigação indica que as crianças no início da adolescência têm consciência das suas 

próprias capacidades para desfrutar experiências positivas, sendo que as raparigas além de se 

considerarem mais capazes de desfrutar a vida, à semelhança do que se verifica com pessoas 

mais velhas, também desenvolvem a capacidade de autorreflexão mais cedo que os rapazes 
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(Bryant & Veroff, 2007). Na investigação conduzida por Silva (2011) foram identificadas 

oito categorias
1
 relativas aos acontecimentos identificados pelas crianças, destacando-se os 

acontecimentos relacionados com o convívio e relacionamento com a família, as viagens e 

sucessos. Foram ainda identificadas doze categorias
2
 relativas às estratégias de savoring, 

obtendo-se quatro estratégias diferentes (prolongamento da experiência, prosseguimento para 

outra experiência, pensamento de apreciação e contenção comportamental) das identificadas 

por Bryant e Veroff a partir das investigações conduzidas com adultos, surgindo as 

estratégias de partilha com os outros, comportamento manifesto e prolongamento da 

experiência, mais comportamentais, como as mais utilizadas pelas crianças (Silva, 2011). 

 

Questões de Investigação 

Neste seguimento, o presente estudo visa explorar os acontecimentos que as crianças de 

1º e 2º Ciclos experienciam como positivas, as emoções positivas que lhes estão associadas, 

quais as estratégias de savoring que mais utilizam, para aumentar ou prolongar essas 

emoções, bem como a respetiva eficácia percecionada pelas crianças. 

 

Pretende-se, assim, responder às seguintes questões: 

Quais os acontecimentos identificados pelas crianças que conduzem a emoções positivas 

e quais as emoções positivas associadas? 

Num acontecimento positivo poderão ser experienciadas emoções positivas e negativas? 

Quais as estratégias de savoring utilizadas pelas crianças para aumentar ou prolongar as 

emoções positivas referidas e qual a sua eficácia? 

                                                
1 Categorias de acontecimentos identificados pelas crianças: Visitas a Parques de Diversões; Sucessos; 

Brincadeiras e Situações Divertidas; Convívio e Relacionamento; Viagens; Desportos; Nascimentos na Família; 

e Altruístas. 
2 Categorias de estratégias referidas pelas crianças: Partilha com os Outros; Construção de Memória; 

Autocongratulação; Intensificação Sensorial-Percetiva; Comparação; Prolongamento da Experiência; 

Prosseguimento para outra Experiência; Pensamento de Apreciação e Contenção Comportamental. 
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Haverá diferenças entre os acontecimentos positivos e as estratégias de savoring 

mencionadas por rapazes e raparigas? 

Haverá diferenças entre os acontecimentos positivos e as estratégias de savoring 

mencionadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos? 

A eficácia percebida das estratégias de savoring adotadas aumenta com a idade?
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Capítulo II – Método 

 

Neste capítulo passaremos a descrever e a justificar as opções metodológicas deste 

estudo. 

 

Participantes 

Na nossa investigação, a constituição da amostra foi feita por conveniência. A amostra 

total foi constituída por 245 estudantes de 1º e 2º Ciclos, do 2º ao 6º ano de escolaridade e 

com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos (M=10.50 e DP=1.58).  

Os dados sociodemográficos obtidos foram variáveis em função das técnicas de recolha 

de dados utilizadas pelo que de seguida se faz a caracterização dos participantes para 3 

subamostras distintas. 

Foram realizadas 95 entrevistas individuais
3
, contando com 45 (47.4%) participantes do 

sexo feminino, 41 (43.1%) participantes do sexo masculino e 9 (9.5%) participantes com 

dados sociodemográficos omissos
4
. 

Dado o número de entrevistas individuais que tínhamos já ao nosso dispor para a 

concretização deste estudo, foram apenas realizadas mais 4 entrevistas de grupo, tendo em 

vista um aprofundamento da aprendizagem desta técnica pela presente investigadora, em que 

participaram 18 crianças de 3º e 4º ano, 7 (38.9%) do sexo feminino e 11 (61.1%) do sexo 

masculino. Procurámos distribuir os alunos de forma equitativa pelos grupos no que diz 

respeito à idade, ao sexo e ao ano de escolaridade, constituindo-se 2 grupos de 5 crianças de 

3º ano e 2 grupos de 4 crianças de 4º ano. 

                                                
3 As entrevistas individuais foram conduzidas por alunos do Mestrado Integrado em Psicologia, da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, no âmbito da unidade curricular de Educação para a Saúde e para o Bem-

Estar. 
4 Os dados sociodemográficos de 35 participantes estão incompletos, de entre os quais se desconhece o sexo de 

9 dos participantes e todos os dados sociodemográficos de 5 dos participantes. 
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Procedemos ainda à recolha de dados através da aplicação da Escala de Vivência de 

Experiências Positivas
5
 a 133 crianças de 2º Ciclo. Dos questionários recolhidos, um foi 

eliminado por se encontrar muito incompleto. Assim, foram considerados 132 participantes, 

62 (47%) do sexo feminino, 67 (50.8%) do sexo masculino e 3 (2.2%) participantes com 

dados sociodemográficos omissos. Os participantes tinham idades compreendidas entre os 10 

e os 15 anos de idade (M=11.40 e DP=1.16), sendo que 73 (56.6%) frequentavam o 5º ano e 

56 (43.4%) frequentavam o 6º ano. 

No que diz respeito à nacionalidade dos participantes, 100 (77,5%) eram portugueses, 7 

(5.4%) brasileiros, 5 (3.9%) angolanos, 4 (3.1%) cabo-verdianos, 3 (2.3%) romenos, 3 (2.3%) 

santomenses, 2 (1.6%) guineenses, 1 (0.8%) com dupla nacionalidade (brasileira e 

portuguesa), 1 (0.8%) francês, 1 (0.8%) holandês, 1 (0.8%) russo, 1 (0.8%) ucraniano. 

Relativamente à profissão dos pais, a categoria mais frequente foi Trabalhador não 

Qualificado (31.1%), seguida de Pessoal dos Serviços ou Vendedor (19.7%); Operário, 

Artífice ou Trabalhador Similar (11.7%); Operador de Instalações e Máquinas ou 

Trabalhador da Montagem (6.4%); Técnico ou Profissional de Nível Intermédio (6.1%); 

Quadro Superior da Administração Pública, Dirigente ou Quadro Superior de Empresa 

(5.7%); Desempregado (3.4%); Pessoal Administrativo ou Similares (3.4%); Especialista das 

Profissões Intelectuais ou Científicas (2.7%); Agricultor ou Trabalhador Qualificado da 

Agricultura e Pescas (1.9%); Desconhecido (8.0%). 

 

Procedimentos e Instrumentos de Recolha de Dados 

O presente estudo foi de caráter exploratório e orientado por uma metodologia 

qualitativa. 

                                                
5 A escala foi aplicada, a 92 dos 133 participantes, por uma aluna do Mestrado Integrado em Psicologia, da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, no ano letivo de 2010/2011, na escola em que estagiou, na 

zona da grande Lisboa. Aos restantes participantes (41) a escala foi aplicada pela presente investigadora. 
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Denzin e Lincoln (1995) referem-se à investigação qualitativa como uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo, correspondendo a uma perspetiva multimetódica 

(e.g., notas de campo, entrevistas) que envolve uma abordagem interpretativa e naturalista do 

sujeito de análise. 

Escolhemos a entrevista semiestruturada e a aplicação da Escala de Vivência de 

Experiências Positivas, essencialmente de resposta aberta, como instrumentos de recolha de 

dados, que passamos de seguida a apresentar. 

Ao dispormos de autorização por parte do Ministério da Educação para a recolha de 

dados, contactámos as instituições. Após o deferimento favorável dos responsáveis 

(administrativos e pedagógicos) foi enviado o pedido de autorização aos Encarregados de 

Educação dos alunos visados, onde se explicava a investigação pretendida, convidando os 

mesmos a permitirem a participação voluntária das crianças. As crianças foram informadas 

dos objetivos desta investigação e a sua participação foi voluntária, não se tendo verificado 

recusas na cooperação. 

 

Entrevista. 

A entrevista é uma das técnicas mais comuns e importantes no estudo e compreensão do 

ser humano, adotando uma grande variedade de usos e uma grande multiplicidade de formas 

que vão da entrevista individual falada à entrevista de grupo (Fontana & Frey, 1994, citado 

por Aires, 2011). 

Tanto a entrevista individual como a entrevista de grupo podem ser implementadas no 

formato de entrevista estruturada, semiestruturada e não-estruturada. A entrevista de grupo 

não substitui a entrevista individual, tem, no entanto, a vantagem de ser económica, de 

proporcionar grande quantidade e diversidade de informação, de estimular os participantes, 

de ser mais cumulativa e elaborativa do que as respostas individuais e de ser uma técnica de 
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pesquisa em expansão em estudos de natureza qualitativa (Aires, 2011). A entrevista de 

grupo é conduzida com grupos de participantes com características semelhantes (e.g., 

demográfica, atitudinal, comportamental), que se envolvem numa discussão sobre um tema 

específico e devem ser de pequena dimensão (4 a 6 crianças) (Krueger & Casey, 2000). 

As entrevistas realizadas foram de carácter semiestruturado, pelo que tiveram por base 

um guião, mas permitindo alguma flexibilidade uma vez que a ordem foi subjetiva e as 

respostas foram livres. O guião da entrevista foi constituído por três blocos (A, B e C). O 

primeiro bloco correspondeu à Legitimação da Entrevista (visa legitimar, motivar e 

estabelecer a relação), o segundo bloco disse respeito aos Acontecimentos de Vida Positivos 

(visa aferir as capacidades de identificação e compreensão de diferentes emoções positivas e 

obter elementos que possibilitem a identificação de um acontecimento positivo ocorrido nos 

últimos meses em que a criança sentiu emoções positivas) e o terceiro referiu-se às 

Estratégias de Savoring (visa obter elementos que possibilitem a identificação e descrição de 

estratégias de Savoring utilizadas pela criança, para aumentar ou prolongar as emoções 

positivas associadas a um acontecimento positivo e obter elementos que permitam avaliar a 

eficácia, percebida pela criança, dessas estratégias). 

O guião foi elaborado no âmbito de um projeto de investigação sobre Experiências 

Emocionais Positivas na Promoção da Saúde e do Bem-Estar ao longo do ciclo de vida, com 

uma equipa coordenada por Alexandra Marques Pinto e Maria João Alvarez. A estrutura de 

ambos os guiões (entrevistas individuais e de grupo) encontra-se nos documentos anexos 

(Anexos 1 e 2). 

As entrevistas foram conduzidas em ambientes familiares às crianças, tendo a duração de 

cerca de 10 e 25 minutos, para entrevistas individuais e de grupo respetivamente. Para as 

entrevistas de grupo formaram-se 4 grupos, dois grupos de 5 crianças de 3º ano e dois grupos 

de 4 crianças de 4º ano. O registo procedeu-se, quando possível, através de gravação áudio 
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e/ou notas de campo para posterior facilidade na transcrição e análise das mesmas, sendo 

garantida a confidencialidade dos dados e o seu uso apenas para fins de investigação. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e submetidas a uma análise de conteúdo. 

 

Escala de Vivência de Experiências Positivas. 

Face ao maior domínio da leitura e escrita, por parte dos alunos do 2º Ciclo optámos por 

uma estratégia de maior economia de tempo e recursos, isto é, a aplicação coletiva de uma 

escala. À semelhança das entrevistas, visou proceder à exploração dos pontos de vista dos 

participantes sobre as variáveis em estudo, sendo construída num formato de resposta aberta. 

A Escala de Vivência de Experiências Positivas (ver anexo 3) está dividida em 3 blocos que 

passamos a descrever. 

O Bloco I iniciou-se por uma questão aberta sobre três acontecimentos positivos recentes, 

nos quais o aluno se devia basear para avaliar o quanto apreciou (apreciação) os respetivos 

acontecimentos, através de uma escala tipo Likert de dez pontos, de 1 (a pior coisa que 

poderia acontecer) a 10 (a melhor coisa que poderia acontecer). O Bloco II foi constituído por 

7 questões (responsabilidade, antecipação, duração, frequência, desejabilidade, ação pessoal e 

ação de outros) relativas a um acontecimento específico, identificado como sendo o mais 

positivo de entre os três acontecimentos descritos. As respostas foram dadas através de uma 

escala tipo Likert de dez pontos, com amplitude, entre o 1 (nível mais baixo) e o 10 (nível 

mais elevado). Foi ainda solicitada a identificação das emoções positivas sentidas, através da 

seleção de emoções positivas de uma lista apresentada e/ou da identificação de outras 

emoções não contempladas nessa lista. O Bloco III foi constituído por uma questão aberta 

sobre as estratégias utilizadas, relativamente a um acontecimento específico e a respetiva 

avaliação da eficácia de cada estratégia, através de uma escala tipo Likert de 5 pontos, de 1 

(não funcionou) a 5 (funcionou muito). 
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A Escala de Vivência de Experiências Positivas foi aplicada coletiva e anonimamente a 

grupos-turma. Foi aplicada numa única sessão com a duração de cerca de 25 minutos. 

Aquando da aplicação da escala, os participantes foram informados sobre o objetivo do 

estudo, sendo-lhes garantida a confidencialidade e o anonimato das suas respostas. 

 

Procedimento de Análise 

Recorremos à análise de conteúdo como técnica de análise das respostas dos 

participantes. 

Amado (2000) refere que a análise de conteúdo tem sido aplicada em muitos campos das 

Ciências Humanas, sendo utilizada na maioria das investigações e permitindo representar de 

forma rigorosa e objetiva o conteúdo das mensagens. Segundo o autor, para se proceder à 

análise, segue-se, habitualmente, um conjunto de fases preestabelecidas de acordo com o 

estudo que se pretende efetuar. Independentemente do tipo de estudo em questão os passos de 

categorização e codificação são relativamente idênticos (na prática passíveis de alguma 

flexibilidade), passando pela definição de objetivos do trabalho, explicitação de um quadro de 

referência teórico, constituição de um corpus documental (são os objetivos que determinam a 

razoabilidade do tamanho da amostra), leituras atentas e ativas (leituras sucessivas, verticais e 

cada vez mais minuciosas), formulação de hipóteses (caso as hipóteses estejam na base da 

codificação) e codificação (transformação dos dados brutos em unidades que permitam a 

descrição das características relevantes, que terão como base a teoria). 

A codificação passa por quatro fases, designadamente Determinação das Unidades de 

Registo ou de Significação, Determinação da Unidade de Contexto, Determinação da 

Unidade de Enumeração ou Contagem, e Categorização e deverá obedecer a algumas regras, 

a exaustividade (cada categoria deve abranger por completo o conjunto de unidades de 

sentido a que se refere), a exclusividade (cada indicador não pode enquadrar-se em mais de 
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uma categoria), a homogeneidade (deverá contemplar um único tipo de análise), a pertinência 

(as categorias deverão ser adaptadas ao material em análise e aos objetivos da investigação), 

a objetividade (deverá ser passível de utilização, de igual modo, por vários investigadores), e 

a produtividade (existência de inferências, em quantidade e qualidade) (Amado, 2000). 

No nosso estudo realizámos a análise das transcrições das entrevistas realizadas e a 

análise das respostas às questões de resposta aberta da escala aplicada seguindo as etapas 

referidas anteriormente. Começámos por ler algumas vezes as respostas dos participantes 

procurando aprofundar a compreensão do material ao nosso dispor. Posteriormente, 

procedemos à categorização das respostas (i.e., agrupámos extratos das respostas dos 

participantes) decorrente das características comuns das respostas e tendo como orientação o 

referencial teórico, assim, procedemos a uma codificação mista, com base nas categorias 

criadas por Bryant e Veroff (2007) mas também criando novas categorias para as estratégias 

que não se enquadravam nessas categorias. 

Após a análise de conteúdo foi realizada, por outro juiz, a codificação de uma subamostra 

dos dados recolhidos através do sistema de categorias criado, tendo as discrepâncias 

encontradas entre as duas categorizações sido resolvidas por reflexão conjunta e consenso. 

Procedemos ainda a uma análise quantitativa das questões de resposta fechada da escala 

aplicada. 
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Capítulo III – Apresentação e Discussão de Resultados 

 

Apresentação de Resultados 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados do estudo conduzido, procurando 

responder às questões que orientaram a presente investigação. 

 

Acontecimentos positivos e emoções associadas. 

A análise de conteúdo das respostas dos participantes permitiu verificar o tipo e a 

frequência dos acontecimentos positivos por eles referidos (Tabela 1)
6
. 

O número de acontecimentos referidos pelas crianças foi variável, i.e., algumas das 

crianças referiram apenas um acontecimento enquanto outras mencionaram mais do que um, 

num total de 613 acontecimentos que agrupámos em dez categorias, algumas delas com 

subcategorias. 

Os acontecimentos positivos mais vezes referidos pelas crianças dizem respeito ao 

“Convívio e Relacionamento” de vários tipos (26.3%), sendo mais expressivo o convívio e 

relacionamento com “Amigos” (9.6%). Seguiram-se os acontecimentos relativos a 

“Sucessos” (22.0%), com maior incidência em sucesso “Escolar” (11.6%), e a “Atividades de 

Lazer” (19.1%), havendo nestas um maior destaque para as “Viagens” (5.1%). Os 

acontecimentos relacionados com “Cerimónias”, de vários tipos, foram referidos por 10.3% 

das crianças, sendo sobretudo ligados a “Aniversários” (6.0%). Os acontecimentos 

relacionados com “Presentes e Recompensas” foram mencionados por 6.7% das crianças, os 

acontecimentos ligados ao “Desporto” foram referidos por 5.5% das crianças. Foram 

relatados acontecimentos relacionados com a “Escola” (5.2%) que ocorreram, sobretudo em 

                                                
6 Devido ao elevado número de respostas obtido, a tabela que diz respeito à categorização detalhada dos 

acontecimentos positivos, referidos pelas crianças de 1º e 2º Ciclos, foi remetida para anexo (ver Anexo 4). 



Capítulo III – Apresentação e Discussão de Resultados 

30 

 

“Contexto Escolar” (4.9%). Por fim, foram ainda referidos acontecimentos relacionados com 

“Nascimentos na Família” (2.6%), com atitudes “Altruístas” (1.6%) e com “Animais” (0.8%). 

 

Categorias Frequência % Totais 

Cerimónias 

Aniversário 37 6.0% 

10.3% 

Natal 20 3.3% 

Batizados e Primeira 
Comunhão 

4 0.7% 

Casamento 2 0.3% 

Atividades 

de Lazer 

Viagens 31 5.1% 

19.1% 

Passeios 4 0.7% 

Parques Temáticos e de 

Diversões 
17 2.8% 

Praia e Piscina 19 3.1% 

Cinema 8 1.3% 

Música 7 1.1% 

Dança 5 0.8% 

Assistir Televisão 5 0.8% 

Jogos Eletrónicos 7 1.1% 

Restaurantes 2 0.3% 

Outras atividades e 

brincadeiras 
12 2.0% 

Nascimentos na Família 16 2.6% 2.6% 

Sucessos 

Escolar 71 11.6% 

22.0% 
Desporto 46 7.5% 

Música 3 0.5% 

Outras vitórias pessoais 15 2.4% 

Escola 
Contexto escolar 30 4.9% 

5.2% 
Visitas de Estudo 2 0.3% 

Desporto 34 5.5% 5.5% 

Animais 5 0.8% 0.8% 

Altruístas 10 1.6% 1.6% 

Convívio e 

Relacionamento 

Família 52 8.5% 

26.3%% 
Amigos 59 9.6% 

Colegas e Professores 31 5.1% 

Afetivo-amorosos 19 3.1% 

Presentes e Recompensas 40 6.7% 6.7% 

Tabela 1 – Acontecimentos positivos referidos pelas crianças de 1º e 2º Ciclos  

 

Seguidamente a análise de conteúdo incidiu sobre as emoções positivas referidas pelas 

crianças como resultado dos acontecimentos positivos vivenciados. Algumas crianças, a par 
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das emoções positivas associadas aos acontecimentos mencionados, referiram também 

algumas emoções negativas sentidas relativamente a essas experiências. 

Desta forma, categorizámos as emoções em três categorias distintas (“Emoções 

Positivas”, “Emoções Negativas” e “Normal”), duas delas com subcategorias (Tabela 2). 

A categoria relativa às “Emoções Positivas” (98.6%) revelou-se a mais expressiva e nela 

salientaram-se as emoções relacionadas com “Felicidade” e “Animação”, ambas referidas por 

15.9% das crianças. As “Emoções Negativas” corresponderam a 1.3% do total das emoções 

referidas pelas crianças, sendo a “Vergonha” (0.3%) a emoção negativa mais frequentemente 

mencionada, seguida do “Nervosismo” e da “Zanga”, ambas relatadas por 0.2% das crianças. 

Por fim, algumas das crianças referiram ainda que sentiram um sentimento “Normal” (0.2%) 

relativamente aos acontecimentos positivos vivenciados. 

 

Categorias Subcategorias Termos Utilizados Frequência % 

Emoções 

Positivas 

Felicidade Feliz, a chorar de felicidade 210 15.9% 

Animação Animado(a), divertido(a) 210 15.9% 

Enérgico 
Enérgico(a), ativo(a), vontade de (brincar, repetir, 

nadar, ...) 
160 12.1% 

Alegria Alegre, a saltar de alegria 150 11.3% 

Orgulho 

Orgulhoso(a), vitorioso(a), glorioso(a), 

vencedor(a), sentir-se importante, premiado, 
honra, sentir-se adulta 

137 10.4% 

Excitação 

Entusiasmado(a), eufórico(a), empolgado(a), 

cheio de energia, cheio de genica, excitado(a), 

louco 

97 7.3% 

Interesse Interesse, curiosidade 81 6.1% 

Radiante 

Encantado(a), sentir-se no paraíso, sentir que não 

era deste mundo, deslumbrado, maravilhado, 

sensação de liberdade 

64 4.8% 

Contentamento Contente 57 4.3% 

Relaxamento 
Calmo(a), sossegado(a), paz, alívio, tranquilo(a), 

não me lembro dos problemas, paciente 
41 3.1% 

Força Forte 30 2.3% 

Satisfação 
Satisfeito(a), bem, bom, prazer, sensações boas, 

coisas boas na barriga, ótimo, fixe 
28 2.1% 

Ternura 
Amorosa, carinho, amigo(a), amigável, bondade, 

simpática, risonha 
9 0.7% 

Vaidade Vaidoso(a), convencido(a) 5 0.4% 

Espanto Surpresa(o), surpreendida(o), espantado(a) 5 0.4% 

Amor Apaixonado(a), amor 5 0.4% 

Coragem Corajoso, heroico 2 0.2% 
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Realização Realizado(a) 2 0.2% 

Outras 
Emocionada, sentir que vou avançar, humildade, 

saudade, pensador, confiante, empenho 
10 0.8% 

Emoções 

Negativas 

Vergonha Envergonhado(a), vergonha 4 0.3% 

Nervosismo Nervoso(a) 3 0.2% 

Zanga Zangado(a), chateada(o) 3 0.2% 

Tristeza Triste 2 0.2% 

Frustração Frustrada 2 0.2% 

Inveja Inveja 1 0.1% 

Preocupação Preocupação 1 0.1% 

Ansiedade Ansiosa 1 0.1% 

Normal Normal 2 0.2% 

Tabela 2 – Emoções referidas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 

 

Avaliação cognitiva dos acontecimentos positivos 

As respostas das crianças de 2º Ciclo à Escala de Vivência de Experiências Positivas 

(Tabela 3), revelaram que estas se sentiram responsáveis (responsabilidade) pela ocorrência 

do acontecimento positivo, tendo dependido mais de si próprias (ação pessoal), mas estando 

também associado um elevado envolvimento de outros (ação de outros). As crianças 

indicaram que esperavam (antecipação) que esse acontecimento viesse a acontecer, o que 

poderá estar relacionado com o facto de se terem mobilizado para a sua ocorrência uma vez 

que é referida uma elevada responsabilidade face a esse acontecimento. Consideraram ainda 

que os acontecimentos positivos foram bastante desejados (desejabilidade) e apreciados 

(apreciação), que tiveram uma duração (duração) relativamente prolongada e que ocorreram 

com alguma frequência (frequência).  

 

 N Min. Máx. M 

Apreciação 132 1 10 8.7 

Responsabilidade 132 1 10 6.8 

Antecipação 132 1 10 6.1 

Duração 132 1 10 7.1 

Frequência 132 1 10 5.7 
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Desejabilidade 132 1 10 8.4 

Ação Pessoal 132 1 10 6.6 

Ação de Outros 132 1 10 6.0 

Tabela 3 – Avaliação cognitiva dos alunos de 2º Ciclo face a acontecimentos positivos 

 

Estratégias de savoring e eficácia percebida. 

No que diz respeito às estratégias utilizadas pelas crianças para aumentar ou prolongar as 

suas emoções face aos acontecimentos referidos, e como referimos no método, procedemos a 

uma codificação mista, com base nas categorias criadas por Bryant e Veroff (2007), mas 

também criando novas categorias para as estratégias que não se enquadravam nessas 

categorias (Tabela 4)
7
. 

Desta forma, verificámos que das 245 crianças da nossa amostra, 15 (6.1%) disseram não 

ter utilizado ou não referiram a utilização de qualquer estratégia. Algumas crianças referiram 

apenas uma estratégia enquanto outras referiram várias estratégias, para um ou mais 

acontecimentos, pelo que registámos um total de 489 estratégias que agrupámos em dezassete 

categorias. Das categorias criadas por Bryant e Veroff (2007), apenas não se encontraram 

respostas relativas à categoria de “Perceção de Benefícios”. 

As estratégias mais utilizadas pelas crianças da nossa amostra correspondem ao 

“Prolongamento da Experiência” (32.5%), à “Partilha com os outros” (13.5%) e ao 

“Prosseguimento para outra Experiência” (12.3%). Seguem-se o “Pensamento de 

Apreciação” (7.0%), o “Comportamento Manifesto” (7.0%), a “Recordação” (6.5%) e a 

“Idealização” (4.3%). As estratégias menos referidas são a “Autocongratulação” (2.7%), o 

“Comportamento prévio” (2.7%), o “Pensamento Desmancha-prazeres” (2.5%), a 

“Consciência Temporal” (2.0%), a “Construção de Memória” (1.8%), a “Absorção” (1.6%) a 

                                                
7 Devido ao elevado número de respostas obtido, a tabela que diz respeito à categorização detalhada das 

estratégias de savoring, utilizadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos, foi remetida para anexo (ver Anexo 5). 
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“Contenção Comportamental” (1.4%), a “Intensificação Sensorial-percetiva” (1.2%) a 

“Comparação” (0.6%) e o “Pedir Ajuda” (0.4%)  

As crianças da nossa amostra recorreram mais frequentemente à utilização de estratégias 

comportamentais, designadamente, o “Prolongamento da Experiência”, a “Partilha com os 

outros”, o “Prosseguimento para outra Experiência” e o “Comportamento Manifesto”. 

Relativamente às estratégias cognitivas utilizadas o destaque vai para o “Pensamento de 

Apreciação”, a “Recordação” e a “Idealização”. 

 

Categorias Frequências % 

Partilha com os Outros 66 13.5% 

Construção de Memória 9 1.8% 

Autocongratulação 13 2.7% 

Intensificação Sensorial-Percetiva 6 1.2% 

Comparação 3 0.6% 

Absorção 8 1.6% 

Comportamento Manifesto 34 7.0% 

Consciência Temporal 10 2.0% 

Pensamento Desmancha-prazeres 12 2.5% 

Prolongamento da Experiência 159 32.5% 

Prosseguimento para outra Experiência 60 12.3% 

Pensamento de Apreciação 34 7.0% 

Contenção Comportamental 7 1.4% 

Idealização 21 4.3% 

Recordação 32 6.5% 

Pedir Ajuda 2 0.4% 

Comportamento Prévio 13 2.7% 

Tabela 4 – Estratégias de savoring utilizadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 

 

Depois de questionarmos as crianças relativamente às estratégias utilizadas, solicitámos a 

avaliação da eficácia percebida das respetivas estratégias para o aumento ou prolongamento 

das suas emoções positivas (Gráfico 1). 
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A maioria das crianças da nossa amostra considerou que as suas estratégias de savoring 

tiveram um elevado nível de eficácia, assinalando que “funcionou muito” (50%) ou 

“funcionou bastante” (35%). Para alguns dos participantes (10%) “funcionou mais ou 

menos”, enquanto apenas 3% referiu que “funcionou um pouco” e 2% que “Não funcionou”. 

 

 

Gráfico 1 – Eficácia percebida das estratégias de savoring utilizadas pelas crianças 

 

Eficácia percebida em função da idade. 

As crianças da nossa amostra, em todas as idades contempladas, consideraram que as 

estratégias utilizadas tiveram uma elevada eficácia, sendo avaliadas como tendo funcionado 

“muito” ou “bastante”. 

 

 
7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 14 anos 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Funcionou 
muito 

4 50% 31 79.5% 29 42.6% 48 48% 69 47.6% 26 53.1% 8 61.5% 2 40% 

Funcionou 
bastante 

4 50% 5 12.8% 30 44.1% 32 32% 49 33.8% 19 38.8% 3 23.1% 2 40% 

Funcionou 
mais ou 
menos 

0 0% 3 7.7% 9 13.2% 8 8% 18 12.4% 2 4.1% 2 15.4% 1 20% 

Funcionou 

um pouco 
0 0% 0 0% 0 0% 7 7% 6 4.1% 1 2.0% 0 0% 0 0% 

Não 
funcionou 

0 0% 0 0% 1 1.4% 5 5% 3 2.1% 1 2.0% 0 0% 0 0% 

Tabela 5 – Distribuição da eficácia percebida das estratégias de savoring por idade. 

Funcionou 

muito 

50% Funcionou 

bastante 

35% 

Funcionou 

mais ou menos 

10% 

Funcionou um 

pouco 

3% 

Não funcionou 

2% 
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Comparação entre as crianças de 1º e 2º Ciclos 

Para estabelecermos a comparação entre os acontecimentos positivos referidos pelas 

crianças de 1º Ciclo e pelas crianças de 2º Ciclo, foram contemplados apenas os dos 

participantes sobre os quais dispúnhamos de dados sociodemográficos que nos permitissem 

fazer a referida comparação, pelo que ficámos com um total de 533 acontecimentos (Tabela 

6). 

Como podemos verificar, mantiveram-se as categorias referidas relativamente à amostra 

total. Os acontecimentos positivos mais referidos pelos alunos de 1º Ciclo corresponderam 

aos “Sucessos”, destacando-se os sucessos relacionados com o “Desporto”, seguindo-se o 

“Convívio e Relacionamento”, sobretudo o convívio e o relacionamento com a “Família” e 

ainda as “Atividades de Lazer” com maior incidência para os acontecimentos relacionados 

com “Viagens”. Os alunos de 2º Ciclo referiram com maior frequência as mesmas três 

categorias de acontecimentos, mas distinguiram-se dos do 1º Ciclo por lhes atribuírem uma 

importância relativa distinta e por salientarem nelas algumas subcategorias diferentes. Assim, 

os alunos do 2º Ciclo mencionaram como mais frequentes os acontecimentos relacionados 

com o “Convívio e Relacionamento”, sobretudo ligado a “Amigos”, seguidamente os 

relacionados com as “Atividades de Lazer”, destacando-se os acontecimentos relacionados 

com “Viagens”, seguindo-se os “Sucessos”, com uma maior expressividade para o sucesso 

“Escolar”. 

 

Categorias 1º Ciclo 2º Ciclo Totais 

Cerimónias 

Aniversário 9 24 33 

Natal 4 14 18 

Batizados e Primeira Comunhão 1 2 3 

Casamento - 2 2 

Atividades de 

Lazer 

Viagens 7 20 27 

Passeios - 4 4 

Parques Temáticos e de Diversões 4 12 16 
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Praia e Piscinas 1 16 17 

Cinema 2 5 7 

Música 1 6 7 

Dança 1 1 2 

Assistir Televisão - 3 3 

Jogos Eletrónicos 1 6 7 

Restaurantes - 2 2 

Outras atividades e brincadeiras 3 7 10 

Nascimentos na Família 5 11 16 

Sucessos 

Escolar 14 47 61 

Desporto 17 14 31 

Música - 2 2 

Outras vitórias pessoais 4 8 12 

Escola 
Contexto escolar 5 21 26 

Visitas de Estudo 1 - 1 

Desporto 7 21 28 

Animais 2 3 5 

Altruístas 2 6 8 

Convívio e 

Relacionamento 

Família 15 33 48 

Amigos 12 40 52 

Colegas e Professores 1 29 30 

Afetivo-amorosos - 19 19 

Presentes e Recompensas 6 31 37 

Tabela 6 – Distribuição dos acontecimentos positivos por Ciclo do Ensino Básico 

 

No que diz respeito à comparação entre as estratégias de savoring utilizadas pelas 

crianças de 1º Ciclo e pelas crianças de 2º Ciclo, mais uma vez foram contemplados apenas 

os participantes para os quais dispúnhamos de dados sociodemográficos que nos permitissem 

fazer a referida comparação, pelo que ficámos com um total de 424 estratégias (Tabela 7). 

Mantiveram-se as categorias referidas relativamente à amostra total. 

Tanto os alunos de 1º como de 2º Ciclo recorreram mais frequentemente a três tipos de 

estratégia (“Prolongamento da experiência”, “Partilha com os outros” e “Prosseguimento para 

outra experiência”). As estratégias de savoring mais utilizadas pelos alunos de 1º Ciclo 

corresponderam ao “Prolongamento da Experiência”, seguindo-se a “Partilha com os outros” 
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e o “Prosseguimento para outra experiência”. Os alunos de 2º Ciclo também utilizaram mais 

frequentemente a estratégia de “Prolongamento da experiência”, seguindo-se o 

“Prosseguimento para outra experiência” e a “Partilha com os outros”. 

 

Categorias 1º Ciclo 2º Ciclo Totais 

Partilha com os Outros 22 29 51 

Construção de Memória 1 6 7 

Autocongratulação 1 8 9 

Intensificação Sensorial-Percetiva 2 3 5 

Comparação 2 1 3 

Absorção - 8 8 

Comportamento Manifesto 9 19 18 

Consciência Temporal 8 - 8 

Pensamento Desmancha-prazeres 5 7 12 

Prolongamento da Experiência 36 106 142 

Prosseguimento para outra Experiência 12 43 55 

Pensamento de Apreciação 7 24 31 

Contenção Comportamental 1 6 7 

Idealização 8 11 19 

Recordação 6 19 25 

Pedir Ajuda - 1 1 

Comportamento Prévio 1 12 13 

Tabela 7 – Distribuição das Estratégias de Savoring por Ciclo do Ensino Básico. 

 

Comparação entre rapazes e raparigas 

Para compararmos os acontecimentos positivos relatados por rapazes e por raparigas, 

uma vez mais foram contemplados apenas os participantes para os quais dispúnhamos de 

dados sociodemográficos que nos permitissem fazer a referida comparação, pelo que ficámos 

com um total de 297 acontecimentos mencionados por raparigas e 291 acontecimentos 

mencionados por rapazes (Tabela 8). 
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Mantiveram-se as categorias encontradas para a amostra total. Os acontecimentos 

positivos mais relatados por rapazes e raparigas centraram-se, sobretudo, em três tipos de 

acontecimentos (“Convívio e relacionamentos”, “Sucessos” e “Atividades de Lazer”). As 

raparigas da nossa amostra pareceram valorizar mais os acontecimentos relativos ao 

“Convívio e relacionamento”, sobretudo com “Amigos”, seguindo-se os “Sucessos”, com 

destaque para o sucesso “Escolar”, e as “Atividades de Lazer” sobretudo “Viagens”. Os 

rapazes referiram mais vezes acontecimentos relacionados com “Sucessos”, mas destacando-

se os acontecimentos ligados ao “Desporto”, seguindo-se o “Convívio e relacionamento”, 

com destaque para os “Amigos”, e as “Atividades de lazer” sobretudo “Viagens”, à 

semelhança do que se verificou com as raparigas. 

 

Categorias Raparigas Rapazes Totais 

Cerimónias 

Aniversário 22 13 35 

Natal 11 8 19 

Batizados e Primeira Comunhão 1 2 3 

Casamento 0 2 2 

Atividades de 

Lazer 

Viagens 13 17 30 

Passeios 4 0 4 

Parques Temáticos e de Diversões 10 6 16 

Praia e Piscinas 8 10 18 

Cinema 4 4 8 

Música 5 2 7 

Dança 3 1 4 

Assistir Televisão 4 1 5 

Jogos Eletrónicos 1 6 7 

Restaurantes 0 2 2 

Outras atividades e brincadeiras 5 6 11 

Nascimentos na Família 10 6 16 

Sucessos 

Escolar 41 26 67 

Desporto 11 34 45 

Música 2 0 2 

Outras vitórias pessoais 4 10 14 

Escola 
Contexto escolar 15 14 29 

Visitas de Estudo 1 1 2 
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Desporto 9 24 33 

Animais 3 2 5 

Altruístas 1 8 9 

Convívio e 

Relacionamento 

Família 34 16 50 

Amigos 37 20 57 

Colegas e Professores 17 13 30 

Afetivo-amorosos 10 9 19 

Presentes e Recompensas 11 28 39 

Tabela 8 – Distribuição dos Acontecimentos Positivos referidos por Raparigas e Rapazes. 

 

Relativamente à comparação entre as estratégias de savoring mencionadas por rapazes e 

por raparigas, foram de novo contemplados apenas os participantes para os quais 

dispúnhamos de dados sociodemográficos, pelo que ficámos com um total de 241 estratégias 

de savoring referidas por raparigas e de 226 estratégias de savoring referidas por rapazes 

(Tabela 9). 

Mantiveram-se as categorias encontradas para a amostra total. A estratégia mais utilizada 

por rapazes e raparigas correspondeu à estratégia de “Prolongamento da experiência”. As 

raparigas utilizaram também frequentemente a “Partilha com os outros”, seguindo-se a 

estratégia de “Prosseguimento para outra experiência”, enquanto nos rapazes se verificou o 

inverso, i.e., os rapazes utilizaram frequentemente a estratégia de “Prosseguimento para outra 

experiência” seguindo-se a “Partilha com os outros”. 

 

Categorias Raparigas Rapazes Totais 

Partilha com os Outros 32 28 60 

Construção de Memória 5 3 8 

Autocongratulação 6 6 12 

Intensificação Sensorial-Percetiva 3 3 6 

Comparação 2 1 3 

Absorção 5 1 6 

Comportamento Manifesto 15 19 34 

Consciência Temporal 5 4 9 
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Pensamento Desmancha-prazeres 10 2 12 

Prolongamento da Experiência 80 73 153 

Prosseguimento para outra Experiência 25 33 58 

Pensamento de Apreciação 18 16 34 

Contenção Comportamental 2 5 7 

Idealização 9 12 21 

Recordação 19 10 29 

Pedir Ajuda - 2 2 

Comportamento Prévio 5 8 13 

Tabela 9 – Distribuição das estratégias de savoring utilizadas por raparigas e rapazes 
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Discussão de Resultados 

O nosso estudo visou explorar os acontecimentos positivos experienciados/vividos por 

crianças de 1º e 2º Ciclo, as emoções positivas daí resultantes, as estratégias de savoring 

utilizadas para aumentar ou prolongar essas emoções positivas e a respetiva eficácia 

percebida. 

Através da análise realizada, verificámos que as crianças valorizam, sobretudo, 

acontecimentos relacionados com o convívio e relacionamento, sobretudo, com amigos, mas 

também com a família, sucessos escolares e atividades de lazer associadas a viagens. As 

categorias que mais se destacaram, ainda que numa ordem distinta, vão ao encontro das que 

foram identificadas por Silva (2011), em crianças dos 8 aos 13 anos, designadamente 

acontecimentos relacionados com o convívio e relacionamento com a família, viagens e 

sucessos. 

As crianças de 1º Ciclo destacaram, sobretudo, acontecimentos relacionados com 

sucessos desportivos, convívio e relacionamento com familiares e atividades de lazer ligadas 

a viagens. Os alunos de 2º Ciclo referiram com maior frequência as mesmas três categorias 

de acontecimentos, sendo contudo atribuída uma importância relativa distinta e salientando-

se nelas algumas subcategorias diferentes. Neste seguimento, os alunos do 2º Ciclo 

mencionaram como mais frequentes os acontecimentos relacionados com o convívio e 

relacionamento com amigos, atividades de lazer associados a viagens e sucessos escolares. 

Os resultados encontrados vão ao encontro do que consta na literatura (Bryant & Veroff, 

2007; Silva, 2011) na medida em que, enquanto as crianças mais novas (1º Ciclo) 

demonstraram um especial apreço por acontecimentos em que se destaca a relação familiar, 

as crianças mais velhas (2º Ciclo) atribuíram uma maior importância às relações fora da 

família, nomeadamente, com amigos, os quais assumem um papel muito importante na 

adolescência. 
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A partir das respostas das crianças de 2º Ciclo verificamos que as crianças apreciaram e 

desejaram bastante os acontecimentos positivos experienciados/vividos, que estes tiveram 

uma duração relativamente prolongada e que ocorreram com alguma frequência. As crianças 

esperavam que estes acontecimentos viessem a acontecer, podendo este aspeto estar 

relacionado com o facto de se terem mobilizado para a ocorrência desse acontecimento uma 

vez que é referida uma elevada responsabilidade na ocorrência dos acontecimentos. As 

crianças, além de se sentirem responsáveis pela ocorrência desses acontecimentos, 

consideraram que dependeram maioritariamente da sua ação mas também, em grande parte, 

da ação de outras pessoas. Estando presente tanto o savoring centrado no mundo como 

centrado no self, e indo ao encontro do que referem Bryant e Veroff (2007), as experiências 

de savoring envolvem, por um lado, uma consciência das emoções positivas como resultado 

de algo exterior à criança (ação de outros) e, por outro, existe controlo pessoal dado que as 

emoções positivas são vividas como tendo origem na própria pessoa (responsabilidade e ação 

pessoal). Os autores referem que, de certa forma, todas as experiências de savoring requerem 

um foco no self, pela necessidade de que haja consciência das emoções positivas que estão 

presentes, podendo justificar o facto de ter surgido com maior destaque a ação pessoal 

comparativamente à ação de outros. 

As raparigas e os rapazes valorizaram os mesmos tipos de acontecimentos (convívio e 

relacionamento, sucessos e atividades de Lazer), no entanto, atribuíram uma importância 

relativa distinta e salientaram neles uma subcategoria diferente. As raparigas referiram mais 

frequentemente acontecimentos relativos ao convívio e relacionamento com amigos, ao 

sucesso escolar e atividades de lazer associadas a viagens. Os rapazes referiram, sobretudo, 

acontecimentos relacionados com sucessos desportivos, convívio e relacionamento com 

amigos atividades de lazer relacionados com viagens. As raparigas atribuem uma maior 

importância do que os rapazes a acontecimentos relacionados com o sucesso escolar, no 
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entanto, a valorização de acontecimentos relacionados com a escola, que não envolvam 

sucessos, é muito similar. As raparigas destacaram acontecimentos que envolvem a família 

(convívio e relacionamento, Natal, nascimentos na família), enquanto os rapazes salientaram 

acontecimentos desportivos ligados, ou não, a sucessos. 

As emoções resultantes dos acontecimentos positivos descritos foram, na sua grande 

maioria, positivas, com uma maior incidência nas emoções relacionadas com felicidade (e.g., 

feliz), animação (e.g., animado), energia (e.g. enérgico, vontade de brincar) e alegria (e.g., a 

saltar de alegria). De acordo com Moreira e Canaipa (2007) estas emoções positivas mais 

salientes correspondem a emoções de ativação positiva, na medida em que se relacionam com 

energia positiva e impulso para a ação e que poderão explicar o maior recurso a estratégias do 

tipo comportamental verificado na nossa amostra. Foram também identificadas algumas 

emoções negativas, em que se destacou a vergonha (e.g., envergonhado), o nervosismo (e.g., 

nervoso) e a zanga (e.g., zangado), como estando associadas a acontecimentos positivos, 

embora de forma muito menos expressiva comparativamente à presença de emoções 

positivas. A presença de emoções negativas poderá estar associada a preocupações da criança 

que influenciam a sua recetividade à experiência positiva ainda que a criança desfrute do 

acontecimento. Poderão estar envolvidas, por exemplo, preocupações relativamente a 

características do próprio acontecimento positivo, como a perceção de menor controlo da 

situação ou por se tratar de uma experiência doce/amarga. Bryant e Veroff (2007) referem 

que em experiências doces/amargas, algumas pessoas podem ser incapazes ou mesmo não 

querer aceitar que a experiência positiva poderá não se repetir ou que poderá acabar 

brevemente. A criança poderá sentir alguma frustração e, consequentemente, não desfrutará o 

momento tão intensamente. 

No que diz respeito às estratégias adotadas pelas crianças, algumas referiram não ter 

utilizado qualquer estratégia, embora algumas pessoas utilizem estratégias sem que tenham 
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uma noção consciente de que as estão a utilizar (Bryant & Veroff, 2007). Constatámos que 

houve um maior recurso, por parte das crianças, ao prolongamento das suas experiências, à 

partilha com os outros e ao prosseguimento para outra experiência como estratégias para 

aumentar ou prolongar as suas emoções positivas. Resultados similares foram encontrados 

quando analisámos separadamente as estratégias utilizadas por crianças de 1º e 2º Ciclo. 

Desta forma, verificou-se uma maior incidência na utilização de estratégias 

comportamentais comparativamente à utilização de estratégias cognitivas. Este aspeto está 

em consonância com os resultados obtidos por Silva (2011) e sugerem que as crianças podem 

ainda não ter desenvolvido os recursos cognitivos necessários para refletir sobre as suas 

experiências, ainda que tenham consciência das mesmas e consigam identificá-las e desfrutá-

las de uma forma concreta e comportamental. Os estudos indicam que a presença de emoções 

positivas contribui, por exemplo, para a vontade de brincar, possibilita o desenvolvimento de 

competências sociais e promove a exploração (Fredrickson, 1998, 2001; Tugade & 

Fredrickson, 2007). As crianças por não disporem de recursos cognitivos tão desenvolvidos e 

por, perante a presença de emoções positivas, terem uma maior disponibilidade para a ação, 

poderão ter uma maior tendência para o recurso a estratégias de prolongamento da 

experiência, prosseguimento para outra experiência e partilha com os outros, que surgiram de 

forma bastante expressiva. A estratégia de partilha com os outros que, de acordo com Bryant 

e Veroff (2007), adquire especial importância na adolescência, foi mais utilizada pelas 

crianças de 2º Ciclo do que pelas crianças de 1º Ciclo. Outro aspeto que destacamos é o facto 

de as crianças de 2º Ciclo, ainda que privilegiando a utilização de estratégias mais 

comportamentais, recorrerem a mais estratégias de tipo cognitivo do que as crianças de 1º 

Ciclo, refletindo o desenvolvimento de um pensamento mais abstrato que é fundamental para 

que se desfrute das experiências através da reflexão e que só se desenvolve plenamente no 
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fim da infância ou no início da adolescência (Bryant & Veroff, 2007; Piaget & Inhelder, 

1997). 

A estratégia mais utilizada por rapazes e raparigas corresponde ao prolongamento da 

experiência. As raparigas recorreram mais do que os rapazes à estratégia de partilha com os 

outros, por outro lado, os rapazes recorreram mais ao prosseguimento para outra experiência 

do que as raparigas. Embora tenha havido um maior recurso a estratégias mais 

comportamentais tanto por parte dos rapazes como das raparigas, destaca-se ainda que estas 

recorreram mais frequentemente a estratégias cognitivas do que os rapazes. O facto de as 

raparigas tenderem a desenvolver-se mais precocemente do que os rapazes, poderá justificar 

o maior recurso à estratégia de partilha com os outros e a estratégias que refletem 

essencialmente processos cognitivos (Piaget & Inhelder, 1997). 

A maioria das crianças considerou que as suas estratégias de savoring tiveram um 

elevado nível de eficácia, permitindo prolongar ou intensificar as suas emoções positivas. 

Não parece verificar-se uma relação entre a idade e o aumento da eficácia percecionada pelas 

crianças, pelo contrário, a partir dos 8 anos, parece haver uma maior distribuição pelos 

diferentes níveis que poderá dever-se ao facto de a avaliação cognitiva ser cada vez mais 

criteriosa em função do desenvolvimento da criança. 
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Capítulo IV – Conclusões 

Tendo em conta que pouco se conhece acerca das experiências positivas das crianças, 

esta investigação contribui para a literatura na medida em que nos dá indicações sobre 

diversos acontecimentos que as crianças experienciam como sendo positivos e sobre várias 

estratégias às quais recorrem para aumentar ou prolongar os estados positivos proporcionados 

por esses acontecimentos, e que contribuem para o aumento do seu bem-estar. 

As crianças valorizaram acontecimentos relacionados com convívio e relacionamento, 

sucessos e atividades de lazer. E experienciaram/viveram, sobretudo, emoções positivas na 

sequência destes acontecimentos. 

Além de se ter verificado que as crianças recorrem a várias estratégias utilizadas por 

adultos, identificámos novas categorias de estratégias, sobretudo, comportamentais que são 

mais privilegiadas pelas crianças, nomeadamente, o prolongamento da experiência, o 

prosseguimento para outra experiência e a partilha com os outros. As estratégias adotadas 

pelas crianças mostram-se, por estas, bastante eficazes. 

 

Limitações e Pistas para Investigações Futuras 

Uma das limitações do nosso estudo prende-se com o facto de não ser possível 

generalizar os resultados encontrados. A aplicação da Escala de Vivência de Experiências 

Positivas não nos possibilitou a clarificação aprofundada de alguns aspetos descritos pelas 

crianças acerca dos acontecimentos positivos e das estratégias utilizadas e que poderiam ser 

importantes para o processo de análise. O facto de não dispormos dos dados 

sociodemográficos de todos os participantes não permitiu incluir todos os participantes nas 

comparações realizadas. As análises realizadas, inteiramente de carácter qualitativo, não nos 

permitem identificar tendências estatisticamente significativas nas comparações entre grupos, 

mas apenas tendências de resposta na amostra em estudo. 
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Em futuros estudos será importante comparar crianças provenientes de diferentes 

realidades socioculturais, procurar averiguar se a eficácia percebida das estratégias de 

savornig utilizadas pelas crianças sofre uma modificação em função da idade ou explorar a 

temática abrangendo outras faixas etárias. 

No que diz respeito à intervenção, seria interessante averiguar a aplicabilidade de um 

programa de promoção do desenvolvimento de estratégias de savoring, intervindo 

diretamente com crianças e averiguando os benefícios no seu bem-estar ou intervindo junto 

de pais e outros educadores no sentido de sensibilizá-los para o tipo de experiências mais 

valorizadas pelas crianças e para a importância e benefícios do recurso a estas estratégias e do 

papel que poderiam ter na sua promoção. 

 



Referências 

49 

 

Referências 

Aires, L. (2011). Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional. 

Universidade Aberta. 

Amado, J. (2000). A técnica de análise de conteúdo. Revista referência, 5, 53-63. 

Bryant, F.B. (1989). A four-factor model of perceived control: avoiding, coping, obtaining 

and savoring. Journal of Personality, 57(4), 773-797. 

Bryant, F. B., Chadwick, E. D., & Kluwe, K. (2011). Understanding the processes that 

regulate positive emotional experience: Unsolved problems and future directions for 

theory and research on savoring. International Journal of Wellbeing, 1(1), 107-126. 

Carvalho, J. S., & Marques Pinto, A. (2011). Savoring: Uma forma de promover o bem-estar 

pessoal em adolescentes, alunos do ensino secundário. In A. Marques Pinto & L. Picado 

(Org.). Adaptação e bem-estar nas escolas portuguesas: Dos alunos aos professores 

(pp.123-155). Lisboa: Coisas de Ler. 

Denzin, N., & Lincoln, Y. (1995). Transforming qualitative research methods: Is it a 

Revolution? Journal of Contemporary Ethnography, 23(3), 349-58. 

Diener, E., Lucas, R., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being: The science of happiness 

and life satisfaction. (Eds.). Handbook of positive psychology (pp.63-73). New York: 

Oxford University Press. 

Diener, E., Suh, E., Lucas, R., & Smith, H. (1999). Subjective well-being: three decades of 

progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. 

Folkman, S., & Moskowitz, J. (2000). Positive affect and the other side of coping. American 

Psychologist, 55(6), 647-654. 

Fredrickson, B. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2, 

300-319. 



Referências 

50 

 

Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-

and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226. 

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research 

(3rd ed.). Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, Inc. 

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: 

Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855. 

Moore, K. A., & Keyes, C. L. (2003). A brief history of well-being in children and adults. In 

M. H. Bornstein, L. Davidson, L., C. L. M. Keyes, & K. A. Moore (Eds.). Well-being: 

Positive development across the life course (pp.1-11). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum. 

Moreira, J. M., & Canaipa, R. (2007). A Escala de Provisões Sociais: Desenvolvimento e 

validação da versão portuguesa da “Social Provisions Scale”. Revista Iberoamericana de 

Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 24(2), 23-58. 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1997). A psicologia da criança. Porto: Edições Asa. 

Pollard, E. L., & Lee, P. D. (2003). Child well-being: A systematic review of the literature. 

Social Indicators Research, 61(1), 59–78. 

Ryan, R., & Deci, E. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on 

hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology, 52, 141-166. 

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. 

Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727. 

Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In 

C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.). Handbook of positive psychology (pp.3-9). New York: 

Oxford University Press. 

Tugade, M., & Fredrickson, B. (2007). Regulation of positive emotions: Emotion regulation 

strategies that promote resilience. Journal of Happiness Studies, 8, 311-333. 



Referências 

51 

 

Westerhof, G. J., & Keyes, C. L. M. (2010). Mental illness and mental health: The two 

continua model across the lifespan. Journal of Adult Development, 17, 110-119. 

Zaff, J. F., Smith, D. C., Rogers, M. F., Leavitt, C. H., Halle, T. G., & Bornstein, M. H. 

(2003). Holistic well-being and the developing child. In M. H. Bornstein, L. Davidson, 

L., C. L. M. Keyes, & K. A. Moore (Eds.). Well-being: Positive development across the 

life course (pp.23-32). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

 

Lista de Anexos 

Anexo 1 – Guião da entrevista individual 

Anexo 2 – Guião da entrevista de grupo 

Anexo 3 – Escala de Vivência de Experiências Positivas 

Anexo 4 – Categorização dos acontecimentos positivos referidos pelas crianças de 1º e 2º 

Ciclos 

Anexo 5 – Categorização das estratégias de savoring utilizadas pelas crianças de 1º e 2º 

Ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 – Guião da entrevista individual 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL – Criança 
 
 

 
O objectivo das entrevistas é obter informação aprofundada acerca de como as pessoas se 

sentem ou pensam sobre um determinado assunto. O participante é convidado a partilhar 

os seus pontos de vista, numa atmosfera descontraída em que o entrevistador encoraja a 

expressão de opiniões, sem pressionar. 

 
 
 
 
Tratando-se de entrevistas com crianças, a sua realização é orientada por algumas 

recomendações encontradas na literatura relevante neste domínio (e.g., Correia & Marques 

Pinto, 2011): (1) a duração da entrevista não deve exceder os 30 minutos com crianças mais 

novas, havendo benefícios em fazer um pequeno intervalo se as crianças demonstrarem 

cansaço ou dificuldade de concentração; (2) o local de realização da entrevista e o 

entrevistador devem ser familiares para as crianças, podendo recorrer-se, para o efeito, ao 

espaço da própria escola e a uma interacção inicial de quebra-gelo; (3) a moderação da 

entrevista deve ser feita com empatia, paciência, humor, flexibilidade e respeito pelas 

crianças, designadamente pela sua natural necessidade de abordar assuntos que não são o 

foco da entrevista; (4) deve permitir-se à criança o recurso a outras formas de expressão 

para além da palavra, que possibilitem ao entrevistador aferir o que por elas é expresso, 

designadamente o desenho, role play, jogos, entre outras. 

 
 
 
 
Alexandra Marques Pinto e Maria João Alvarez 
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I - Tema: Experiências Emocionais Positivas em crianças do 3º ao 6º anos de escolaridade. 

 
 
 
 
 
 
II – Objectivos Gerais 

 
1º Obter elementos que permitam identificar e descrever as estratégias utilizadas pelas 

crianças para aumentar ou prolongar as emoções positivas associadas a acontecimentos de 

vida positivos (estratégias de savoring) e respectiva eficácia percebida. 
 
 

 

Designação dos Objectivos  Tópicos (T) /  Observações 

blocos específicos  Questões (Q) /       

    Estratégias (E)       

  Legitimar a entrevista T:  Informar  a  criança      

    das linhas gerais da      

    entrevista.          

A – Legitimação da    T: Assegurar  o      
Entrevista    carácter anónimo e      

    confidencial das ideias      

    recolhidas.          

 Motivar os   T:  Dar  a conhecer   à      

 participantes   criança a  importância      

    da sua participação.       

  Estabelecer a relação.  E: Realizar uma Ex.: conversar 

    interacção inicial de um        pouco 

    quebra-gelo.    sobre   as 

           actividades de 

           tempos livres 

           preferidas pela 

           criança.   

         

B – Acontecimentos  Aferir  a capacidade de  E:  Apresentar     à  3 imagens do 
de vida positivos  identificação     e a  criança  uma    a uma boneco Luca 

  compreensão          de  imagens do Luca   com em anexo.  

  diferentes emoções  expressões    de      

  positivas pela criança.  diferentes  emoções      

     positivas   e para cada      

     cada  uma     dessas      

     imagens perguntar:       
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       Q:  O   que   te  parece 
que   o   Luca   está   a 
sentir?  Já  alguma  vez 
te      sentiste      assim 
(adoptar  a  designação 
utilizada  pela  criança), 
tiveste  estas  emoções 
positivas? 

Usar   de forma 

       didáctica,      a 

       expressão   

       ”emoções” ou 

       “sentimentos” 

       positivos como 

       sinónimo.   

          

 Obter elementos que Q: Agora gostava  que    

 permitam identificar contasses         uma    

 um  acontecimento  de situação   que   tenhas    

 vida     ocorrido     nos 
últimos meses em  que 
a       criança      sentiu 
emoções positivas. 

vivido ou coisas que    

 te  tenham  acontecido    

 nos últimos  meses (ao    

 longo das férias  de    

       Verão ou desde que    

       voltaste  a  ter aulas)  e    

       que te fizeram  sentir    

       bem,  sentir     coisas    

       boas, ter   emoções    

       positivas,      por    

       exemplo do   género    

       das  que  acabámos  de    

       falar (ou outras).      

       Q: Então e  quando    

        isso  aconteceu  (referir    

       a  situação ou episódio    

       relatado  pela  criança),    

        o que sentiste, que    

        emoção(ões) tiveste?    

           

 Obter elementos que Q:  Quando nos    

 permitam  identificar e acontecem coisas boas    

 descrever    as ou  fazemos  coisas de    

 estratégias de savoring que gostamos, que    

 utilizadas  pela criança,  nos fazem  sentir bem,    

C – Estratégias para  aumentar ou ter  emoções positivas,    

de savoring prolongar as  emoções às   vezes  apetece-nos    

 positivas  associadas  a ficar ainda mais (ex.    

  um  acontecimento contentes  –  usar  as    

  positivo .    emoções   positivas    

       referidas pela criança    

       na pergunta anterior,)    

       ou  ficar assim (ex.    

       contentes)   durante    

       mais tempo.        
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Quando isso 
aconteceu (referir a 
situação ou episódio 
relatado pela criança) 
e te sentiste (ex. 
contente - usar as 
emoções positivas 
referidas pela criança), 
fizeste ou pensaste 
alguma coisa para 
tentar ficar ainda mais 
(ex. contente) ou ficar 
assim (ex. contente) 
durante mais tempo? 
O que fizeste ou 
pensaste? 

 
 
 
 
Obter elementos que Q: E isso (enunciar  as   

permitam avaliar a estratégias indicadas   

eficácia, percebida pela criança)  resultou?   

pela criança, dessas Essas coisas que   

estratégias.      fizeste ou    pensaste   

     funcionaram,     

     conseguiste  ficar  mais   

     (ex.  contente) ou (ex.   

     contente)  durante   

     mais tempo?     

     E:  Usar   uma   escala  Escala  

     de      avaliação      em fornecida em 

       cinco    pontos    (não anexo.  

     funcionou, funcionou   

     um  pouco,  funcionou   

     mais ou  menos,   

     funcionou  bastante,   

     Funcionou  muito)     e   

     pedir   a avaliação de   

     eficácia das estratégias   

     nessa escala.     
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NÃO FUNCIONOU FUNCIONOU FUNCIONOU FUNCIONOU 

FUNCIONOU UM MAIS OU BASTANTE MUITO 

 POUCO MENOS   
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GUIÃO DA ENTREVISTA DE FOCUS GROUP 
 
 

 
O objectivo das entrevistas de grupo, de acordo com a metodologia de focus-group, é ouvir e 

obter informação acerca de como as pessoas se sentem ou pensam sobre um determinado 

assunto. Os participantes são convidados a partilhar os seus pontos de vista, numa 

atmosfera descontraída em que o entrevistador encoraja a expressão de opiniões, sem 

pressionar ou procurar gerar consensos. A entrevista de grupo é conduzida sucessivamente 

em diferentes grupos, com participantes semelhantes, de forma a poder identificar 

tendências e padrões, geralmente até se cumprir o critério de saturação teórica (Correia & 

Marques Pinto, no prelo; Krueger & Casey, 2000). 

 
 
Tratando-se de entrevistas de grupo com crianças, a sua realização é orientada por algumas 

recomendações encontradas na literatura relevante neste domínio (e.g., Correia & Marques 

Pinto, no prelo; Krueger & Casey, 2000): (1) o grupo deve ser de pequena dimensão, com 4 

a 6 participantes; (2) deve haver homogeneidade de idades entre os participantes; (3) a 

duração da entrevista não deve exceder os 45 minutos, havendo benefícios em fazer um 

pequeno intervalo se as crianças demonstrarem cansaço ou dificuldade de concentração; (4) 

o local de realização da entrevista e o entrevistador devem ser familiares para as crianças, 

podendo recorrer-se, para o efeito, ao espaço da própria escola e à realização de exercícios 

quebra-gelo; (5) a moderação da entrevista deve ser feita com empatia, paciência, humor, 

flexibilidade e respeito pelas crianças, designadamente pela sua natural necessidade de 

abordar assuntos que não são o foco da entrevista; (6) o recurso a técnicas participativas, 

que permitam aumentar os períodos de concentração, forneçam às crianças outras formas 

de expressão para além da palavra e possibilitem ao entrevistador formas de aferir o que 

por elas é expresso, pode passar pelo recurso ao desenho, role play, jogos, entre outras. 
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I - Tema: Experiências Emocionais Positivas na Promoção da Saúde e do Bem-Estar, em 
crianças do 3º ao 6º ano de escolaridade. 

 
 

 

II – Objectivos Gerais 

 
1º Recolher elementos que permitam identificar e descrever acontecimentos de vida 
positivos, percepcionados pelas crianças como geradores de emoções positivas. 

 
2º Obter elementos que permitam identificar e descrever as estratégias utilizadas pelas 

crianças para aumentar ou prolongar essas emoções positivas (estratégias de savoring) e 

respectiva eficácia percebida. 
 
 

 

Designação dos Objectivos  Tópicos (T) /  Observações 
blocos específicos  Questões (Q) /  

    Estratégias (E)  

 Legitimar a entrevista T: Informar os  

    participantes  das  

    linhas  gerais da  

    entrevista.    

A – Legitimação da          

Entrevista    T: Assegurar o  

    carácter anónimo e  

    confidencial das ideias  

    recolhidas.    

 Motivar  os 
 
T:  Dar a conhecer aos   

 participantes     participantes   a  

    importância da sua  

    participação.    

 Estabelecer a relação. E: Realizar um  

    exercício quebra-gelo,  

    de  “apresentação” dos  

    participantes.    

 .         

 Aferir  a capacidade de E: Apresentar às  
 identificação e       a crianças imagens de  
 compreensão      de caras  com  expressões  

 diferentes emoções de  diferentes  emoções  
 positivas  pelas positivas e   para   cada  
 crianças.   cada uma dessas  
     imagens perguntar:   
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 Q:  O  que  vos  parece Usar  de  forma 
 

     

 que este(a)  menino(a) didáctica,       a 
 

 

expressão 
  

 está a  sentir?     Já  
 

 

“emoções”   ou 
 

 alguma vez  se  

 

“sentimentos” 
 

 sentiram        assim  

 

positivos como 
 sinónimo. 

 

 (adoptar  a  designação  

 
 

 

utilizada 
 

 pelas 
 

     
 

B- Acontecimentos crianças),       tiveram    
 

de vida positivos estas     emoções    
 

 positivas?      
 

 
 
 
 

Obter elementos que Q:  Agora  gostava que 
permitam  identificar e contassem situações 
descrever   que  tenham vivido ou 

acontecimentos   coisas que vos tenham 
ocorridos  nos  últimos  acontecido   nos 
meses em que as  últimos meses (por 
crianças sentiram  exemplo ao longo  das 
emoções positivas.   férias de Verão ou 

     desde que  voltaram a 

     ter   aulas)  e  que  vos 

     fizeram sentir bem, 

     sentir coisas boas, ter 

     emoções  positivas, 

     por exemplo  do 

     género das  que 

     acabámos de falar  (ou 

     outras).     
 
 
 
 
 

Recolher elementos E:  Anotar    os Deste  ponto  da 
 

 

entrevista em 
 

que permitam acontecimentos  
 

 

diante, 
 

as 
 

identificar  e  descrever referidos e seleccionar  
 

perguntas que 
 

as   emoções positivas os 2 ou 3 mais  

se 
  

seguem 
 

sentidas  pelas  crianças frequentes.   Para cada   
 

devem 
 

ser 
 

nesses  um destes  perguntar,  
 

 

colocadas 
 

 

acontecimentos. uma a uma, a  cada  
 

individualmente 
 

  criança que o referiu:  

  

e de forma 
 

       
 

       específica a 
 

       cada uma das 
 

       crianças.  
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    Q: Então e quando Ter o cuidado 
 

    isso  aconteceu (referir de perguntar  a 
 

    a  situação  ou episódio todas, mesmo 
 

    relatado  pela criança), que            isso 
 

    o que  sentiste, que signifique que  a 
 

    emoção(ões)   tiveste? alguma  das 
 

    E tu?...        crianças se faz a 
 

              pergunta em 
 

              torno de um 
 

              acontecimento 
 

              totalmente  
 

              esporádico no 
 

              grupo.   
 

             
 

 Obter elementos que Q:  Quando  nos     
 

 permitam  identificar e acontecem coisas boas     
 

 descrever as ou  fazemos  coisas  de     
 

 estratégias   de  savoring que gostamos, que     
 

 utilizadas  pela criança, nos  fazem  sentir  bem,     
 

 para aumentar   ou ter  emoções  positivas,     
 

 prolongar essas às   vezes   apetece-nos     
 

 emoções positivas. ficar ainda   mais (ex.     
 

    contentes – usar  as     
 

C – Estratégias    emoções  positivas     
 

                  

de savoring    referidas pela criança     
 

   

na pergunta  anterior,) 
     

        
 

    ou  ficar assim (ex.     
 

    contentes)  durante     
 

    mais tempo.         
 

    Quando      isso     
 

    aconteceu (referir a     
 

    situação  ou episódio     
 

    relatado  pela criança)     
 

    e te  sentiste (ex.     
 

    contente  - usar  as     
 

    emoções  positivas     
 

    referidas  pela  criança),     
 

    fizeste alguma  coisa     
 

    para  tentar  ficar  ainda     
 

    mais (ex. contente)     
 

    ou  ficar assim (ex.     
 

    contente)  durante     
 

    mais tempo? O que     
 

    fizeste?            
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Obter   elementos que Q: E isso (enunciar  as 
permitam avaliar a estratégias   indicadas 
eficácia, percebida pela criança) resultou? 
pelas   crianças,   dessas Essas coisas  que 
estratégias.   fizeste    funcionaram, 

   conseguiste ficar  mais 

   (ex. contente) ou 

   durante mais tempo? 

 
E: Usar uma escala de 
avaliação em cinco 
pontos (não 
funcionou, funcionou 
um pouco, funcionou 
bastante, funcionou 
muito) com suporte 
em representação 
visual (5 bolas de 
tamanhos 
progressivamente 
maiores) e pedir a 
avaliação de eficácia 
das estratégias nessa 
escala. 
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NÃO FUNCIONOU FUNCIONOU FUNCIONOU FUNCIONOU 

FUNCIONOU UM MAIS OU BASTANTE MUITO 

 POUCO MENOS   
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Escala de Vivência de Experiências Positivas 

 

(2º Ciclo) 
 
 
 
 
 

 

Fizemos este questionário para estudar as coisas boas que acontecem a 

jovens da tua idade e o que sentem nessas situações positivas. 

 

Contamos com a tua colaboração, pois as tuas respostas são muito 

importantes para o estudo. 

 

Não existem respostas certas ou erradas, o que queremos é saber a tua 

opinião. 

 

As respostas que deres são anónimas (não terás de te identificar) e 

confidenciais (não serão mostradas a ninguém). 

 

Por favor, responde a todas as perguntas do questionário porque são todas 

muito importantes para nós. 
 
 
 
 
Muito obrigada pela tua colaboração. 
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BLOCO I 

 

Gostaríamos que pensasses em 3 coisas boas ou situações positivas que 

tenhas vivido nos últimos seis meses (desde o final das férias de verão) e que 

os descrevesses nas linhas que se seguem em baixo. 
 
 
 

Por favor, descreve uma dessas situações positivas: 
 

1.   __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

 
Pensa agora se essa situação foi boa para ti e desenha um círculo no número 
que melhor mostra a tua opinião: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A pior coisa que poderia      A melhor coisa que 
acontecer        poderia acontecer 

 
 
 
 

Por favor, descreve outra situação positiva em que pensaste: 
 

2.   __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

 
Pensa agora se essa situação foi boa para ti e desenha um círculo no número 
que melhor mostra a tua opinião: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A pior coisa que poderia      A melhor coisa que 
acontecer        poderia acontecer 
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Por favor, descreve a terceira situação positiva em que pensaste: 
 

3.   __________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
 

 
Pensa agora se essa situação foi boa para ti e desenha um círculo no número 
que melhor mostra a tua opinião: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A pior coisa que poderia      A melhor coisa que 
acontecer        poderia acontecer 

 
 
 
 
 
 
BLOCO II 

 

Agora, das 3 situações positivas que acabaste de descrever, escolhe, por 

favor, aquela que foi melhor para ti. Faz um círculo à volta do número (1, 2 ou 

3) da situação que escolheste: 
 

1 2       3 
 
 
 
Diz em que altura (o mês) essa situação positiva aconteceu: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

1.   Tu foste responsável por essa situação ter acontecido? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não tive qualquer        Tive muita 
responsabilidade       responsabilidade 
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2.   Foi uma situação esperada ou inesperada? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não esperava que       Esperava que 
acontecesse        acontecesse 
 
 
 
 
 

3.   Quanto tempo durou essa situação? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Durou pouco tempo       Durou muito tempo 
 
 
 

 

4.   Achas que é uma situação rara na tua vida? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não acontece com muita      Acontece com muita 
frequência         frequência 
 
 
 
 
 

5.   Desejavas essa situação, antes de acontecer? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não muito         Muitíssimo 
 
 
 
 
 

6.   O prazer dessa situação dependeu do que TU fizeste? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absolutamente nada       Quase totalmente 
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7.   O prazer dessa situação dependeu do que OUTROS fizeram? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absolutamente nada       Quase totalmente 
 
 
 
 

 

8. Marca com um X, na lista em baixo, as emoções boas que sentiste nesta 
situação:  

 
 
 

Emoções Positivas assinalar 

 com X 
  

Interessado(a)  

  

Excitado(a)  

  

Feliz  

  

Forte  

  

Energético(a)  

  

Calmo(a)  

  

Animado(a)  

  

Activo(a)  

  

Orgulhoso(a)  

  

Alegre  

  

Encantado(a)  

  

Divertido(a)  

  

Outras, indica qual ou  

quais:  

________________  

________________  
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BLOCO III 
 
Continua a pensar nessa situação positiva que escolheste. 

 

Quando nos acontecem coisas boas ou fazemos coisas de que gostamos, que 

nos fazem sentir bem e ter emoções positivas, por vezes apetece-nos ficar a 

sentir bem durante mais tempo ou apetece-nos ficar a sentir ainda melhor. 

 

Quando viveste essa situação positiva fizeste alguma coisa para ficares a 
sentir-te bem durante mais tempo ou para te ficares a sentir ainda melhor? 
 
 
Escreve, por favor, no quadro da página seguinte, tudo o que fizeste ou 

pensaste durante essa situação positiva para tentares sentir-te bem durante 

mais tempo ou para te sentires ainda melhor: 
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Agora, por favor, diz se o que fizeste ou pensaste deu 
resultado, isto é, se conseguiste ficar a sentir-te bem 
durante mais tempo ou a sentir-te ainda melhor. Faz 
um círculo à volta do número que melhor descreve se 
isso deu resultado: 

O que fiz ou pensei durante essa situação positiva para me sentir bem 
durante mais tempo ou para me sentir ainda melhor foi: 

 

 

 

 
       

  1 2 3 4 5 

  NÃO FUNCIONOU FUNCIONOU FUNCIONOU FUNCIONOU 
  FUNCIONOU UM POUCO MAIS OU BASTANTE MUITO 
    MENOS   
       

a.       

  1 2 3 4 5 

       

b.       

  1 2 3 4 5 
       

c.       

  1 2 3 4 5 

       

d.       

  1 2 3 4 5 

       

e.       

  1 2 3 4 5 
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Categorias Operacionalização Unidades de Registo Frequência % 

Cerimónias Aniversário 

Acontecimento 
relacionado com o 

próprio aniversário ou 
com o aniversário de 
uma pessoa próxima 
(e.g., pais, primos, 

amigos), dando-se 
destaque à cerimónia 
em si e/ou a aspetos 

associados à sua 
celebração (e.g., 

atividades especiais, 
presença de amigos, 

presença de familiares, 

presentes). 

“Nos meus anos, quando a minha mãe me deixou usar pinturas como as 
princesas.”[3F9_2] 

“Fazer a festa de anos no Paraíso, foi fantástico. Ter uma festa de anos onde havia 
piscinas e piscinas de ondas. Tinha escorregas de água muito grandes.”[3F11_2] 
“A minha mãe só me ofereceu a bicicleta no dia seguinte aos meus anos e eu não estava à 
espera”[3F3_2] 
“Quando fiz 8 anos recebi uma bicicleta, fiquei muito contente porque eu gosto muito de 
andar de bicicleta e como tinham roubado a minha não tinha nenhuma para andar.”[3M1] 
“Quando faço anos.”[3M5_3] 
“Os meus anos. Fiquei orgulhosa e muito feliz porque apareceu a minha melhor amiga. 

As pessoas estavam sempre a dizer-me parabéns.”[4F9_3] 
“No meu dia de aniversário.”[4M1_1] 
“Quando ganhei a Wii no meu aniversário e não estava à espera.”[4M1_2] 
“Eu fico muito feliz quando faço anos. Gosto muito que me cantem os parabéns.”[5F5] 
“Ayer también que fue mi cumple y vinieron mis amigos y me regalaron la play 3 que la 
quería de Reyes y no me la habían traído, y ya la tengo”[FD5_2] 
“Reencontrar uma amiga na festa de anos dela.”[FD13_3] 
“Uma coisa que me fez sentir feliz nas férias foi o meu aniversário.”[FD24] 
“Quando fui à festa de anos da minha amiga M.!” [FD34_2] 

“Quando faço anos ou quando a minha mãe faz anos.”[3GA2] 
“Foi o aniversário da minha irmã, quando fez um ano, foi muito bom.”[5QF8_1] 
“No meu aniversário ir ao Colombo com a minha melhor amiga.”[5QF10_1] 
“Aniversário da minha mãe.”[6QM28_3] 
“Aniversário da minha irmã.”[6QF1_1] 
“O aniversário da minha avó.”[6QF1_3] 
“Quando fui visitar o Algarve fui ao parque aquático no dia de aniversário do meu pai, 
foi deslumbrante.”[6QF10_2] 

“No aniversário do meu amigo também foi muito divertido primeiro porque foi o 
aniversário e depois fomos lá para fora e jogámos vários jogos como o jogo da cadeira e 
futebol humano.”[6QF12_3] 
“Ter visitado os meus tios e primos um dia antes do meu aniversário.”[6QM23_2] 
“Os meus anos em que ganhei ao meu primo num jogo da playstation.”[5QM12_1] 
“Fiz anos e foi bom, na escola e em casa.”[5QM14_3] 
“Quando o meu irmão fez anos (…) fomos ver um filme que eu gostei.”[5QM34_3] 
“O meu irmão ter feito anos, fizemos uma grande festa e gostei muito e fiquei contente 

por ele estar a crescer.”[5QM36_3] 
“Quando fiz 11 anos, recebi muitas prendas e estive com os meus familiares.”[5QF8_2] 
“Gostei da minha festa de anos com os meus colegas.”[5QF24_1] 
“No meu dia de anos ter ido à patinagem no gelo e à primeira ter conseguido andar 
bem.”[5QF28_1] 
“Quando acordei no meu dia de anos com a minha família toda a dar-me os 

37 6.0% 
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parabéns.”[5QF34_1] 
“Eu fiz anos.”[6QM6_3] 
“Nos meus anos.”[6QM7] 
“Os anos da minha mãe.”[6QF2_3] 

“Nos meus anos eu ganhei um Playstation 3 com o Movi, sempre que eu ia a casa do 
primo ele ficava jogando e não deixava eu jogar aí meus pais me deram uma Playstation 
3.”[6QF7_2] 
“Nos meus anos eu ganhei mais de 200€. Eu nunca tive tanto dinheiro e por isso gostei 
muito.”[6QF7_3] 
“Os meus anos, na minha festa de anos tinha lá toda a família de quem eu gosto muito e 
os meus amigos de quem gosto bastante, foi bastante agradável.”[6QF19_2] 
“Quando a minha irmã fez anos.”[6QF20_2] 

Natal 

Acontecimentos 
relacionados com o 

Natal, dando-se 
destaque à cerimónia 

e/ou às tradições 
natalícias (e.g., receber 

presentes, reunião 
familiar). 

“No Natal quando recebi a Nintendo.”[3F3_4] 
“No Natal quando recebi o jogo que queria.”[3F6_2] 
“Quando recebi uma PS3 e o comando Move [no Natal].”[3F8] 
“Quando é Natal.”[3M5_4] 
“Senti-me feliz quando a minha mãe me comprou a PSP, no Natal.”[FD9_1] 
“Recebi uma viola no natal.”[FD25_2] 
“O Natal porque esteve a família reunida.”[5QM14_2] 
“No Natal.”[5QM20_1] 

“Eu gostei do dia de Natal porque os meus tios e a minha prima vieram visitar-
me.”[5QM21_1] 
“No Natal recebi os presentes que eu tinha pedido aos meus pais.”[5QM34_1] 
“O Natal.”[5QF4_3] 
“Foi ter recebido um jogo no Natal.”[5QF5_3] 
“O meu Natal, foi muito bom, foi passado com a minha família.”[5QF8_3] 
“Quando estava em família a abrir as prendas no Natal. Adorei, senti-me mesmo muito 
alegre por estar com a minha família. Abri as prendas e gostei.”[5QF33_1] 

“O Natal e o Ano Novo porque fiquei em casa com amigos e familiares e ganhei muitas 
prendas.”[5QF36_3] 
“O Natal.”[6QM2_2] 
“Ter recebido presentes no Natal.”[6QM28_1] 
“No Natal, passei em França com a minha família na casa da minha tia.”[6QF3_2] 
“Passar o Natal em família com os meus avós.”[6QF16_3] 
“No Natal tinha a minha avó muito querida, estávamos todos juntos à volta da mesa e a 
abrir os presentes.”[6QF19_3] 

20 3.3% 

Batizados e 
Primeira 

Comunhão 

Acontecimento 
relacionado com 

Batizados e com a 
Primeira Comunhão. 

“Ontem, quando fiz a minha Primeira Comunhão. Até fui de gravata!”[3GB3] 
“Fui batizado.”[5QM18_2] 

“Eu e a minha irmã fomos batizadas.”[6QF4_1] 
“Fiz o meu batismo e Primeira Comunhão.”[QFD1_3] 

4 0.7% 

Casamento 
Acontecimento 
relacionado com 

“O casamento do meu outro primo.”[5QM12_3] 
“Fui a um casamento.”[6QM17_1] 

2 0.3% 
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casamentos. 

Atividades 

de Lazer 

Viagens 

Acontecimentos 
relacionados com 

viagens, com família ou 

amigos, cuja ênfase é 
dada à viagem ou 
atividade em si. 

“Quando estava em Londres.”[3F1_1] 
“Quando estava de férias em Braga fui para a piscina e para o rio com a minha 

família.”[3M5_5] 
“No Verão, quando fui à Guarda e fiz um passeio a pé com a minha família (mãe, pai e 
irmão) e com quatro amigos e passámos por sítios muito lindos.”[3M6_3] 
“Quando eu vou para a colónia de férias.”[3M9_4] 
“Quando fui a Espanha.”[4F1_2] 
“Quando soube que ia ao Porto nas férias da Páscoa”[4F5_2] 
“Sempre que passo de ano e posso ir passar as férias ao Algarve”[4F6_1] 
“Saber que o meu irmão vai a Espanha”[5F1_2] 

“Quando o F. me pediu para ir com ele de fim de semana, eu gostei muito.”[6M2_3] 
“Passear ao Alentejo com os pais.”[FD1_2] 
“Quando vou a Peniche”[FD8] 
“Ir a Barcelona o ano passado.”[FD11_1] 
“Quando fui de férias a Cádis em Espanha, senti-me bem, gostei do sítio.”[FD27] 
“Fui a Sines.”[5QM5_1] 
“Fui a Espanha.”[5QM5_3] 
“Na semana passada, eu e a minha mãe, fomos marcar minha passagem para o Brasil de 
vez.”[5QM10_3] 

“Fazer uma viagem ao Mosteiro da Batalha e ir ao S. Martinho do Corto.”[5QM32_1] 
“Ir a uma viagem ao sul do país, a Melides.”[5QM32_2] 
“Fui para a terra da minha avó.”[5QF13_1] 
“Viagem de avião.”[6QM2_1] 
“Quando fui para o Alentejo.”[6QM3_3] 
“Férias no Algarve.”[6QM8_3] 
“Férias no Algarve.”[6QM12_2] 
“Ir a Paris nas férias da Páscoa.”[6QM16_3] 

“Quando fui para S. Martinho do Porto, eu gostei muito de lá ir. Lá tudo é muito giro. Eu 
gostei de subir nas dunas que lá havia, gostei de ir à praia. Andei de bicicleta e brinquei 
muito.”[6QF11_1] 
“A minha ida à Madeira em novembro nós ficámos na casa de um amigo durante 3 dias, 
foi muito divertido e eu conheci lugares lindos naquela linda ilha.”[6QF12_1] 
“Quando fui o fim de semana para o Algarve e fui para à Praia.”[5QF4_2] 
“Foi o meu pai e a minha mãe me dizerem que íamos a Paris.”[5QF37_2] 
“Fui a um hotel, no Norte. Gostei muito e foi muito divertido.”[6QM22_1] 

“Fui a outro hotel, com a minha família. Os meus avós também foram. Gostei muito. Foi 
bom.”[6QM22_3] 
“Quando fui a Dubai ver uma exposição de estátuas.”[6QM24_3] 

31 5.1% 

Passeios 

Acontecimentos 
relacionados com 

passeios, não 
relacionados a viagens, 

“Eu, a minha irmã e a minha prima fomos a um parque em Sacavém, divertimo-nos 
muitíssimo, eu adorei.”[6QF3_1] 
“Fui para a EXPO andar de patins e de bicicleta e também fazer um piquenique com os 
meus familiares e amigos.”[6QF11_3] 

4 0.7% 
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cuja ênfase é dada ao 
passeio ou a atividades 

e brincadeiras 
resultantes desse 

momento. 

“A ida a Espol também foi muito bom, passámos lá a tarde toda, fomos ao parque, 
jogámos à bola, andámos pela ponte.”[6QF12_2] 
“Ir acampar com eles [amigos].”[5QF37] 

Parques Temáticos 

e de Diversões 

Acontecimentos 
relacionados com a ida 

a parques temáticos e de 
diversões (dentro e fora 

do país) e com o 
usufruir das suas 

atrações. 

“Quando fui a primeira vez à KidZania na festa da Marina.”[3F1_3] 
“Quando fui convidada para a festa do Luís que ia ser na KidZania.”[3F4_2] 
“Quando é um dia que adoro, por exemplo quando fui à Isla Mágica no Verão.”[3M3_1] 
“Fico feliz quando vou ao Zoo, ao oceanário com a minha mãe, quando  vou 
passear.”[3M5_2] 
“Ter ido a uma casa assombrada e torceram-me os braços e tiraram-me os 

óculos.”[5F1_1] 
“Quando estive em Barcelona em Puerto Aventura”[5F3_3] 
“Quando fui às Berlengas com o meu pai, ver grutas num parque subaquático.”[5M2_2] 
“Quando eu fui ao parque de diversões no Colombo.”[QFD2_3] 
“Fui a Belém e estive num parque de diversões, andei na montanha-russa e muitas outras 
coisas. Adorei essa visita a Belém.”[5QF29_2] 
“Fui almoçar fora, à Pizzaria com o meu [?] e a minha mana, e lá havia um parque 
insuflável. Foi giríssimo.”[5QF29_3] 
“Quando fui ao Badoca Park.”[5QF30_1] 

“Fui à Disneyland Paris e foi muito giro.”[5QF32_1] 
“Nas férias do Natal quando fui à Disneyland.”[5QF34_3] 
“Fui à KidZania.”[5QF35_3] 
“Eu fui ao parque de diversões e diverti-me bastante lá.”[6QM4_1] 
“Ir ao Zoomarine.”[5QM11_1] 
“Ir ao Jardim Zoológico.”[5QM11_3] 

17 2.8% 

Praia e Piscina 
Acontecimentos 

relacionados com a ida 
à praia/piscina. 

“Quando vou à praia, como neste fim de semana.”[3GB1] 

“En septiembre cuando estuve en la playa de vacaciones con mis hermanas (…) no tenia 
clases y no tenia nada que hacer y estaba con ellas en la playa.”[FD10_3] 
“No verão ir para a piscina ou simplesmente brincar com a mangueira.”[FD17_4] 
“Ir à praia porque apanhei um escaldão!”[5QF21_3] 
“Ir à praia.”[5QM11_2] 
“Fui à piscina.”[5QM25_1] 
“Ir à praia.”[5QM29_1] 
“Ir à praia, ir ao Vasco da Gama.”[5QF19_1] 
“Ir à praia.”[6QM11_1] 

“Fui à praia.”[6QM12_1] 
“Ir à praia com os meus irmãos ou amigos.”[6QM13_1] 
“Ir para a praia andar de mota.”[6QM14_1] 
“Ir à praia.”[6QM32_2] 
“Quando fui à piscina com uma amiga.”[5QF12_1] 
“Eu fui à praia e ainda tive muita sorte porque a maré estava baixa.”[6QM4_2] 
“Ficar na praia até à meia-noite.”[6QF2_1] 

19 3.1% 
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“Quando estive na praia com a minha prima e com o meu amigo.”[6QF20_1] 
“Ir à praia com os meus amigos.”[5QF37_4] 
“Fui para a praia todos os dias.”[6QM1_3] 

Cinema 
Assistir a filmes no 

cinema. 

“Quando fui ver Os Vingadores ao cinema.”[4GA4] 
“Sempre que vamos ao cinema” [4F9_1] 
“Passar o dia com os amigos e ir com eles ao cinema.”[FD1_1] 
“Fui ao cinema com a minha mãe e estava a ver um filme do Ironman.”[5QM16_1] 
“Fui ao cinema.”[5QM27_3] 
 “Ter ido ao cinema.”[5QF22_2] 
“Fui ao cinema ver um filme muito giro de ciência e de força.”[5QF32_2] 
“Ir ver o pirata das Caraíbas nos cinemas.”[6QM16_2] 

8 1.3% 

Música 

Acontecimento 
relacionado com 

realização de atividades 
ligadas à música. 

“Estar a aprender Música” [3M11_2] 
“Na primeira aula de música deste ano, o professor preguntou quem queria cantar uma 
canção e eu disse que queria e cantei para a turma. Eu gosto muito de cantar para os meus 
colegas, mas desta vez tive um bocado de vergonha porque havia colegas novos na 
turma.”[6F6] 
“Tive uma audição na escola de música e correu-me muito bem.”[5QF1_3] 
“Ter tido um concerto que fiz porque ando na Orquestra Filarmónica do 
Catujal.”[5QF5_2] 

“Poder aprender a tocar violino.”[6QF9_3] 
“Ir ao concerto do Cannibal Corpse.”[6QM29_2] 
“Quando soube que a minha banda preferida vinha a Portugal em Janeiro de 
2013.”[6QF23_2] 

7 1.1% 

Dança 

Acontecimentos 
relacionados com a 

realização de atividades 
ligadas à dança. 

“Quando fui ao Olga Cadaval (sala de espetáculos de Sintra) atuar, estava mesmo 
UAU…”[4F9_2] 
“Dançar.”[FD13_2] 
“Gosto muito de fazer Ballet.”[FD21_1] 

“Quando fui dançar com o meu grupo de dança a uma terra perto das praias do 
Alentejo…fomos dançar músicas novas, eu gostei muito de lá ir…”[FD34_3] 
“Entrei para o rancho.”[5QM10_1] 

5 0.8% 

Assistir Televisão 
Assistir a programas 

televisivos. 

“Quando estava no sofá a ver televisão.”[FD1_6] 
“Ver televisão.”[FD21_2] 
“Ver TV.”[6QM20_3] 
“Deram-me a conhecer uma série chamada 24. Adorei a série e deu-me muito gosto vê-

la.”[5QF31_2] 
“Mostraram-me uma série chamada Prison Breakee adorei.”[5QF31_3] 

5 0.8% 

Jogos Eletrónicos 

Acontecimentos 
relacionados com jogos 

de computador e 
consola. 

“Quando um amigo meu me emprestou um jogo da PSP e eu comecei a jogar 
anteontem… Logo à primeira corrida ganhei e fiquei todo contente.”[4M7_4] 
“As tardes no computador.”[5QM6_3] 
“Eu gostei de ir ao PC.”[5QM26_1] 
“Gosto muito do jogo do PC e 4STORY.”[5QM26_2] 
“Gostei de jogar no PC com o meu amigo.”[5QM26_3] 

“Jogar playstation.”[6QM20_2] 

7 1.1% 
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“Jogar computador.”[6QF9_5] 

Restaurantes Idas a restaurantes. 
“Eu e a minha família fomos a uma pizzaria.”[6QM4_3] 
“O que gostei foi quando fui a um restaurante onde nunca tinha ido.”[6QM24_1] 

2 0.3% 

Outras atividades e 
brincadeiras 

Atividades de lazer 
diversas, que não 

relacionadas com as 
anteriores. 

“Quando estou brincando.”[3M9_3] 
“Quando estava a ensaiar para o teatro (…) Tinha falas. É mesmo teatro, não era como os 
do infantário. Fazia danças, era a personagem principal.”[4F8_1] 
“Brincar ao Carnaval na festa onde o meu irmão atuou”[4M2] 

“Brincar no ATL.”[FD17_2] 
“Pintar.”[FD21_5] 
“O fim de semana.”[5QM6_1] 
“Fui a um torneio de piões.”[5QM7_2] 
“Estar na cama.”[5QF19_2] 
“Estar em casa.”[5QF19_3] 
“As férias de Natal.”[6QM9_1] 
“Ir a uma festa na escola de um amigo meu.”[6QM32_3] 

“Ter ido ver o CSI Live ao Pavilhão Atlântico, com o meu pai.”[6QF25_2] 

12 2.0% 

Nascimentos na Família 

Acontecimento 
relacionado com a 

experiência do 
nascimento de um 

familiar (e.g., primo, 
irmão). 

“Quando vi o meu primo pela primeira vez”[3F2] 
“Quando o meu irmão nasceu”[4F1_3] 
“Quando soube que ia ter mais um sobrinho.”[4F3_1] 
“Por a minha sobrinha ter nascido.”[4F4_1] 
“Quando nasceu o meu primo.”[4GA3] 
“A minha prima nasceu.”[5QM18_3] 
“Quando o meu primo bebé nasceu.”[5QM31_2] 

“Quando os meus primos gémeos nasceram.”[5QF2_2] 
“Ter um nascimento de um irmão.”[5QF20_1] 
“Nascimento da [minha] sobrinha.”[5QF23_1] 
“Ter nascido a minha prima da parte do pai.”[6QM31_1] 
“Vou ter um primo.”[5QM27_2] 
“Saber que eu vou ser tia outra vez, de uma menina.”[5QF6_1] 
“O nascimento do meu sobrinho.”[6QM9_4] 
“Vou ser tio. A minha irmã vai ter um bebé.”[6QM20_1] 

“O meu tio ter anunciado que eu ia ter uma priminha.”[6QF25_1] 

16 2.6% 

Sucessos Escolar 

Acontecimentos 
relacionados com 

sucessos e com algo 
desejado a nível escolar. 

“Quando elogiam as minhas notas.”[3F4_1] 
“As minhas notas que foram muito boas.”[3F5_2] 
“Quando, este ano, tive um excelente no teste de Estudo do Meio.”[3M2_1] 
“Na aula de Música quando recebi uma medalha por ter feito tudo bem.”[3M3_3] 
“Quando um dia na sala de aula respondi tudo certo e o Professora disse que tinha sido 
muito bom.”[3M4_3] 
“Quando comecei a perceber melhor a matéria dada na aula.”[4F2_1] 

“Ter tido boa nota nos testes formativos.”[4F4_2] 

71 11.6% 
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“Quando tenho boas notas, na Escola.”[4F7_2] 
“[Estar] no quadro de honra do 3º ano. Recebemos um diploma e um saquinho de 
cheiro.”[4F8_4] 
“Quando eu pensava que ia ter uma má nota, num teste surpresa que a professora tinha 

feito, e tive uma boa nota.”[4M3] 
“Quando recebi um verde na leitura e nesse dia fui o melhor a ler o texto do trabalho de 
casa.”[4M6_3] 
“Quando tenho a melhor nota da turma a Matemática. A professora diz que sou um dos 
melhores alunos.”[4M8_4] 
“Quando não tive notas como pensava que ia ter.”[5F2_3] 
“Eu fiquei feliz quando consegui ter um 5.”[5F4] 
“Tive 100% no teste de matemática e fui a única do 5º ano!”[5F6] 

“Tive uma festa de final de ano e eu estava súper ansioso porque ia passar de ano e 
depois soube que ia mesmo passar de ano.”[5M1] 
“Quando tiro boas notas”[5M2_1] 
“Lembro-me perfeitamente do dia em que recebi o resultado das provas de aferição, 
lembro-me como se fosse hoje!”[6F1] 
“Ter passado de ano sem nenhuma negativa”[6F3] 
“Quando tive tudo 5 na escola senti-me muito orgulhosa. Fui a melhor do 5º ano inteiro e 
gostei de ter as melhores notas.”[6F7] 

“Quando tenho boas notas.”[FD7_1] 
“Quando tive melhor nota que a L. a matemática.”[FD7_4] 
“Cuando saco buenas notas en los exámenes yo estoy muy contenta y muy orgullosa por 
sacar buenas notas.”[FD10_2] 
“Estar no quadro de excelência da escola e ser a única da minha turma a consegui-
lo.”[FD12] 
“Ter dois 5.”[FD14_3] 
“Receber um teste com boa nota.”[FD15_2] 
“Quando tenho boas notas, fico feliz porque a minha mãe fica orgulhosa.”[FD16_1] 

“Ter tido Muito Bom no teste de Português, porque tinha negativa.”[FD25_1] 
“Ter 100% num exame e ser a única do 5º ano.”[FD31] 
“Eu recebi três Elevados Mais, a matemática, a Estudo do Meio e a Língua 
Portuguesa.”[FD32_2] 
“Quando tenho boas notas.”[3GA5] 
“Quando tirei excelente a matemática.”[3GB5] 
“Tive boas notas no 1.º Período.”[5QM2_2] 
“Passei de ano.”[5QM8_2] 

“Um teste muito bom.”[5QM13_2] 
“Ter um teste de Matemática de satisfaz.”[5QM13_3] 
“Ter boas notas nas disciplinas da escola.”[5QM30_3] 
“Ter tido um excelente a ciências.”[5QM33_1] 
“Ter tido outro excelente a educação física.”[5QM33_2] 
“E ter tido 89,5% no teste de Matemática.”[5QM33_3] 
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“Comecei a ter boas notas.”[5QF1_1] 
“Ter muito boas notas.”[5QF9_2] 
“Ter passado de ano com as minhas colegas.”[5QF14_1] 
“Ter passado de ano.”[5QF14_2] 

“Ter passado do 4º ano para o 5º ano.”[5QF15_1] 
“Ter boas notas.”[5QF15_3] 
“No final do ano ter transitado de ano, ter continuado com os meus colegas e trazer 
felicidade para a minha mãe.”[5QF17_3] 
“Tive notas boas.”[5QF26_1] 
“Tive cinco 5 no final do segundo período.”[5QF27_3] 
“Manter as cinco notas do primeiro período sem baixar as notas.”[5QF28_2] 
“Consegui tirar um Excelente a matemática no primeiro período.”[5QF28_3] 

“Tive excelente no teste de Língua Portuguesa. Foi o único excelente que a minha 
professora deu em dois anos. Senti-me muito feliz por ter conseguido o meu 
objetivo.”[5QF31_1] 
“Fico muito contente por ter passado e não chumbado de ano.”[5QF36_1] 
“Não ter negativa no segundo período.”[6QM16_1] 
“Tive boas notas.”[6QM21_2] 
“As notas do primeiro período, ter conseguido um 5 a matemática.”[6QM25_3] 
“Quando tive Muito Bom no teste de Inglês e os três Bons a Ciências.”[6QF3_3] 

“No princípio do ano não comecei lá muito bem, mas comecei depois a ir bem, os meus 
testes começaram a ir bem, tinha positivas.”[6QF5_2] 
“Consegui levantar as notas pois passei de cinco negas para apenas uma, fiquei muito 
contente.”[6QF15_1] 
“Tive boas notas.”[6QF22_2] 
“Ganhei o texto do mês.”[5QM4_3] 
“Fui para o Quadro de Louvor e Excelência no final de todos os períodos.”[5QM22_1] 
“Ganhei o concurso de leitura.”[5QM22_2] 
“Gostei de aprender a escrever melhor. Eu gostei do primeiro dia que aprendi a fazer 

coisas novas.”[5QF25_2] 
“Levantei muito as notas nas disciplinas.”[5QF35_2] 
“Estive numa semana boa pois os testes eram positivos e ainda podia falar com os meus 
amigos.”[6QM19_1] 
“Recuperei um bocado as notas na escola e melhorei o comportamento.”[6QM31_2] 
“Tive Muito Bom no teste de matemática.”[6QF4_2] 
“Tirar só um 3 no final do segundo período porque eu pensava que ia ter 
mais.”[6QF23_3] 

“De as minhas notas na escola não me afetarem muito, mas também é bom porque não 
tive muitas negativas.”[6QF24_3] 
“Quando fiquei a saber que ia à final do campeonato de ortografia, eu senti-me orgulhosa 
e feliz comigo mesma.”[6QF8_2] 
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Desporto 

Acontecimento 
relacionado com 
sucessos e com a 
realização de algo 
desejado a nível 

desportivo. 

“Quando consegui fazer o pontapé de bicicleta”[2M1_2] 
“No recreio fizemos uma corrida e eu ganhei (…) porque gosto de sentir que jogo 
bem”[3F5_1] 
“Quando fiquei em quinto lugar no corta-mato”[3M5_1] 

“Quando no corta-mato fiquei em terceiro lugar”[3M6_1] 
“Quando ganhei a medalha de primeiro lugar na natação”[3M9_2] 
“Num jogo de futebol, em que eu joguei logo de início como os meus primos. Primeiro 
estávamos a perder (…) mas eu dei o meu máximo e no fim acabámos por ganhar e um 
dos golos fui eu que marquei”[4F6_4] 
“No dia 30 de Novembro fiquei em 3º lugar no corta-mato”[4M1_3] 
“Quando joguei bem num jogo de futebol”[4M4_2] 
“Quando soube que tinha conseguido chegar a um ponto muito difícil de alcançar no 

mundialito”[4M5] 
“No jujutsu tive duas positivas à primeira vez, a terceira não mas o mestre disse que 
estava muito bom.”[6QM19_2] 
“No corta-mato (…) fiquei envergonhada porque estava no lugar mais alto. Ganhei o 
primeiro lugar na corrida. Fiquei orgulhosa de mim porque fiquei em primeiro 
lugar.”[4F8_2] 
“Quando ainda andava no Seixal fui a um torneio e não sofri nenhum golo. Ganhei o 
prémio de melhor guarda-redes.”[4M7_2] 

“Uma vez que eu estava a jogar futebol, estava quase a chegar à baliza, chutei, tive muita 
sorte, bateu no poste e entrou.”[5M4] 
“Fiquei orgulhosa quando, também no verão, fui a um campeonato de natação e fiquei 
nos três primeiros [lugares].”[6F5_2] 
“Quando ganhei o torneio de corta-mato na escola. Fiquei em 1º lugar! Fiquei ‘cheio de 
mim’ como disse o professor de Educação Física.”[6M2_2] 
“[Fazer] salto em comprimento, sem tomar balanço, mais longe de toda a 
turma.”[FD1_3] 
“Quando estava nas aulas de ténis a jogar bem.”[FD1_4] 

“[Ficar] em segundo lugar num torneio de ténis e receber uma taça como 
prémio.”[FD1_5] 
“No karaté quando fiquei em 1º lugar no kata de equipa”[FD3] 
“Senti-me o maior quando fintava todos lá na escola e quando houve um torneio de 
futebol no Algarve. Ficámos em quinto lugar (em 24 equipas).”[FD9_2] 
“Ter ganho o segundo lugar numa competição [de dança].”[FD13_1] 
“Vencer um jogo de futebol.”[FD15_1] 
“Quando ganhámos o campeonato de xadrez lá da minha escola.”[FD19] 

“Quando marquei um cesto no torneio de basket no fim de semana passado.”[FD20] 
“Acho que foi numa praia, lá em Soltroia, em que eu estava a fazer skimming e consegui 
fazer um truque e o meu pai começou a elogiar-me.”[FD23] 
“Ter ganho um jogo de inter-turmas de futebol.”[FD26] 
“Ganhei uma corrida na patinagem.”[FD28_2] 
“Um dia eu joguei um jogo (de futebol) contra outra turma, eles sempre nos ganharam, 

46 7.5% 
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mas este ano nós ganhámos, eu marquei dois golos e duas assistências e graças a isso 
ganhámos.”[FD30] 
“Marcar um golo durante um jogo de futebol, quando a bola bateu primeiro no 
poste”[FD33] 

“Ganhei uma medalha na natação”[FD34_1] 
“Fazemos assim umas corridas e eu fico sempre ou em segundo ou em primeiro 
[lugar]”[3GA1] 
“Quando ganhei uma medalha de 3.º lugar no campeonato de trampolim”[3GA4] 
“Quando passei de cinto no karaté”[4GA1] 
“Fiquei em 5º lugar num torneio de xadrez”[4GA2] 
“Na academia de xadrez fiquei em 2º lugar”[4GB1] 
“Quando ganhei a taça do campeonato de golfe”[4GB3] 

“Fui segundo classificado na corrida de Mem Martins.”[5QM16_2] 
“Quando fiquei em primeiro lugar do corta-mato da minha escola.”[5QM16_3] 
“Ir para o Sporting e ficámos em quarto lugar.”[5QM9_4] 
“Ganhámos o jogo da escola.”[5QM15_2] 
“Uma das coisas boas foi que me nomearam capitão da minha equipa de futebol, do 
futebol clube Barreirense.”[5QM30_1] 
“A minha equipa de futebol passar à segunda fase do campeonato.”[5QM30_2] 
“Ganhar lugar na equipa de futebol.”[6QM8_1] 

“Ganhar o campeonato de futebol.”[6QM8_2] 
“Ir à Final Four Regional de basquetebol. Foi muito divertido, havia sempre música a 
passar e no final foi uma grande festa.”[6QF16_1] 
“Quando fui qualificado para a prova de natação.”[5QM28_2] 

Música 

Acontecimento 
relacionado com 
sucessos e com a 
realização de algo 

desejado a nível 
musical. 

“Decorei duas melodias e já as toco quase à profissional.”[QFD1_1] 
“Consegui continuar a tocar o meu instrumento (saxofone) e nisso tudo entrei para a 
orquestra.”[5QF11_2] 
“Eu tinha uma audição de violino que eu estudei até ficar melhor, depois quando fui atuar 
correu uma maravilha.”[6QF13_2] 

3 0.5% 

Outras 

vitórias 
pessoais 

Acontecimentos 
relacionados com 
sucessos e com a 
realização de algo 
desejado a nível 

pessoal. 

“Quando limpo o quarto. Sinto-me orgulhosa do que fiz, porque fica tudo limpo e 
arrumado.”[3F10_1] 
“A irritar a C.S. nas férias do Carnaval. (…) Fiquei contente, finalmente chegou a altura 
de eu me vingar.”[4F8_3] 
“Quando as pessoas dizem que estou crescido ou muito bonito (…) sinto-me bem quando 
dizem essas coisas. Fico, às vezes, um pouco envergonhado, o que também não é 

mau.”[4M8_5] 
“Quando fui ao Jamor (…) nós estávamos divididos em dois grupos (…) e o grupo onde 
eu estava conseguiu obter mais pontos, foi graças a nós que conseguimos (a turma) 
ir”[5F2_2] 
“Yo nunca he hecho una carrera, pero si le gano a mi padre a la play”[FD5_3] 
“Quando ganhei o concurso de Carnaval. Fui de palhaço, de Batatoon, e ganhei.”[FD7_2] 
“Ter ido passear de bicicleta com o pai e com o cão e ter conseguido fazer os truques com 

15 2.4% 
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a bicicleta.”[FD29] 
“Quando completei a minha caderneta de cromos de futebol”[3GB2] 
“Ganhar ao meu irmão no PES, três vezes.”[5QM31_1] 
“Quando ganhei ao meu pai nos matraquilhos.”[6QM3_2] 

“Comecei a escrever mais rápido no computador.”[6QM6_2] 
“Passei até à última ilha dos jogo GTA IV e encontrei o carro secreto mas estava sempre 
a despedaçar o carro porque era rápido.”[6QM18_2] 
“Passei o jogo Heróis e ganhei muitas medalhas de ouro, prata e bronze.”[6QM18_3] 
“Tornei-me guia de expedição nos escuteiros, este é o cargo mais importante.”[6QF18_2] 
“Achei uma nota no chão.”[6QM27_2] 

Escola 
Contexto 
escolar 

Acontecimento 
relacionado com 

vivências associadas ao 
contexto escolar, 

independentemente dos 
sucessos. 

“Quando começaram as aulas”[2M1_1] 

“No meu primeiro dia de aulas com a Professora Célia”[3F1_2] 
“Ter [aulas de] música e inglês”[3F7_1] 
“Quando faço uma composição sobre os meus pais”[3M6_2] 
“No recreio… Quando o I. andava ali no chafariz a atirar água, metia o dedo na torneira e 
depois a água saltava e nós estávamos lá todos a apanhar um banho.”[4M7_5] 
“Quando fui à minha escola comprar os livros para o novo ano”[5F3_1] 
“Quando fui comprar o material escolar”[5F3_2] 
“En el baile (de fin de curso)”[FD5_1] 
“Começar o novo ano [escolar].”[FD15_3] 

“Na festa de fim de ano da escola eu dancei ballet e a minha professora pôs-me à frente, 
então eu fiquei muito feliz.”[FD21_4] 
“Vir para a escola e conhecer novos colegas.”[5QM9_3] 
“A entrada para a escola.”[5QM13_1] 
“Vir para a escola trabalhar.”[5QM19_3] 
“Tentar melhorar o comportamento nas aulas.”[5QM20_2] 
“Estar nesta escola.”[5QM20_3] 
“Vir para esta escola.”[5QM21_2] 

“Vir para a escola.”[5QM22_3] 
“Foi ter ido para uma escola nova e agora tenho estado a habituar-me bem, até os 
professores são ótimos e até acho que deviam ser compensados por isso.”[5QM36_2] 
“Adorei a nova escola.”[5QF3_3] 
“Quando comecei a ir para o quinto ano e quando ia para a mesma turma.”[5QF7_1] 
“Quando estava a acabar a escola e estava desejosa de voltar para uma escola 
nova.”[5QF7_3] 
“Gostei do recreio.”[5QF25_4] 

“Quando eu entrei pela primeira vez na escola 2/3 […]”[5QF30_3] 
“Encontrei casacos que perdi desde o início até ao fim da escola.”[5QF32_3] 
“Regressar à escola de novo. Já estava cheia de saudades dos meus amigos.”[5QF37_3] 
“Escola nova.”[QFD2_1] 
“Ter vindo para uma nova escola e ter novos amigos.”[5QF15_5] 
“Gostei de estar nesta escola. A escola é muito fixe.”[5QF25_1] 
“Gostei muito do refeitório. Adorei a biblioteca. E gostei dos pavilhões.”[5QF25_3] 

30 4.9% 
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“O início das aulas.”[6QM9_5] 

Visitas de 
Estudo 

Acontecimentos 
relacionados com 

experiências 
proporcionadas pela 
escola mas fora do 

espaço escolar. 

“Quando vou a um passeio com a Escola”[3M3_2] 
“Quando fui numa visita de estudo falar com a [escritora] Isabel Alçada.”[FD11_2] 

2 0.3% 

Desporto 

Acontecimento 
relacionado com a 

prática de desporto, 
independentemente dos 

sucessos. 

“Praticar ginástica e natação”[3F7_2] 
“Montar a cavalo.”[3F11_1] 
“Quando jogo futebol”[3M2_2] 

“Ter um jogo contra [a equipa de futebol] a-dos-francos”[3M10] 
“O futebol, a natação”[3M11_1] 
“Quando fui ver os meus primos a jogar à bola e depois faltava um colega na equipa e eu 
pedi se podia jogar. Eles não queriam que eu jogasse porque era rapariga mas eu pedi-
lhes uma hipótese. Eles depois concordaram, eu fui jogar e fiquei muito contente”[4F6_2] 
“Mudar de mister no futsal. Fez-me sentir que podíamos ganhar mais vezes. Senti-me 
aliviado.”[FD6] 
“Yo estoy en un equipo de balonmano y cuando juego me siento alegre porque me gusta 

mucho jugar.”[FD10_1] 
“Jogar futebol.”[FD14_1] 
“O surf.”[FD14_2] 
“Ir para o futebol.”[FD15_4] 
“Ir para a ginástica e jogar futebol.”[FD17_1] 
“Quando fui ontem jogar futebol com os meus amigos, senti-me muito 
contente.”[FD28_1] 
“Entrei numa equipa de futebol chamado Torreense (em Torres Vedras).”[5QM2_3] 
“As tardes de futebol.”[5QM6_2] 

“Andei de cavalo.”[5QM25_2] 
“Ir a torneios de ténis de mesa.”[5QM27_1] 
“Jogar à bola com os meus amigos.”[5QM31_3] 
“Ir ao corta-mato da escola.”[5QF13_2] 
“Quando estava a andar de bicicleta senti-me confiante por estar alguém ao meu lado, a 
ver se não caía.”[5QF33_2] 
“Quando fui para o parque de campismo participei num torneio de futebol.”[6QM1_1] 
“Gostei de andar de bicicleta.”[6QM3_1] 

“Quando fui chamado para jogar no Sporting.”[6QM9_2] 
“Jogar futebol.”[6QM17_2] 
“As aventuras que eu fiz pelo futebol.”[5QM12_2] 
“Eu estava sempre a pedir aos meus pais para ir para uma escola de futebol, até que eles 
me puseram numa e agora estou contente e até conheci novos amigos.”[5QM36_1] 

34 5.5% 
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“Quando tentei fazer surf que foi muito giro.”[5QF30_2] 
“Quando me tiraram os ferros da perna fiquei aliviado porque podia jogar 
futebol.”[6QM5_1] 
“A minha mãe dizer-me que se arranjasse trabalho, eu podia ir jogar futebol para uma 

equipa.”[6QM5_2] 
“Jogar à bola.”[6QM13_2] 
“Fazer surf.”[6QM14_2] 
“Fui andar de skate com um amigo.”[6QM27_3] 
 “Ir a uma atividade náutica nos escuteiros.”[6QM32_1] 
“Comecei aulas de Karaté e futebol.”[5QM3_3] 

Animais 

Acontecimento 
relacionados com 

animais de estimação ou 
com o prazer de ajudar 

um animal. 

“Salvei o cão do meu vizinho que ficou entalado no portão”[3F3_1] 

“Quando nasceram os cachorrinhos da minha cadelinha.” [3GB4] 
“Os meus hamsters estão grandes e muito engraçados. Quando os comprei eram bebés e 
estão já crescidos.”[6QM18_1] 
“Nasceram vários cães e gostei muito dessa situação porque gosto de cães.”[6QM25_1] 
“Ter o meu coelho de estimação.”[6QF21_3] 

5 0.8% 

Altruístas 

Acontecimento ligado 
ao prazer de ajudar 

outras pessoas. 

“Quando ajudei as auxiliares da escola a limpar as salas (…) senti-me bem por ajudar as 
pessoas.”[4F6_3] 
“Quando defendi a minha irmã, filha do meu padrasto (…) um colega queria bater-

lhe.”[4M7_3] 
“O que me deixa mesmo contente é poder ajudar os meus pais no que eles 
precisam.”[FD22_2] 
“(…) uns rapazes mais velhos andavam a dizer aos do 1º ano que havia uma velha com 
uma faca que os ia comer a todos e então os do 1º ano estavam com medo e eu fui ao pé 
dos do 1º ano buscá-los para ao pé das professoras e disse que a história era 
mentira.”[FD32_3] 
“Eu ia a atravessar a estrada e estava lá uma idosa que queria ajuda e eu ajudei-a a 

atravessar e ela deu-me um doce e disse-me obrigado.”[5QM19_1] 
“Levar o meu primo, que é cego, a casa.”[5QM19_2] 
“Ajudei a minha mãe a arrumar as compras.”[5QM23_2] 
“Ajudar o meu padrasto a encher o [depósito do] carro de gasolina.”[5QM23_3] 
“Ajudar o meu pai no trabalho.”[6QM17_3] 
“Fui à praia com o meu melhor amigo e encontrámos uma prancha e fomos devolver ao 
dono.”[6QM27_1] 

10 1.6% 

Convívio e 

Relacionamento 
Família 

Acontecimentos ligados 
ao relacionamento com 
a família e a atividades 
realizadas em conjunto 

com familiares, mas 
cujo destaque é dado à 
relação e/ou convívio. 

“Quando estou com a minha família que não vejo há algum tempo”[3F3_3] 

“Quando o meu primo vai lá a casa”[3M4_1] 
“Ontem à noite, quando estive a ver TV com os avós” [3M7_3] 
“Quando voltei a ver uma tia, tio e prima que já não via há muito tempo e depois comecei 
a estar mais tempo com ela e a ir passar os fins de semana com ela”[4F3_2] 
“Quando o meu pai, que trabalha noutros países, chegou a casa”[4F4_3] 
“Fiquei muito contente, no fim de semana passado, quando fui com os meus pais visitar 
os meus avós à casa deles”[4F7_1] 
“Quando brinco com o primo”[4F8_5] 

52 8.5% 
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“Quando vou jogar ping-pong com o meu Pai”[4M4_1] 
“Sempre que a mãe me vai buscar à escola, porque posso ir para casa e ver TV com a 
mãe.”[4M6_1] 
“Ir às piscinas de Vendas Novas com os pais e o meu irmão”[4M6_4] 

“Quando o meu padrasto me deu o primeiro abraço.”[4M7_1] 
“Nas férias grandes, estou mais tempo com o meu pai, brincamos mais.”[4M8_1] 
“Posso ir (nas férias) mais vezes a casa da minha avó Guida.”[4M8_2] 
“Conhecer as minhas primas que estão no Canadá”[6F2] 
“Quando fui com elas [primas] para a praia”[6F2] 
“Fiquei muito feliz por a minha irmã ter vindo me visitar”[FD4] 
“Passear com a mãe e as irmãs, brincar com a sobrinha.”[FD17_3] 
“Quando mudei de casa senti-me muito contente. Ia ter um quarto só para mim e ia estar 

só com os meus pais e os meus irmãos.”[FD22_1] 
“Foi em Setembro que fui com o meu pai, o meu avô e outros senhores apanhar as uvas 
para fazer o vinho.”[FD28_3] 
“Quando o meu pai me convida para ir jogar futebol”[4GB2] 
“Só vejo os meus primos uma vez por ano e cada vez que eles vêm fico assim, contente e 
súper feliz.”[4GB4] 
“Estive com o meu pai muito tempo, a passear com ele…”[5QM1_2] 
“Quando fui visitar os meus avós.”[5QM7_1] 

“A minha avó ficou melhor.”[5QM18_1] 
“Nos fins de semana eu brinco muito com o meu pai.”[5QM35_1] 
“A minha tia preferida ter vindo visitar-me de Espanha.”[5QF2_1] 
“Fim de semana com a minha mãe e com a minha irmã em Almada.”[5QF4_1] 
“Foi ter arranjado uma tia espetacular.”[5QF5_1] 
“Saber que os meus sobrinhos ainda se lembram de mim desde que saí de S. Tomé e 
Príncipe.”[5QF6_2] 
“Saber que a minha avó ainda se preocupa comigo.” [5QF6_3] 
“Quando a minha prima bebé me veio visitar.”[5QF12_2] 

“Eu gostei muito de estar com o meu pai.”[5QF21_1] 
“Estar com a minha prima N.”[5QF21_2] 
“Ter ido à praia com o meu pai.”[5QF22_1] 
“Os meus irmãos cresceram e começaram a falar.”[5QF35_1] 
“Estar com a minha família.”[6QM2_3] 
“Ir a casa da minha avó A., nas férias da Páscoa.”[6QM11_2] 
“Os meus pais voltaram de viagem.”[6QF2_2] 
“Quando alguns familiares chegaram do Brasil para viver cá por que eu estava com 

muitas saudades.”[6QF7_1] 
“Em minha casa a minha tia e a minha prima, eu e a minha irmã pintámos a casa e 
mascarámo-nos e a minha prima também, ficámos a brincar e a gravar as nossas 
brincadeiras.”[6QF13_3] 
“O meu avô conseguiu ultrapassar uma fase muito difícil pois ele tinha um 
cancro.”[6QF15_2] 
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“A minha avó saiu da cama, em que estava há dois meses, passei muito tempo em baixo, 
por isso melhorei bastante na escola e tornei-me mais sociável.”[6QF18_1] 
“Foi no mês de agosto quando fui à casa dos meus avós e vi que estava lá a minha tia que 
já não via há quatro anos.”[5QF34_2] 

“Estar com a família.”[6QF9_4] 
“Quando fui à Suíça visitar os meus tios pela primeira vez foi ótimo visitar as pessoas da 
nossa vida e isso é muito bom.”[6QF10_1] 
“Passei dois dias, a acampar, com os meus familiares e amigos que são muito especiais 
para mim.”[6QF11_2] 
“Melhorei o comportamento em casa com os meus pais e o meu irmão veio a 
Portugal.”[6QF15_3] 
“Ter estado com a minha tia da Austrália, pois ela não vem cá todos os anos.”[6QF17_1] 

“No ano novo ter toda a família comigo, reunida e feliz, a comemorar a passagem para 
um novo e melhor ano.”[6QF19_1] 
“Saber que a minha família está toda bem.”[6QF21_2] 
“O meu pai veio de Angola.”[6QF22_3] 
“De poder acompanhar o meu irmão no 1º ano e estar feliz com a vida.”[6QF24_2] 

Amigos 

Acontecimentos ligados 
ao relacionamento com 
os amigos e a atividades 
realizadas em conjunto 

com estes, mas cujo 
destaque é dado à 

relação e/ou convívio. 

“Nas férias do Verão senti-me feliz com a C., a A. e a J. Estivemos na sala do ATL a 
brincar e a fazer casas com mantas.”[3F10_2] 
“Quando conheci o meu melhor amigo, o D.”[3M3_4] 

“Ontem o meu amigo R. veio cá brincar à tarde. Divertimo-nos muito, porque ele trouxe 
o Faísca! E andámos a fazer corridas!”[3M7_1] 
“Na semana passada, a minha madrinha chamou-me para ir ao clube tomar banho de 
piscina e fiquei toda a tarde como os meus amigos.”[3M9_1] 
“Quando eu e as minhas amigas parámos de nos zangar umas com as outras”[4F1_1] 
“Quando fiz novos amigos”[4F2_3] 
“Quando estive a brincar com o filho da afilhada da minha mãe que tem dois 
anos”[4F5_6] 

“Também fico feliz quando estamos a fazer jogos em grupo, no ATL”[4F8_2] 
“Nas férias combinei com os amigos do meu pai ir para a praia. Na água foi muito 
divertido, eles atiravam-me a mim e à minha irmã ao ar.”[4M1_4] 
“Uma vez estava a brincar com as meninas às corridas e fui para as cavalitas do L. 
Estávamos a correr assim e caímos os dois.”[4M4_3] 
 “Fazer um novo amigo e estar todo o dia a brincar juntos”[4M6_5] 
“Quando voltei para a escola, voltei a estar com os meus colegas R. e J. Já não os  via há 
muito tempo. Nas férias nunca mais os vi.”[4M8_3] 

“Quando conheci a Ana (…) e ficámos amigas”[5F2_1] 
“Fui acampar com amigos da natação (…) fiquei com uma menina nova na tenda que eu 
não conhecia e agora somos grandes amigas.”[6F4] 
“No verão quando ia à praia com os meus amigos ficava muito feliz.”[6F5_1] 
“Estive com os meus amigos, estive a jogar à bola com eles e estivemos a divertir-
nos.”[6M1] 
“Quando conheci pessoas novas em Troia nas férias do ano passado”[FD2] 

59 9.6% 
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“Quando vou passar um fim de semana a casa das minhas amigas ou elas vêm a minha 
casa.”[FD7_3] 
“Novos amigos!”[FD15_5] 
“Reencontrar amigos, porque há lá [na escola] amigos que, pronto, são meus 

amigos.”[FD15_6] 
“Ter amigos e brincar com eles”[FD16_3] 
“estar com as minhas amigas.”[FD21_3] 
“Quando estive a brincar com os meus colegas (…) fiz um amigo novo, mas ele não 
gostava muito de jogar e ficou só a ver.”[FD32_1] 
“Encontrei um amigo como nunca encontrei.”[5QM1_3] 
“Voltei a ver os meus amigos e foi bom porque já tinha saudades deles.”[5QM14_1] 
“Hoje quando estava sozinho com o A.”[5QM28_1] 

“Fiz amigos.”[5QF3_1] 
“Um dia na rua a andar de skate e sempre a brincar com a minha melhor amiga e com 
outra amiga.”[5QF10_3] 
“Fiquei na turma das minhas melhores amigas.”[5QF11_3] 
“Ter mais amigas que me apoiassem.”[5QF18_2] 
“Poder desabafar com essas duas melhores amigas e também com as outras que me 
apoiam.”[5QF18_3] 
“Ter uma melhor amiga fixe.”[5QF20_3] 

“Conhecer os meus amigos da escola.”[5QF23_3] 
“Ter revisto um antigo amigo meu.”[5QF24_2] 
“Encontrar amigas boas.”[5QF26_2] 
“Voltei a encontrar-me com as minhas amigas.”[5QF27_2] 
“As amizades que fiz.”[6QM10_3] 
“Estar com amigas e amigos.”[6QM13_3] 
“Encontrei um novo amigo que me ajudou nas coisas que preciso e é simpático com as 
pessoas.”[6QM23_1] 
“Ter brincado com o meu melhor amigo durante os seus últimos dias.”[6QM30_2] 

“Reencontrar os meus amigos.”[6QM30_3] 
“Ter conhecido os meus colegas de sexto ano, porque eles são muito bons 
amigos.”[6QM31_3] 
“Conhecer uma nova amiga.”[6QF1_2] 
“No recreio, estar com as minhas amigas, e também com os meus amigos, a brincar com 
eles.”[6QF5_3] 
“Desde o princípio das aulas conheci muita gente, são todos fixes, amigos e ajudam 
quando precisamos de ajuda.”[6QF5_1] 

“Ter conhecido as minhas amigas, foi muito bom porque passamos bons momentos 
juntas. Melhores amigas.”[6QF6_2] 
“Conhecer novos amigos.”[6QF9_1] 
“Quando estou no msn com as minhas melhores amigas na vídeo chamada, isso é bué 
fixe.”[6QF10_3] 
“Ter estado com a minha melhor amiga na mesma turma.”[6QF14_1] 
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“Estar com os meus melhores amigos nas férias de Natal.”[6QF16_2] 
“Estive com uma amiga minha que já não via há muito tempo.”[6QF17_2] 
“Quando conheci novos amigos na minha nova escola.”[6QF20_3] 
“Quando vi as minhas amigas no início do ano, tinha muitas saudades delas.”[6QF23_1] 

“Um dia em que passei com duas amigas minhas.”[5QF10_2] 
“Conheci a A., a L. e mais amigas.”[5QF16_1] 
“Fiz muitas amizades.”[5QF16_3] 
“Ter ficado com duas minhas melhores amigas que estão comigo há 7 anos.”[5QF18_1] 
“Nunca ter arranjado problemas, estar sempre com os meus amigos que me 
apoiam.”[5QF17_2] 
“Ter mudado para outra escola com os meus amigos.”[5QF36_4] 

Colegas e 
Professores 

Acontecimento 
relacionado com o 

convívio e 
relacionamento com 

colegas de escola e 
professores. 

“Quando soube que a minha Professora ia ser a mesma do ano passado”[4F2_2] 
“Ter novos colegas.”[5QM21_3] 
“Quando conheci a minha professora antiga.”[5QM28_3] 
“Ter arranjado a melhor turma do mundo.”[5QF2_3] 
“Conheci pessoas fixes, gostei dos professores.”[5QF3_2] 
“Quando estava no meio do ano escolar vi que tinha umas professoras simpáticas e 
meigas.”[5QF7_2] 
“Quando conheci os meus colegas da escola.”[5QF12_3] 
“Ter conhecido pessoas novas.”[5QF14_3] 

“Ter novos professores e novas aulas.”[5QF15_4] 
“Ter conhecido novas pessoas divertidas.”[5QF15_2] 
“Ter conhecido muitos colegas maravilhosos, não arranjam problemas e estamos todos 
unidos.”[5QF17_1] 
“Ter conhecido os meus colegas da escola.”[5QF20_2] 
“E adorei os meus professores.”[5QF25_1] 
“Encontrar professores maravilhosos.”[5QF26_3] 
“Foi quando dois colegas meus vieram almoçar a minha casa, foi muito muito 

divertido.”[5QF29_1] 
“Conheci novos colegas.”[5QM15_1] 
“Quando eu fiz na minha casa um trabalho de grupo com os meus colegas e mais tarde 
tivemos tempo de brincar.”[5QM34_2] 
“Ter conhecido novos amigos e professores que me vão ajudar a passar para o 6º 
ano.”[5QF36_2] 
“Conheci melhor os meus colegas.”[6QM6_1] 
“Saber qual era a minha turma.”[6QM9_3] 

“Ter colegas bons.”[6QM10_1] 
“As professoras que me dão o apoio que preciso.”[6QM10_2] 
“Fui a casa do meu colega dormir.”[6QM19_4] 
“Convivi com muitas pessoas.”[6QM21_1] 
“Vi pessoas que não via desde as férias.”[6QM21_3] 
“Ver de novo os meus colegas de turma.”[6QM26_1] 
“Ver os meus antigos professores do 5º ano e os novos professores.”[6QM26_2] 

31 5.1% 
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“Tive uma DT. [Diretora de Turma] experiente que é muito nossa amiga e que gosta de 
nós.”[5QF16_2] 
“Ter reencontrado a minha turma, pois já tinha saudades dela.”[6QF17_3] 
“Gostei muito de voltar à escola, de estar com os meus amigos, de me divertir muito com 

eles.”[6QF24_1] 
“Colegas novos.”[QFD2_2] 

Afetivo-
amorosos 

Acontecimentos 
relacionados com 

namoros ou com 
vivências de prazeres e 
descobertas inerentes ao 
relacionamento afetivo-

amoroso. 

“Entusiasmada quando no verão conheci um rapaz.”[6F5_3] 
“Arranjei uma namorada.”[5QM2_1] 
“Acabei com a minha namorada por causa de ciúmes.”[5QM3_2] 
“Comecei a namorar.”[5QM4_1] 
“Gosto muito de uma miúda muito linda.”[5QM8_3] 

“A pessoa que eu amava, e amo, nunca me traiu, eu posso confiar nela, eu sei que amo-a 
e ela ama-me.[5QM10_2] 
“Ter começado a namorar com a melhor rapariga.”[5QM17_1] 
“Ter dado o primeiro beijo.”[5QM17_2] 
“Conheci uma rapariga.”[5QM24_1] 
“ Comecei a gostar de uma pessoa.”[5QF1_2] 
“Ter-me apaixonado.”[5QF24_3] 
“O primeiro beijo com a miúda de que sempre gostei.”[6QM1_2] 
“Ter arranjado um namorado lindo.”[6QF14_2] 

“Conhecer a pessoa da minha vida, o amor da minha vida.”[6QF21_1] 
“Quando um dia vi um rapaz na praia, apaixonei-me por ele. Foi amor à primeira vista. 
Eu senti uma coisa especial e ao mesmo tempo estranha dentro de mim.”[6QF6_1] 
“Quando vejo betinhos à minha frente deliro com eles.”[6QF6_3] 
“Tive um namorado.”[6QF22_1] 
“Voltei a ver o meu amor. Eu amo-o imenso mas ele não [me ama] a mim.”[5QF11_1] 
“Durante as férias do carnaval durante o jogo do rapaz que amo tirámos uma foto, eu 
fiquei muito nervosa e feliz, foi como uma explosão de nervos e alegria.”[6QF8_1] 

19 3.1% 

Presentes e Recompensas 

Acontecimento 
relacionado com 

presentes ou 
recompensas recebidas, 
independentemente de 

cerimónias. 

“Quando recebi triops.”[3F6_1] 
“Quando me deram a Barbie que eu queria.”[3F9_1] 
“Fiquei feliz quando a mãe me deu um presente por ter tido boas notas.”[3M7_2] 
“Quando o F. me deu os três patos que tenho.”[3M8] 
“Quando a mãe comprou o jogo para a playstation, que pedi desde o Natal.”[4M6_2] 
“Quando acabei as aulas, no período passado, tive notas boas e os meus pais ficaram 
contentes e deram-me uma Wii com os jogos do Súper Mário e dos desportos. Fiquei 
muito feliz mesmo, eu queria uma Wii há muito tempo!”[6M2_1] 

“Quando a minha avó me comprou o Pirilampo 2012 fiquei muito contente.”[3GA3] 
“Ter recebido o meu computadorzinho (…) ter recebido o meu [telemóvel] 
touch.”[5F1_3] 
“Quando o meu pai me deu uma bicicleta este Verão por ter passado para o 6º ano só com 
positivas, tive dois 5, três 4 e o resto 3.”[6M3] 
“Quando recebo prendas.”[FD16_2] 
“No outro dia recebi uma boneca que eu queria muito muito muito!”[FD18] 

40 6.7% 
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“Recebi uma prenda que eu mais queria na minha vida.”[5QM1_1] 
“Recebi uma PSP.”[5QM4_2] 
“Recebi uns ténis first.”[5QM5_2] 
“Quando comprei a PSP.”[5QM7_3] 

“Tive uma XBOX360.”[5QM8_1] 
“Ganhei uma bicicleta.”[5QM9_1] 
“Ganhei ténis novos.”[5QM15_3] 
“Ter comprado os primeiros ténis de marca.”[5QM17_3] 
“Recebi a minha playstation 3.”[5QM24_2] 
“Recebi um jogo.”[5QM24_3] 
“Recebi um jogo para a PSP.”[5QM29_2] 
“Recebi um play.”[5QM29_3] 

“Receber uma prenda, uma mesa de ping-pong.”[5QM32_3] 
“Receber um novo gatinho.”[5QF9_1] 
“Ter tido uma Nintendo DS.”[5QF22_3] 
“Jogos da nintendo DS.”[5QF23_2] 
“Ofereceram-me uma pandora.”[5QF27_1] 
“Receber um computador portátil.”[6QM11_3] 
“Ganhei um computador portátil.”[6QM12_3] 
“Ter ganho um PC.”[6QM14_3] 

“A minha mãe tem-me dado mini skates.”[6QM19_3] 
“A minha mãe e o meu padrasto compraram-me o livro/CD dos One Direction que eu 
tanto queria.”[6QF25_3] 
“Quando recebi dinheiro dos meus familiares.”[5QF13_3] 
“Ter tido coisas que gostasse e que me fazia falta.”[6QM23_3] 
“Nas férias da Páscoa ter recebido um jogo que ia sair num desses dias e gostei 
muito.”[6QM25_2] 
“Quando um amigo meu me comprou dois jogos para a PSP.”[6QM29_1] 
“O meu pai deu-me o meu jogo favorito, aquele que eu queria há muito 

tempo.”[6QM30_1] 
“Recebi uma playstation.”[5QM3_1] 
“Tive o meu computador portátil.”[QFD3_1] 

Tabela 10 – Categorização dos acontecimentos referidos pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 
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Categorias Operacionalização Unidades de Registo Funcionou Frequência % 

Partilha com os 

Outros 

Partilha da experiência 
ocorrida com outros (no 

momento ou 
posteriormente). 

“Contei aos outros.” [2M1_2] Muito[2M1_2] 

66 13.5% 

“Disse aos meus amigos que tinha um primo.”[3F2] Mais ou menos[3F2] 

“Disse à M. que tinha uma Nintendo.”[3F3_4] Muito[3F3_4] 

“Contar à melhor amiga que tinha triops.”[3F6_1] Bastante[3F6] 

“Contei a todos os meus amigos.”[3M1] Muito[3M1] 

“Contei à minha família, vizinha e explicadora.”[3M2] Bastante[3M2] 

“Contei aos meus pais que tinha um novo amigo.”[3M3_4] Muito[3M3_4] 

“Disse ao Pai, à Mãe e à Mana.”[3M4_3] Muito[3M4_3] 

“Pensei que os meus amigos iam gostar de saber os novos sítios que conheci e novas 
histórias.”[3M6_3] 

Muito[3M6_3] 

“Fui contar à avó!”[3M7_2] Bastante[3M7_2] 

"Contar à minha mãe.”[3M8] Bastante[3M8] 

“Contei aos amigos.”[4F1_3] Bastante[4F1] 

“Contei às minhas amigas.”[4F3_2] Bastante[4F3_2] 

“Eu, a minha mãe e a minha prima ficamos muito felizes e eu falei com elas sobre o pai 
estar em casa.”[4F4_3] 

Muito[4F4_3] 

“Fui contar aos meus pais. (…) Também contei aos tios.”[4F6_4] - [4F6_4] 

“Quando foram os meus anos pensei em convidar as minhas amigas todas para ter uma 
alegria ainda maior... para fazermos jogos, divertirmo-nos juntas…”[4F9_3] 

Muito[4F9_3] 

“Quando chego a casa, mostro sempre a ficha aos meus pais e digo-lhes aquilo que a 
professora diz sobre eu ser um dos melhores da turma.”[4M8_4] 

Bastante[4M8_4] 

“Contar aos meus pais que também sorriem ao ouvir as minhas histórias.”[4M8_5] Bastante[4M8_5] 

“Mandar sms para falar com os outros do meu telemóvel”[5F1_3] Muito[5F1_3] 

“Ficámos quase o intervalo todo a falar disso”[5F2_3] - [5F2_3] 

“E também contava aos meus colegas e amigos. Contei três vezes à mesma 
pessoa.”[5F4] 

Muito[5F4] 

“Fui contar às minhas amigas e elas deram-me os parabéns. Depois quando cheguei a 

casa contei à minha mãe, ao tio G. (padrasto) e telefonei logo ao meu pai.”[5F6] 
Muito[5F6] 
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“Estive a falar com a minha mãe, com o meu pai, com os meus tios e com os meus 
familiares todos, menos com os meus avós que estão no Algarve mas vou telefonar-lhes 
hoje a contar.”[5M1] 

Bastante[5M1] 

“Quando cheguei a casa contei logo ao meu pai e à minha avó e depois na segunda-feira 

contei aos meus amigos da escola.”[5M3] 
Muito[5M3] 

“Contar a toda a gente”[6F3] Muito[6F3] 

“Liguei ao meu pai a contar, sempre que os professores me diziam que nota é que ia 
ter”[6F3] 

Muito[6F3] 

“Contar a história a outras amigas”[6F4] Mais ou menos[6F4] 

“Quando cheguei a casa fui logo contar tudo à minha mãe.”[6F6] Muito[6F6] 

“Eu mostrei aos meus amigos a medalha, e aos  meus pais e aos meus 

professores.”[6M2_2] 
Muito[6M2_2] 

“Fui contar à minha mãe.”[6M3] Bastante[6M3] 

“Pude mostrar e contar aos meus pais.”[FD1_5] Bastante[FD1_5] 

“Mantive contacto com eles e na altura íamos a muitos sítios juntos… à praia, ao Beach, 
que é o  bar da praia…”[FD2] 

Bastante[FD2] 

 “Contei a toda a gente”[FD3] Mais ou menos[FD3] 

“Contei à minha mãe.”[FD7_4] Bastante[FD7_4] 

“Apeteceu-me falar com os meus colegas da equipa”[4M5] Muito[4M5] 

“Cuando yo llego a mi casa le enseño las notas a mis padres.”[FD10_2] Muito[FD10_2] 

“Contar a outras pessoas”[FD12] Bastante[FD12] 

“Quando te contei a ti agora também me senti outra vez contente por ter 

lembrado!”[FD13_1] 
Bastante[FD13_1] 

“Conto à minha mãe”[FD17_2] Bastante[FD17_2] 

“Costumo contar aos meus amigos. Andei toda vaidosa a mostrar a medalha às minhas 
amigas e também contei aos meus pais.”[FD19] 

Bastante[FD19] 

“Depois do fim do jogo fui ter com a minha mãe contar-lhe.”[FD20] Muito[FD20] 

“Contei logo à minha mãe, quando cheguei a casa”[FD25_1] Muito[FD25_1] 

“Contar aos pais e aos irmãos.”[FD26] Muito[FD26] 

“Fui contar às minhas amigas, depois quando cheguei a casa contei à minha mãe, ao tio 
G. e telefonei logo ao meu pai.”[FD31] 

Muito[FD31] 

“Quando cheguei a casa fui logo dizer à minha mãe (…) contei ao meu irmão”[FD32_2] Muito[FD32_2] 



Anexo 5 – Categorização das estratégias de savoring utilizadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 

 

 

“Contei à minha tia e à minha prima e elas ficaram muito contentes…e eu ainda 
mais!”[FD34_1] 

Bastante[FD34_1] 

“Fui contar à minha avó e também contei aos meus amigos.”[3GB4] Bastante[3GB4] 

“Contei à minha mãe quando ela me veio buscar à escola e mostrei a toda a gente, aos 
meus irmãos, aos meus avós, aos meus tios,…”[3GB5] 

Muito[3GB5] 

“Contei ao meu irmão e aos meus primos.”[4GA4] Bastante[4GA4] 

“Estou perto dela.”[5QM17_6] Muito[5QM17_6] 

“Conversei com os meus pais sobre isso.”[5QM22_2] Muito[5QM22_2] 

“Dizer à minha mãe.”[5QM23_3] Bastante[5QM23_3] 

“Fui contar à minha mãe.”[5QM31_2] Bastante[5QM31_2] 

“Estar com o meu pai.”[5QF21] Muito[5QF21] 

“Falava com os meus colegas.”[5QF25_2] Muito[5QF25_2] 

“No final da aula falava muito com as minhas colegas sobre as minhas 
notas.”[5QF25_5] 

Bastante[5QF25_5] 

“Ter familiares e amigos ao pé de mim.”[5QF36_2] Muito[5QF36_2] 

“Contar como foi.”[6QM1_2] 
Mais ou 

menos[6QM1_2] 

“Gostei de estar com os meus padrinhos.”[6QM3_1] Bastante[6QM3_1] 

“Conversámos sobre o que fizemos nas férias.”[6QM26_2] Muito[6QM26_2] 

“Convidar colegas para experimentar esse jogo comigo.”[6QM30_2] Muito[6QM30_2] 

“Fiz companhia à minha avó para ela ficar melhor.”[6QF1] Muito[6QF1] 

“Convivi com os meus familiares e amigos.”[6QF4_1] Muito[6QF4_1] 

“Mostrei a casa aos meus primos.”[6QF4_2] Bastante[6QF4_2] 

“Tentei falar mais no assunto para continuar a sentir-me feliz.”[6QF8] Muito[6QF8] 

“Estava com o meu pai e com a minha irmã.”[6QF25_1] Bastante[6QF25_1] 

Construção de 

Memória 

Procurar estar atento e 
reforçar as características 

mais agradáveis no 
acontecimento, acentuando 
intensidade no momento e 

criando memórias mais 

vividas. 

“Pedi para me tirarem fotografias com o microfone a fingir que eu estava a cantar”[6F6] Muito[6F6] 

9 1.8% 

“Tirei fotos”[FD3] Mais ou menos[FD3] 

“Escrevi no meu diário do computador”[FD19] Bastante[FD19] 

“Tirei muitas fotografias e brinquei com os meus primos”[3GB3] Muito[3GB3] 

“Tirar fotografias.”[5QF22_2] Muito[5QF22_2] 

“Fazer vídeos.”[5QF22_3] Muito[5QF22_3] 
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“Tirei muitas fotos.”[5QF24_2] Muito[5QF24_2] 

“Pensei em pedir uma foto deles para me lembrar deles.”[6QM23_1] Bastante[6QM23_1] 

“As fotos que me tiraram.”[QFD1_4] Bastante[QFD1_4] 

Autocongratulação 
Autorreforço, sobretudo 

cognitivo. 

“Pensei que ia melhorar.”[3M4_3] Muito[3M4_3] 

13 2.7% 

“Disse para mim mesma que estava muito orgulhosa de mim.”[6F7] Muito[6F7] 

“Por ejemplo si he jugado bien el partido y perdemos pues pienso que he jugado bien y 
si meto un gol pues también estoy contenta aunque perdamos y pienso eso.”[FD10_1] 

Mais ou 
menos[FD10_1] 

“Pensei que me tinha esforçado.”[FD20] Muito[FD20] 

“O que eu fiz foi continuar sempre a pensar nisso e a elogiar-me a mim próprio. Mas na 
minha cabeça.”[FD23] 

Muito[FD23] 

“Já sei que sou capaz.”[FD25_2] Muito[FD25_2] 

“Pensei que conseguia.”[5QM28_1] Muito[5QM28_1] 

“Acreditei.”[5QM28_2] Bastante[5QM28_2] 

“Pensar que sou boa pessoa.”[5QF16_3] Bastante[5QF16_3] 

“Não caí uma única vez.”[5QF28_3] Muito[5QF28_3] 

“Foi sem ajuda.”[5QF28_5] Muito[5QF28_5] 

“Esforcei-me.”[6QM21_3] 
Mais ou 

menos[6QM21_3] 

“Fiquei a pensar que ajudei.”[6QF5] Muito[6QF5] 

Intensificação 

Sensorial-percetiva 

Intensificação das sensações 
positivas através do foco em 

alguns estímulos e 
bloqueamento de outros. 

“Ficar muito tempo a olhar para eles [os triops].”[3F6_1] Bastante[3F6_1] 

6 1.2% 

“Tentar sonhar com eles.”[3F6_1] Bastante[3F6_1] 

“Estava concentrada no que tinha de combinar, por exemplo, o estojo com a 
mala.”[5F3_2] 

Bastante[5F3_2] 

“Continuei a ver o aspeto da gruta, os peixes que lá existiam, aproveitando ao máximo 
aquele momento.”[5M2] 

Bastante[5M2] 

“Meti a medalha na minha estante para se ver bem.”[6M2_2] Muito[6M2_2] 

“Quando jogo na PSP, vou para o meu quarto e tranco as portas, para ninguém me 
chatear.”[FD9_1] 

Bastante[FD9_1] 
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Comparação 

Estratégia cognitiva de 
comparação de dois 

acontecimentos, estímulos ou 
pessoas. 

“Pensei em aproveitar brincar aquelas profissões, que ainda não são a sério, pois quando 
for grande vai ser diferente. Na realidade é mais difícil. Na KidZania trabalhar nas obras 
é diferente porque é tudo a fingir” [3F1_3] 

Muito[3F1_3] 

3 0.6% “Penso que se no próximo teste também tiver uma boa nota, vou sentir-me bem outra 
vez.”[4F7_2] 

Bastante[4F7_2] 

“E agora quando jogo com o meu pai ele ganha-me, mas eu penso que ele é mais velho 
e tem mais possibilidades.”[5QM32_5] 

Muito[5QM32_5] 

Absorção 

Estratégia que corresponde 

ao evitamento deliberado da 
reflexão cognitiva e a 

associação intelectual a favor 
da focalização na experiência 

positiva, enquanto esta 
decorre. 

“Aproveitei o momento e não pensei em mais nada senão no que estava a acontecer no 
momento. Foi pouco tempo, mas apesar de pouco tempo, pareceu muito mais.”[5F3_3] 

Bastante[5F3_3] 

8 1.6% 

“Concentrei-me nas boas notícias, fiquei a pensar nisso durante mais tempo”[6F1] Bastante[6F1] 

“Estar atenta às aulas.”[5QF1_1] 
Mais ou 

menos[5QF1_1] 

“Estar com atenção e perceber.”[5QF15_1] Muito[5QF15_1] 

“E eu não ligava ao que o professor dizia quando falava com o colega do 
lado.”[5QF25_4] 

Muito[5QF25_4] 

“Nunca pensei que ia acabar as férias.”[6QM8_2] Bastante[6QM8_2] 

“Distrair-me.”[QFD3_2] Bastante[QFD3_2] 

“Entreter-me.”[QFD3_4] Um pouco[QFD3_4] 

Comportamento 

Manifesto 

Resposta comportamental 
(automática ou deliberada) 

de demonstração de 
entusiasmo. 

“Fui abraçar os meus pais e a A. [irmã].”[3M9_2] Muito[3M9_2] 

34 7.0% 

“Fui logo jogar, apesar da minha mãe me ter dito para esperar um pouco.”[3F3_4] Muito[3F3_4] 

“Dei os parabéns à minha irmã.”[4F3_1] Bastante[4F3_1] 

“Quando o vi dei saltos de alegria, saltei para o colo dele.”[4F4_3] Muito[4F4_3] 

“Saltar de alegria por ter ganho aquela prenda.”[4M1_2] Muito[4M1_2] 

“Dei um salto de alegria.”[4M3] Muito[4M3] 

“Durante a corrida, quando estava às cavalitas do Lucas, ia tocando/batendo na cabeça 
das pessoas que passavam ao nosso lado a correr.”[4M4_3] 

Mais ou 
menos[4M4_3] 

“Ofereci a minha camisola a uma senhora que estava lá”[4M7_2] - [4M7_2] 

“Festejar com os meus colegas de equipa, ficámos todos muito contentes.”[5M3] Muito[5M3] 

“Comecei a correr e a dizer golo!”[5M4] - [5M4] 

“Fui dar abraços às minhas amigas”[6F6] Muito[6F6] 
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“Eu fiquei tão feliz que dei muitos pulos.”[6M3] Bastante[6M3] 

“Quando nós íamos na bicicleta eu vim o caminho todo aos saltos.”[6M4] Bastante[6M4] 

“Dei-lhe um beijinho”[FD4] Muito[FD4] 

“Demos pulos de alegria.”[FD19] Bastante[FD19] 

“Quando marquei o cesto comecei aos pulos a festejar.”[FD20] Muito[FD20] 

“Abracei os meus amigos”[FD30] Bastante[FD30] 

“Começar a correr e a gritar golo!”[FD33] Muito[FD33] 

“Depois quando brincámos juntas eu dei saltos de alegria!”[FD34_2] -[FD34_2] 

“Dei-lhe muitos beijinhos e muitas festas”[4GA3] Mais ou menos[4GA3] 

“Disse-lhe que a amava.”[5QM17_4] Bastante[5QM17_4] 

“Disse-lhes para me visitarem.”[6QM23_2] Muito[6QM23_2] 

“Beijei-a.”[5QM4_3] Muito[5QM4_3] 

“Abracei-a.”[5QM4_4] Muito[5QM4_4] 

“Dei-lhe um beijo.”[5QM17_1] Muito[5QM17_1] 

“Dei-lhe rosas.”[5QM17_5] Muito[5QM17_5] 

“Comecei a saltar e a gritar.”[5QM31_1] Muito[5QM31_1] 

“Abracei e beijei os meus familiares.”[5QF8_3] Muito[5QF8_3] 

“Rio-me nessa situação.”[5QF25_1] Bastante[5QF25_1] 

“Fazia inveja.”[5QF27_3] 
Mais ou 

menos[5QF27_3] 

“Falei bem com as pessoas.”[5QF33_1] Bastante[5QF33_1] 

“Sorri.”[5QF33_2] Bastante[5QF33_2] 

“Chorei.”[6QF2_4] Um pouco[6QF2_4] 

“Beijei-o.”[6QF22_2] Muito[6QF22_2] 

Consciência 

Temporal 

Estratégia cognitiva que 
consiste em pensar em algo 
agradável que aconteceu ou 
que vai acontecer e de forma 
consciente se deseja que o 

mesmo se prolongue. 

“Pensei que ia ficar a brincar com ele o dia todo, que íamos ser irmãos falsos.”[3M3_4] Muito[3M3_4] 

10 2.0% 
“Sinto-me com mais vontade de brincar e penso sempre em voltar nas outras férias para 
a colónia de férias.”[3M9_3] 

Muito[3M9_3] 

“Pensei que como começámos a conhecer-nos melhor íamos estar mais vezes 

juntas.”[4F3_2] 
Bastante[4F3_2] 
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“Apeteceu-me ficar mais tempo com o meu Pai e aproveitar para fazer muitas coisas 
com ele, passear, jogar jogos, estar em família.”[4F4_3] 

Muito[4F4_3] 

“Quando estou com os meus avós e a brincar com eles, aproveito o tempo todo que 
posso e que estou na casa deles, até me vir embora.”[4F7_1] 

Bastante[4F7_1] 

“Aproveito o tempo que estou com eles (primos).”[4GB4] Bastante[4GB4] 

“Pensei que ia repetir esta brincadeira várias vezes durante este intervalo e que íamos 
brincar ao mesmo no dia seguinte.”[4M4_3] 

Não 
funcionou[4M4_3] 

“[Quando estou] com o pai e a avó nas férias aproveito o tempo para brincar com eles, 
em vez de ficar a jogar ou a ver televisão, que posso fazer noutras alturas.”[4M8_1e2] 

Bastante[4M8_1e2] 

“Pensei que me apetecia ficar mais tempo contente e a divertir-me”[FD1_1] Bastante[FD1_1] 

“Gosto de pensar que vou brincar todos os dias com eles.”[FD22] Bastante[FD22] 

Pensamento 

Desmancha-

prazeres 

Estratégia que consiste em 
evitar as cognições, 

diminuindo e mesmo 
terminando o prazer. 

“[Estava] nervosa porque podia não ter tempo para fazer todas as coisas que 
queria.”[3F1_3] 

Muito[3F1_3] 

12 2.5% 

“Pensei que iam mais amigos da minha turma.”[3F4_2] - [3F4_2] 

“Pensei que não estava à espera que a minha irmã estivesse grávida.”[4F3_1] Bastante[4F3_1] 

“Fico triste quando terminam os fins de semana que passo com a minha prima.”[4F3_3] Bastante[4F3_3] 

“Quando vi nem queria acreditar.”[4M3] Muito[4M3] 

“Queria conhecê-la melhor, queria estar mais com ela, mas não dá, porque ela é de 
Leiria e eu sou de Lisboa, por isso não dá”[5F2_1] 

- [5F2_1] 

“Pensei que isso nunca iria acontecer.”[5QF28_1] Muito[5QF28_1] 

“Pensei que ia correr mal.”[5QF30_2] Um pouco[5QF30_2] 

“Pensei que ia ter pior nota.”[5QF31_1] Bastante[5QF31_1] 

“Pensar [n]a noite que ia para casa.”[5QF32_3] 
Mais ou 

menos[5QF32_3] 

“Pensar que voltava.”[5QF32_5] Muito[5QF32_5] 

“Pensei que ia ficar coxo mas não fiquei.”[6QM5_1] 
Mais ou 

menos[6QM5_1] 

Prolongamento da 

Experiência 

Estratégia que consiste em 

orientar o comportamento 
para a continuação ou 

repetição da experiência 
agradável. 

“Repeti o pontapé.”[2M1_2] Muito[2M1_2] 

159 32.5% 
“Brinquei muito.”[3F1_3] Muito[3F1_3] 

“Brinquei com ele, peguei nele, dei-lhe presentes.”[3F2] Mais ou menos[3F2] 

“Ajudei o pai do meu primo a montar as coisas do primo.”[3F2] Mais ou menos[3F2] 
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 “Com os jogos tento não desistir, para conseguir ganhar.”[3F5_1] Bastante[3F5] 

“Tentei não desistir continuando a trabalhar para continuar feliz com as boas 
notas.”[3F5_2] 

Bastante[3F5] 

“Ficar muito tempo a jogar o jogo novo.”[3F6_2] Bastante[3F6_2] 

“Não tirei a maquilhagem e mostrei a toda a gente. Quis dormir com as pinturas mas a 
mãe não deixou.”[3F9_2] 

Mais ou menos[3F9_2] 

“Ajudá-las a fazer casas e fazer como elas queriam e continuei a brincar com elas 
durante mais tempo.”[3F10_2] 

Bastante[3F10_2] 

“Fui andar de bicicleta.”[3M1] Muito[3M1] 

“Aproveitei para brincar a coisas que gostamos os dois.”[3M3_4] Muito[3M3_4] 

“Disse ao meu pai para ficar mais tempo.”[3M5_5] Muito[3M5_5] 

“Aproveitei a tarde toda e combinei ir a casa dele brincar, noutro dia!”[3M7_1] Muito[3M7_1] 

“Estive a brincar com eles.”[3M8] Bastante[3M8] 

“À noite quando estava a contar à minha mãe, disse-lhe que quero arranjar dinheiro para 
comprar mais uns patinhos.”[3M8] 

Bastante[3M8] 

“Ao fim da tarde, quando a minha madrinha me trouxe de volta à casa eu continuei a 
brincar. Fui jogar à bola com os meus amigos.”[3M9_1] 

Muito[3M9_1] 

“Jogar bem e jogar em equipa.”[3M10] Muito[3M10] 

“Jogar mais tempo, tocar durante mais tempo”.[3M11_2] - [3M11_2] 

“Brinquei com ele.”[4F1_3] Bastante[4F1_3] 

“Vou estudar ainda mais e pedir mais exercícios à Professora.”[4F2_1] Muito[4F2_1] 

“Brinquei com o bebé, dei-lhe abraços, fiz-lhe cócegas, peguei nele ao colo.”[4F5_1] Muito[4F5_1] 

“Pedi aos meus pais para ficarmos na praia até à noite.”[4M1_4] Muito[4M1_4] 

“Brincámos mais, ficámos mais tempo na água.”[4M1_4] Muito[4M1_4] 

“Quando fomos para o carro pedi ao meu pai para irmos mais vezes para aquela praia 
com eles.”[4M1_4] 

Muito[4M1_4] 

“Para aproveitar a festa ao máximo mandei serpentinas, brinquei com a minha irmã e 
amigos e conheci novos amigos.”[4M2] 

Bastante[4M2] 

“Fui trocando de posição com o Lucas.”[4M4_3] 
Mais ou 

menos[4M4_3] 



Anexo 5 – Categorização das estratégias de savoring utilizadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 

 

 

“Quando a tia chegasse dizia vá lá! Só mais um bocadinho…”[4F8_5] Bastante[4F8_5] 

“Pedi aos meus pais para a minha melhor amiga ficar em minha casa e dormir lá… 
ficámos a jogar, a brincar, a ver a televisão…foi muito giro estarmos as duas 
juntas.”[4F9_3] 

Muito[4F9_3] 

“Fazer mais amigos e inventar brincadeiras nessas piscinas para fazer mais 

amigos”[4M6_4] 
Muito[4M6_4] 

“Jogar mais”[4M7_2] - [4M7_2] 

“Pedir para falar mais um pouco ao telemóvel com ela [amiga]”[5F2_2] Bastante[5F2_2] 

“Pensei que podíamos divertir-nos mais, se voltássemos a repetir”[6F2] - [6F2] 

“Acho que vou-lhe pedir [à mãe] para ir outra vez. E neste verão fico logo com a minha 
amiga.”[6F4] 

Mais ou menos[6F4] 

“Pedi à minha mãe para ir mais vezes e para ficar lá mais tempo do que estive 
antes.”[6F5_1] 

Muito[6F5_1] 

“Quando houve mais campeonatos, e a minha mãe não estava disponível para me levar, 
eu pedi a uma amiga, para prolongar isso.”[6F5_2] 

Bastante[6F5_2] 

“Quando fui para uma colónia e no máximo era 10 dias e eu só ia ficar 6 e pedi à minha 
mãe para ficar os 10 dias.”[6F5_3] 

Muito[6F5_3] 

 “Continuar a estudar muito para continuar a ter boas notas e ser a melhor.[6F7] - 

“Pensei que tinha que ter boas notas e que tinha de me esforçar para os meus pais 
ficarem contentes e me darem mais jogos.”[6M2_1] 

Muito[6M2_1] 

“Pedi aos meus pais para ficar mais tempo com os meus amigos.”[FD1_1] Bastante[FD1_1] 

"Quando estou no sofá da minha casa e às vezes quando tenho coisas a fazer, penso que 
posso ficar mais um bocadinho e fico.”[FD1_6] 

Um pouco[FD1_6] 

“Jugamos en mi cumpleaños a la play (…) jugamos todos los niños, pero éramos 
muchos y no jugamos bien”[FD5_2] 

- [FD5_2] 

“Esforcei-me mais para ser convocado”[FD6] Bastante[FD6] 

“No torneio, conseguimos ficar mais uma semana e divertimo-nos muito durante esse 
tempo extra.”[FD9_2] 

Bastante[FD9_2] 

“Pensar cuando estaba en la playa y pensar que este año voy a irme otra vez y voy a 
estar contenta.”[FD10_3] 

Mais ou 
menos[FD10_3] 

“Ir mais cedo para os treinos semanais, praticar os passos.”[FD13_2] Bastante[FD13_2] 
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“Ficámos a remar dentro de uma área, ficámos a divertir-nos mais tempo do que os 
outros!”[FD14_2] 

Mais ou 
menos[FD14_2] 

“Jogo futebol, corro, faço corridas…”[FD15_4] Bastante[FD15_4] 

“Não gosto de me zangar com eles [os amigos] para poder ter sempre amigos e estarmos 
unidos.”[FD16_3] 

Bastante[FD16_3] 

“Continuar a fazer o que estava a fazer!”[FD17_1] Bastante[FD17_1] 

“Abri os presentes. Brinquei com os meus primos. Diverti-me.”[FD24] - [FD24] 

“Se estou no campo sozinho, chamo os meus amigos para virem ter comigo e fico ainda 
mais contente do que já estava. (…) Se já estiver com os meus amigos, jogamos ao 
poste e barra.”[FD28_1] 

Mais ou 
menos[FD28_1] 

“Tentava apanhar mais uva ainda.”[FD28_2] 
Mais ou 

menos[FD28_1] 

“Fiquei em casa dela até à noite. Brincámos a tarde toda.”[FD34_2] - [FD34_2] 

“Às vezes vou mais cedo para as aulas, para dançar mais tempo, é o que costumo fazer 
porque a minha escola é perto do pavilhão (…) quando faço em casa também gosto e 
sinto-me bem… outra vez!”[FD34_3] 

Muito[FD34_3] 

“Eu tenho uma casa para os pirilampos, já tenho lá quatro e todos têm um saco-cama e 
quando recebi o novo (pirilampo) fui logo fazer outro saco para este pirilampo.”[3GA3] 

Muito[3GA3] 

“Penso em estudar mais”[3GA5] Muito[3GA5] 

“Para ficar mais feliz tive de me esforçar para poder passar de cinto outra vez.”[4GA1] Bastante[4GA1] 

“Estou a treinar mais para ficar num lugar melhor da próxima vez.”[4GA2] Bastante[4GA2] 

“Pedi aos meus primos para jogarem comigo quando chegámos a casa.”[4GB1] Muito[4GB1] 

“Fui ver as fotografias que um senhor tirou e pôs no site do clube”[4GB3] Bastante[4GB3] 

“Comecei a treinar mais.”[5QM1_1] Bastante[5QM1_1] 

“Esforcei-me mais [no jogo].”[5QM6_1] - [5QM6_1] 

“Defendi mais [no jogo].”[5QM6_2] - [5QM6_2] 

“Pedi aos meus pais para ficar lá mais tempo.”[5QM7] Mais ou menos[5QM7] 

“Continuei a jogar futebol.”[5QM12_1] Muito[5QM12_1] 

“Treinar a minha corrida.”[5QM16_1] 
Mais ou 

menos[5QM16_1] 
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“Treinar a minha resistência.”[5QM16_2] Bastante[5QM16_2] 

“Ajudar mais.”[5QM23_2] Muito[5QM23_2] 

“Dei conversa, disse piadas e animei-a.”[5QM24] Bastante[5QM24] 

“Andar de cavalo todos os dias.”[5QM25] Muito[5QM25]] 

“Era mostrar porque é que eu tinha sido escolhido.”[5QM30_1] Muito[5QM30_1] 

“Representar bem o clube”[5QM30_2] Muito[5QM30_2] 

“Representar bem a equipa.”[5QM30_3] Muito[5QM30_3] 

“Fazer com que os meus colegas também representassem a equipa e o 
clube.”[5QM30_4] 

Muito[5QM30_4] 

“Todos os jogos jogar com muita garra.”[5QM30_5] Muito[5QM30_5] 

“Pensei em treinar muito.”[5QM32_1] Muito[5QM32_1] 

“Comecei a jogar e fiquei muito feliz por conseguir jogar.”[5QM32_3] Muito[5QM32_3] 

“E agora aos fins de semana jogo.”[5QM32_4] Muito[5QM32_4] 

“Estamos sempre juntos.”[5QM35_3] Muito[5QM35_3] 

“Eu fiz uma surpresa.”[5QM36_2] Muito[5QM36_2] 

“Brinquei e diverti-me.”[5QM36_4] Bastante[5QM36_4] 

“Ajudei-o em tudo o que pude.”[5QM36_5] Muito[5QM36_5] 

“Estudar para ter melhores notas.”[5QF1_2] 
Mais ou 

menos[5QF1_2] 

“Pensei muito em ajudar a minha madrinha.”[5QF2_1] Bastante[5QF2_1] 

“Pensei em brincar com eles.”[5QF2_2] Muito[5QF2_2] 

“Ajudei a minha tia a escolher a roupa dos bebés.”[5QF2_3] Muito[5QF2_3] 

“Ajudar a decorar o quarto dos bebés.”[5QF2_4] Muito[5QF2_4] 

“Ir à praia.”[5QF4_1] Muito[5QF4_1] 

“Tentar vê-la lá em casa.”[5QF5_1] 
Mais ou 

menos[5QF5_1] 

“Tentar ficar os fins de semana com ela.”[5QF5_2] 
Mais ou 

menos[5QF5_2] 

“Falar com eles.”[5QF6_1] Bastante[5QF6_1] 

“Dei prendas a pessoas que gostava.”[5QF8_1] Bastante[5QF8_1] 



Anexo 5 – Categorização das estratégias de savoring utilizadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 

 

 

“Tentei manter o ambiente alegre.”[5QF8_4] Bastante[5QF8_4] 

“Ajudei a cuidar dela.”[5QF9_3] Muito[5QF9_3] 

“Fiz tudo para ficar com ela.”[5QF9_4] Muito[5QF9_4] 

“Não a rejeitar.”[5QF9_5] Muito[5QF9_5] 

“Ser engraçada.”[5QF10_1] Muito[5QF10_1] 

“Ser eu mesma.”[5QF10_2] Muito[5QF10_2] 

“Pô-las à vontade.”[5QF12_1] 
Mais ou 

menos[5QF12_1] 

“Ter boas notas.”[5QF15_2] Bastante[5QF15_2] 

“Obedecer aos professores.”[5QF15_3] Muito[5QF15_3] 

“Portar-me bem.”[5QF15_4] Muito[5QF15_4] 

“Respeitar os colegas e os professores.”[5QF15_5] Muito[5QF15_5] 

“Dar de comer, brincar.”[5QF20] Muito[5QF20] 

“Jogo.”[5QF22_1] Muito[5QF22_1] 

“Eu fiquei alegre, brinquei com ela e deitei-a.”[5QF23] Muito[5QF23] 

“Tentei ao máximo que se dessem bem.”[5QF24_1] 
Mais ou 

menos[5QF24_1] 

“Aproveitei ao máximo.”[5QF24_3] Bastante[5QF24_3] 

“E eu estava a escrever, na ficha de correção, que o professor me deu Muito 
Bom.”[5QF25_3] 

Bastante[5QF25_3] 

“Dancei ao mesmo tempo.”[5QF28_2] Muito[5QF28_2] 

“Pensei ir perguntar à senhora da pizzaria se podia brincar com a minha 

mana.”[5QF29_1] 
Muito[5QF29_1] 

“Andar nos divertimentos.”[5QF32_1] Bastante[5QF32_1] 

“Ver o fogo de artifício.”[5QF32_2] Bastante[5QF32_2] 

“Pensei em dizer à minha mãe que me ia mudar para lá.”[5QF34_1] Bastante[5QF34_1] 

“Fiz com que a minha mãe perdesse os bilhetes.”[5QF34_2] Um pouco[5QF34_2] 

“Tentei levar a Minnie para casa mas não me deixaram.”[5QF34_3] 
Não 

funcionou[5QF34_3] 

“Pensei em dizer que ia a correr se não me deixassem ir ter com a 
Cinderela.”[5QF34_4] 

Muito[5QF34_4] 
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“Pensei em dizer que queria lá ficar.”[5QF34_5] Bastante[5QF34_5] 

“Ver o fogo-de-artifício à noite.”[5QF36_5] Muito[5QF36_5] 

“Ficar perto dessa pessoa.”[6QM1_1] Muito[6QM1_1] 

“Convidá-la para nos encontrar-mos.”[6QM1_4] Um pouco[6QM1_4] 

“Perguntar se gostou.”[6QM1_3] 
Não 

funcionou[6QM1_3] 

“Perguntar se ela realmente gostava de mim.”[6QM1_5] Muito[6QM1_5] 

“Treinar ainda mais para atingir o máximo possível.”[6QM9_1] Bastante[6QM9_1] 

“Tirar melhores notas.”[6QM9_2] Bastante[6QM9_2] 

“Tentar ser divertido.”[6QM10_2] -[6QM10_2] 

“Não ser chato.”[6QM10_3] 
Mais ou 

menos[6QM10_3] 

“Continuo a ter boas notas.”[6QM12_3] -[6QM12_3] 

“Fui fazer surf.”[6QM14_1] Bastante[6QM14_1] 

“Fui treinar mais.”[6QM14_3] Bastante[6QM14_3] 

“Brincar com eles, limpar a gaiola, acordá-los sempre.”[6QM18_1] Muito[6QM18_1] 

“Dar de comer.”[6QM18_2] Bastante[6QM18_2] 

“Dar banho.”[6QM18_3] 
Mais ou 

menos[6QM18_3] 

“Pedi-lhes o número deles para falar com eles.”[6QM23_3] 
Mais ou 

menos[6QM23_3] 

“Brinquei com eles para me sentir feliz.”[6QM25_2] Bastante[6QM25_2] 

“Cumprimentei-os, brincámos.”[6QM26_1] Muito[6QM26_1] 

“Não gastei o que encontrei.”[6QM27_2] -[6QM27_2] 

“Demorei a abrir as prendas.”[6QM28_1] Muito[6QM28_1] 

“Fazer tudo o que me lembrei.”[6QM28_2] Muito[6QM28_2] 

“Dar-me bem com todos os meus colegas.”[6QM30_3] Bastante[6QM30_3] 

“Fui estudando e ficando um pouco mais orgulhoso de mim.”[6QM31_1] Bastante[6QM31_1] 

“Me comportei bem.”[6QF7_1] Bastante[6QF7_1] 

“Me dediquei mais aos estudos.”[6QF7_2] Bastante[6QF7_2] 
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“Respeitei mais as pessoas.”[6QF7_3] Muito[6QF7_3] 

“Cumpri meus horários.”[6QF7_4] Bastante[6QF7_4] 

“Mantive meu quarto arrumado.”[6QF7_6] Muito[6QF7_6] 

“Continuar a estudar muito.”[6QM16_3] Muito[6QM16_3] 

"Passei mais tempo com a minha avó."[6QF18] Bastante[6QF18] 

“Divertir-me ao máximo, aproveitar.”[6QF19_2] Muito[6QF19_2] 

“Pensei em vermos quem aguentava mais [tempo] debaixo de água.”[6QF20_1] 
Mais ou 

menos[6QF20_1] 

“Pensei em irmos para a areia brincar.”[6QF20_2] 
Mais ou 

menos[6QF20_2] 

“Fui divertida.”[6QF21_1] Muito[6QF21_1] 

“Falei com ele muitas vezes.”[6QF21_2] Muito[6QF21_2] 

“Falei com ele sobre os nossos interesses.”[6QF21_5] Muito[6QF21_5] 

“Fiquei com ele mais tempo ainda.”[6QF22_1] Bastante[6QF22_1] 

“Fui a casa dele.”[6QF22_3] Muito[6QF22_3] 

“Fui ver ao site para ver se era verdade.”[6QF23_2] Muito[6QF23_2] 

“Tomar a hóstia.”[QFD1_1] Bastante[QFD1_1] 

“Comer o bolo do batismo.”[QFD1_2] Muito[QFD1_2] 

Prosseguimento 

para outra 

Experiência 

Estratégia que consiste em 
procurar outra experiência 

ainda melhor, de modo a 
intensificar as emoções 

positivas. 

“Fui jogar só com ajuda, quando soube jogar e quando abri os presentes.”[3F8] Muito[3F8] 

60 12.3% 

“Trazer os meus pais para a água ou o meu padrinho. Consegui convencer o meu 
padrinho a vir. Anda [o padrinho] comigo para todo o lado.”[3F11_2] 

Muito[3F11_2] 

“Brinquei com a minha família.”[3M5_5] Muito[3M5_5] 

“Pedi para me comprarem um jogo.”[3M5_5] Muito[3M5_5] 

 "Depois fui ver TV para o quarto, sozinho.”[3M7_3] Bastante[3M7_3] 

"Ajudei o meu pai a preparar um jantar especial para a família.”[4F1_3] Bastante[4F1_3] 

“Chamei a irmã dele para pôr música e irmos brincar.”[4F5_1] Muito[4F5_1] 

“Fiz um castelo de areia e um buraco para fazer de piscina.”[4M1_4] Muito[4M1_4] 

“Por estar tão satisfeito de ter ido passear com os pais, pedi para irmos jantar fora, para 
estar mais tempo juntos”[4M6_5] 

Muito[4M6_5] 
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“Depois de comprar os livros apeteceu-me ficar a olhar para eles e forrá-los com a ajuda 
da minha mãe”[5F3_1] 

Bastante[5F3_1] 

“Com algumas brinquei.”[5F5] Bastante[5F5] 

“Fui andar na bicicleta com os meus amigos.”[6M3] Bastante[6M3] 

“Brinquei com os meus amigos”[FD3] Mais ou menos[FD3] 

“Tentei conhecer novas pessoas.”[FD11_1] Muito[FD11_1] 

“Quando estou muito contente vou brincar com os meus irmãos ou com as minhas 
primas, porque com eles o meu dia fica ainda mais fantástico. Rimo-nos muito.”[FD22] 

Bastante[FD22] 

“Ia jogar futebol para comemorar!”[FD28_2] 
Mais ou 

menos[FD28_2] 

“Ir aos saldos na bicicleta.”[FD29] Bastante[FD29] 

“Faço outros jogos (…) para tentar ganhar mais e sentir-me assim, premiado.”[3GA1] Muito[3GA1] 

“Dei-lhe uma prenda feita por mim.”[3GA2] Muito[3GA2] 

“Comecei uma nova caderneta”[3GB2] Bastante[3GB2] 

“Ofereci um anel à minha namorada.”[5QM4_1] Muito[5QM4_1] 

“Fomos jantar juntos.”[5QM4_5] Muito[5QM4_3] 

“Fui ver televisão.”[5QM19_1] 
Não 

funcionou[5QM19_1] 

“Fui jogar playstation.”[5QM19_2] Um pouco[5QM19_2] 

“Fui jogar computador.”[5QM19_3] Bastante[5QM19_3] 

“Fui jogar com a bola.”[5QM19_4] Muito[5QM19_4] 

“Comer o meu ovo.”[5QM23_4] Muito[5QM23_4] 

“Brinquei.”[5QM23_5] 
Mais ou 

menos[5QM23_5] 

“Ir ao ténis de mesa.”[5QM29] Muito[5QM29] 

“Aprender a jogar futebol.”[5QF3] Muito[5QF3] 

“Ver TV.”[5QF4_2] Bastante[5QF4_2] 

“Ouvir música.”[5QF4_3] Bastante[5QF4_3] 

“Jogar à bola.”[5QF4_4] Bastante[5QF4_4] 

“Jogar computador.”[5QF4_5] Bastante[5QF4_5] 
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“Fazer brincadeiras.”[5QF12_2] Bastante[5QF12_2] 

“Ajudá-la.”[5QF12_3] Bastante[5QF12_3] 

“Ir ao rio todos os dias.”[5QF13_1] Bastante[5QF13_1] 

“Ajudar a minha avó na horta.”[5QF13_2] Muito[5QF13_2] 

“Ir à [casa da] minha tia.”[5QF13_3] Muito[5QF13_3] 

“Brincar.”[5QF19] Bastante[5QF19] 

“Ensinar-lhes os nomes dos pais, avós e manos.”[5QF35_1] Um pouco[5QF35_1] 

“Depois perguntar-lhes.”[5QF35_2] Um pouco[5QF35_2] 

“Passear.”[5QF36_3] 
Mais ou 

menos[5QF36_3] 

“Dormir tarde.”[5QF36_4] Muito[5QF36_4] 

 “Fui para a piscina.”[6QM3_3] 
Mais ou 

menos[6QM3_3] 

“Vi televisão.”[6QM3_4] Muito[6QM3_4] 

“Apanhar caracóis.”[6QM3_5] 
Mais ou 

menos[6QM3_5] 

“Fiz muitos jogos.”[6QM8_1] Bastante[6QM8_1] 

“Estive a jogar playstation 2.”[6QM11_2] Muito[6QM11_2] 

“Jogar à bola.”[6QM16_1] Um pouco[6QM16_1] 

“Jogar PS3.”[6QM16_2] 
Não 

funcionou[6QM16_2] 

“Jogar xadrez.”[6QM22_1] Muito[6QM22_1] 

“Fazer jogos com os meus irmãos.”[6QM22_2] Bastante[6QM22_2] 

“Brinquei.”[6QF2_3] Bastante[6QF2_3] 

“Vi TV.”[6QF2_6] Bastante[6QF2_6] 

“Jogar à bola.”[QFD3_3] 
Não 

funcionou[QFD3_3] 

“Tentar namorar com 3 miúdas ao mesmo tempo.”[5QM10_2] Muito[5QM10_2] 

“Armar uma briga entre um amigo meu e meu inimigo.”[5QM10_3] Muito[5QM10_3] 

“Juntar dinheiro para comprar meu mp4.”[5QM10_4] Muito[5QM10_4] 

“Dei os cães a pessoas conhecidas, porque eram muitos.”[6QM25_1] Um pouco[6QM25_1] 
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Pensamento de 

Apreciação 

Estratégia cognitiva de 
intensificação da experiência 
através de pensamentos de 
apreciação sobre a mesma 

(no passado ou futuro). 

“Pensei que tinha tanta coisa para fazer e experimentar” [3F1_3]  Muito[3F1_3] 

34 7.0% 

“Senti que a M. e a sua mãe deviam ser muito minhas amigas para me terem pago o 
bilhete da KidZania.” [3F1_3] 

Muito[3F1_3] 

“Pensei que o meu sonho se tinha tornado realidade.”[3F3_4] Muito[3F3_4] 

“Pensei que foi o melhor dia da minha vida.”[3M1] Muito[3M1] 

“Pensei apetece-me ver tudo.”[3M6_3] Muito[3M6_3] 

“Pensei que como estava a perceber a matéria podia passar de ano. [4F2_1] Muito[4F2_1] 

“Senti-me uma tia a sério.”[4F3_1] Bastante[4F3_1] 

“No caso da Montanha Russa, sei que pensei ainda bem que estou aqui.”[5F3] Bastante[5F3_3] 

“Pensando em como era bom, muito bom ter tido aquelas notas fantásticas!”[6F1] Bastante[6F1] 

“Tentei dar o meu melhor e pensar que era uma grande oportunidade de falar com ela [a 

escritora].”[FD11_2] 
Bastante[FD11_2] 

“Pensei que podia sempre brincar com ela e que podia brincar com as outras bonecas ao 
mesmo tempo que brinco com ela.”[FD18] 

Bastante[FD18] 

“Pensei que a minha mãe e o meu pai estavam a ver-me e que também estavam muito 
contentes, e depois pensei que a minha professora também ia ficar muito contente 
porque eu não me enganei nunca.”[FD21] 

Muito[FD21] 

“Ir ao Algarve.”[5QM11] Muito[5QM11] 

“Fiquei forte.”[5QM26_1] Muito[5QM26_1] 

“Fiquei com dinheiro.”[5QM26_2] Muito[5QM26_2] 

“[Pensar que vou] poder brincar com ele.”[5QM27] Bastante[5QM27] 

“Pensei que algumas coisas iam mudar.”[5QM36_1] Bastante[5QM36_1] 

“[Pensar que] fazia 12 anos.”[6QM7_1] Muito[6QM7_1] 

“Estar na casa da minha avó A.”[6QM11_1] Muito[6QM11_1] 

“Estar seguro com o meu pai.”[5QM35_1] Muito[5QM35_1] 

“Pensei que ia ser a mais nova da escola.”[5QF7] Um pouco[5QF7] 

“Pensei estar alegre e feliz por estar ali a escorregar num escorrega enorme.”[5QF29_2] Muito[5QF29_2] 

“Foi bom para a primeira vez.”[5QF30_4] Bastante[5QF30_4] 
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“Gostei de conhecer as professoras.”[5QF30_5] Bastante[5QF30_5] 

“[Pensar que havia] camas em beliche.”[5QF32_4] Um pouco[5QF32_4] 

“É um sítio calmo.”[6QM3_2] Bastante[6QM3_2] 

“Pensei que poderia vir a jogar futebol.”[6QM5_2] Muito[6QM5_2] 

“[Pensar que] fazia 12 anos.”[6QM7_1] Muito[6QM7_1] 

“Ter uns bons amigos.”[6QM10_1] -[6QM10_1] 

“[Pensar que] vou ser tio.”[6QM20] Muito[6QM20] 

“Pude jogar e ver TV nas férias de cada período porque tive boas notas.”[6QM21_2] Muito[6QM21_2] 

“Achei imensa graça à surpresa.”[6QF25_2] Muito[6QF25_2] 

“Gostei muito de lá estar.”[6QF25_3] Bastante[6QF25_3] 

“Era uma das poucas coisas que fazia com o meu pai!”[6QF25_4] 
Mais ou 

menos[6QF25_4] 

Contenção 

Comportamental 

Estratégia que consiste na 
contenção deliberada da 

manifestação 
comportamental, existindo 

consciência da excitação mas 
reconhecimento de 

impedimentos externos à 
manifestação da mesma. 

“Encostei-me à avó para ficar mais calmo.”[3M7_3] Bastante[3M7_3] 

7 1.4% 

“Não lhe dei as mãos.”[5QM17_2] 
Não 

funcionou[5QM17_2] 

“Fiquei calma à espera que me entregassem as prendas.”[5QF33_3] Muito[5QF33_3] 

“Fiquei calmo e fui para casa.”[6QM27_1] -[6QM27_1] 

“Mantive-me calmo porque estava demasiado entusiasmado.”[6QM29] Muito[6QM29] 

“Fiquei normalmente, como se ainda não o tivesse visto.”[6QF6_1] Um pouco[6QF6_1] 

“Fui ficando um pouco mais calmo.”[6QM31_2] Bastante[6QM31_2] 

Idealização 

Estratégia cognitiva de 

intensificação da experiência 
através da idealização de 

circunstâncias mais 
agradáveis face a um 

acontecimento, acentuando 
intensidade no momento. 

“Pensei que ia receber muito dinheiro na KidZania.”[3F4_2] Muito[3F4_2] 

21 4.3% 

“Disse ao meu pai que me apetecia fazer anos nesse dia para ficar ainda mais 
feliz.”[3M5_5] 

Muito[3M5_5] 

“Pensei que me ia aparecer um castelo à frente e me ia tornar rei.”[3M6_3] Muito[3M6_3] 

“Imaginei que o meu pai ia ficar para sempre em casa.”[4F4_3] Muito[4F4_3] 

“Quando fossemos embora [do ATL] uns ficavam lá ao pé da fila e nós também íamos, 
que era para irmos brincar ao 31, ao telefone estragado,…”[4F8_6] 

Muito[4F8_6] 

“Comecei a imaginar ter a taça nas minhas mãos”[4M5] Muito[4M5] 

“Imaginei ter várias equipas atrás de mim”[4M5] Muito[4M5] 
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“Imaginei também que podia ser o homem do jogo e os meus amigos abraçavam-me e 
agarravam-me”[4M5] 

Muito[4M5] 

“Pensei que tínhamos de nos divertir. Assim ele podia convidar-me outra vez ou eu 
podia pedir aos meus pais para ele ir lá a casa no fim de semana.”[6M2_3] 

Muito[6M2_3] 

 “Pensei que íamos brincar muito”[FD4] Muito[FD4] 

“Quando cheguei a casa comecei a pensar que como o meu amigo não gostava de jogar 
à bola podíamos jogar a outra coisa, comecei a imaginar que estávamos a jogar à 
apanhada e eu fiquei mais feliz porque eu acho que ia ser também divertido se ele 
jogasse connosco.” [FD32_1] 

Mais ou 
menos[FD32_1] 

“Pensei que com o treino podia ser o melhor jogador do país.”[5QM32_2] Muito[5QM32_2] 

“Pensei que quando for grande qual será a minha profissão.”[6QM17_2] Bastante[6QM17_2] 

“Pensei que a minha avó ia durar para sempre.”[6QF18_3] 
Não 

funcionou[6QF18_3] 

“[Pensar que gostava] que acontecesse todos os dias.”[6QF19_1] 
Não 

funcionou[6QF19_1] 

“Queria pedir-lhe muita coisa.”[5QF11_1] Bastante[5QF11_1] 

“Queria tocar-lhe.”[5QF11_2] Bastante[5QF11_2] 

“Queria falar com ele mas não consegui.”[5QF11_3] 
Mais ou 

menos[5QF11_3] 

“[Pensei] que iam comprar-me jogos de computador.”[6QM12_1] -[6QM12_1] 

“[Pensei] que ia ter internet.”[6QM12_2] -[6QM12_2] 

“Pensar em como seria divertido experimentar o jogo.”[6QM30_1] Muito[6QM30_1] 

Recordação 

Estratégia que consiste em 
reviver um acontecimento 
positivo que foi importante 

ou marcante através da 
recordação desse 
acontecimento. 

“Na praia lembro de alguns momentos bons.”[3F7] Muito[3F7] 

32 6.5% 

“Vou-me lembrando desse dia e sinto mais vontade de jogar e melhor…e dar o meu 

máximo.”[4F6_4] 
- [4F6_4] 

“Mais tarde, lembro-me delas, também nessas alturas fico feliz por recordar o que foi 
dito.”[4M8_5] 

Bastante[4M8_5] 

“Pensei muitas vezes no telemóvel”[5F1_3] Muito[5F1_3] 

“A andar na montanha russa foi tão bom que ainda perdura e quando penso nessa 
experiência e a revivo ainda sinto o mesmo chelique na barriga.”[5F3_3] 

Bastante[5F3_3] 

“Eu pensava muitas vezes no momento em que vi o 5 na pauta e nunca me esquecia 
desse momento.”[5F4] 

Muito[5F4] 
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“Juntei ao meu pensamento os resultados muito bons de outros testes”[6F1] Bastante[6F1] 

“Quando cheguei a casa fi-las recordar os momentos que passámos”[6F2] - [6F2] 

“Penso muito nisso, sempre”[6F3] Muito[6F3] 

“Penso em Peniche, penso que gosto de lá ir. Penso que foi bom e vou lá voltar outra 
vez. ”[FD8] 

Muito[FD8] 

“também penso nas danças que fazemos.”[FD13_2] Bastante[FD13_2] 

“Quando vou dormir penso nisso para adormecer contente!”[FD17_4] Bastante[FD17_4] 

“O que eu fiz foi continuar sempre a pensar nisso”[FD23] Muito[FD23] 

“Voltar a pensar nos acontecimentos ajuda…”[FD27] Bastante[FD27] 

"Só pensei no jogo durante essa semana.”[FD30] Bastante[FD30] 

“penso nas danças que fazemos”[FD34_3] Muito[FD34_3] 

“Lembro-me dessas coisas boas que sinto na praia”[3GB1] Muito[3GB1] 

“Estive a lembrar dessa situação e agora fiquei outra vez feliz”[3GA4] Muito[3GA4] 

“Penso nos dias em que jogo com ele e que quero voltar a ir jogar com ele.”[4GB2] Muito[4GB2] 

“Pensei na situação.”[5QM19_5] Muito[5QM19_5] 

“Pensei na situação.”[5QM22_1] Bastante[5QM22_1] 

“Pensei na situação.”[5QM23_1] Muito[5QM23_1] 

“Pensei nos melhores momentos.”[6QF3_1] Bastante[6QF3_1] 

“Pensei nas brincadeiras.”[6QF3_2] Bastante[6QF3_2] 

“Pensei nos jogos.”[6QF3_3] Muito[6QF3_3] 

“Pensei em quando abri o meu presente.”[6QF3_4] Muito[6QF3_4] 

“Pensei na comida maravilhosa.”[6QF3_5] Bastante[6QF3_5] 

“Pensar nisso.”[5QF16_1] Bastante[5QF16_1] 

“Lembrar-me de todas as coisas que fiz.”[5QF16_2] Bastante[5QF16_2] 

“Pensar nela.”[5QF27_1] Bastante[5QF27_1] 

“Eu pensava em tudo o que fiz.”[6QM4] Muito[6QM4] 

“Eu continuei a pensar nessa situação, para me fazer sentir bem.”[6QF23_1] Muito[6QF23_1] 
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Pedir ajuda 

Estratégia que consiste em 
pedir ajuda aquando de uma 

dificuldade que surge no 

decorrer de uma experiência 
positiva de modo a retomar 

os aspetos positivos da 
mesma. 

“quando estávamos no parque e eu queria fazer um truque e não conseguia pedi ajuda 
ao meu pai e depois consegui fazer o truque.”[6M4] 

Bastante[6M4] 

2 0.4% 

“Pedir ao pai para ajudar a fazer os truques que não estava a conseguir fazer.”[FD29] Bastante[FD29] 

Comportamento 

Prévio 

Estratégia que consiste em 
orientar conscientemente o 
comportamento, antes da 
ocorrência efetiva de um 

acontecimento positivo, de 

modo a criar condições que 
possibilitem a concretização 
de uma experiência positiva, 

que contribui para que a 
criança desfrute no momento 

aquilo que espera vir a 
experienciar. 

“Perguntei à minha mãe se podíamos ir logo no dia seguinte e fomos.”[4F5_2] Muito[4F5_2] 

13 2.7% 

“Dar o meu melhor para que essa pessoa gostasse de mim.”[5QM2] Não funcionou[5QM2] 

“Convencer minha mãe a ir embora para o Brasil.”[5QM10_1] Muito[5QM10_1] 

“Tentei perguntar muitas vezes.”[5QM34_1] Um pouco[5QM34_1] 

“Fiz com que a minha mãe arrumasse as coisas rápido.”[5QM34_3] - [5QM34_3] 

“Preparar as coisas [da escola].”[5QF30_1] 
Mais ou 

menos[5QF30_1] 

“Tive de acordar cedo.”[5QF30_3] 
Não 

funcionou[5QF30_3] 

“Dizia aos meus pais que me comprassem prendas.”[5QF36_1] Bastante[5QF36_1] 

“Meti conversa com ela.”[5QM4_2] Muito[5QM4_2] 

“Relembrei os meus pais.”[6QM6] Muito[6QM6] 

“Portar-me bem.”[6QM16_4] Muito[6QM16_4] 

“Ajudar a mãe.”[6QM16_5] Muito[6QM16_5] 

“Deixá-los à vontade para não os chatear.”[6QF19_3] Muito[6QF19_3] 

Tabela 11 – Categorização das estratégias de savoring utilizadas pelas crianças de 1º e 2º Ciclos 

 


