
Análise de conteúdo da entrevista 3 
Entrevistado: Prima da Criança (Cuidadora) 

Local da entrevista: Casa da Família 

Duração da entrevista: 3 minutos e 43 segundos 

 

 

Tema  Categorias Subcategorias Indicadores/unidades 

de registo 

 Unidades de 

Contexto 

 

 

Informações Gerais 

sobre o entrevistado 

 

 
 

 

 

 

 
Perfil pessoal 

e profissional 

 

 
 

Género 

 

 Feminino  

 
 

*** 

Idade 
 

27 anos   

*** 

Ocupação 

Profissional 

 

Doméstica   

*** 

Duração da relação 

com a criança 

 
 

 

Á quanto 
tempo está 

com a criança 

diariamente 
 

 
Anos/meses 

 
 

7 anos 

 A.1- Desde 2007, 
todos os dias; 

 

Perceção das 

preferências e não 

preferências da 

criança  

  

 

Preferências e 
não 

preferências 

Preferências de 

brinquedos 

 

 Bola  

 

 B.1- Gosta muito de 

bola; 

Preferências 
alimentares 

 

 

 
 

 

 Sumo; 

 Bolachas; 

 Arroz de feijão; 

 Peixe. 

 

 B.2- Sumo, bolachas, 

gosta muito de arroz 

de feijão; 

B.3- Ele gosta muito 
de peixe; 

 

Alimentos que 

não gosta 

 

 Bolo; 

 Verduras. 

 B.4- Não gosta de 

bolo; 

B.5- E verduras ele 

também não come; 

 

Situações que a 
criança não 

gosta 

 

 
 

 Muito barulho 

 

 

 

 B.6- Ele não gosta 

muito de barulhos, 

ele fica muito 

agitado. 

 

 

 

Perceção sobre as 

competências 

comunicativas da 

criança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competências 

comunicativas 

 

 

 

Opinião sobre as 
suas 

competências 

comunicativas 
 

 

 

 Não são nada 

boas, pois faz 

muitas birras até 
o conseguirem 

compreender; 

 C.1- Não são boas…; 

C.2-  …ele  ás vezes 

para nós entender ele 

grita; 

 
Formas de 

comunicação 

utilizadas pela 

criança 

 Utiliza formas 

de comunicação 
não simbólica 

para obter o que 

necessita; 

 C.3- Ele puxa uma 

mão de nós e mostra 

o que ele quer; 



Formas de 

comunicação 

usadas pelo 
entrevistado 

com a criança 

•Utilização de 

linguagem verbal; 

 C.4- … finge que não 

ouve, mas eu chamo 

“R” e às vezes só 

vem com um berro; 

Percepção sobre as 

dificuldades em 

estabelecer a 

comunicação com a 

criança  

  

Dificuldades 

na 
comunicação 

 

Dificuldades 

sentidas no 
estabelecimento 

da comunicação 

com a criança 

 

 

 A maior dificuldade 

sentida é a criança não 

pedir para ir á casa de 
banho e fazer as 

necessidades 

fisiológicas na roupa; 

  

D.1- … se ele 

ajudasse, se ele para 

pedir algo puxa e 

também puxasse para 

fazer as necessidades 

maiores. 

 

 


