
Análise de conteúdo da entrevista 2 
Entrevistado: Primo da Criança (cuidador) 

Local da entrevista: Casa da Família 

Duração da entrevista: 4 minutos e 35 segundos 

 

 

Tema  Categorias Subcategorias Indicadores/unidades 

de registo 

 Unidades de 

Contexto 

 

 

Informações Gerais 

sobre o entrevistado 

 

 
 

 

 

 

 
Perfil pessoal 

e profissional 

 

 
 

Género 

 

 Masculino  
 

 
*** 

Idade 
 

 22   
*** 

Ocupação 

Profissional 

 

Doméstico   
*** 

Duração da relação 

com a criança 

 
 

 

Á quanto 
tempo está 

com a criança 

diariamente 
 

 
Anos/meses 

 
4 ou 5 anos 

  
A.1- Já à 4 ou 5 
anos. 

 

Perceção das 

preferências e não 

preferências da 

criança  

  

 

Preferenciais 
e não 

preferenciais 

Preferências de 

brinquedos 

 

 Papel 

 Bola de 

basquete 

 

 B.1- Papel 

Preferências 

alimentares 

 

 

 Arroz doce; 

 

 B.2- Gosta muito 
de arroz doce 

 
Situações que a 

criança gosta 

 

 Passear; 

 Brincar na água; 

 Pular; 

 

 B.3- Ele gosta 
muito também de 
brincar na água… 
passear, pular e 
jogar basquete. 

Situações que a 

criança não 

gosta 

 

Não gosta de se sentir 

desprezado quando quer 
brincar; 

 

 B.4- …quando não 
lhe prestam muita 
atenção quando 
ele quer brincar. 

 

 

 

 

 

Perceção sobre as 

competências 

comunicativas da 

criança 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Competências 

comunicativas 

 

Opinião sobre as 
suas 

competências 

comunicativas 
 

 

O facto de não ter 
linguagem verbal leva-o 

à birra pois não 

consegue a compreensão 
dos outros; 

 C.1- … se não lhe 
der vai começar a 
chorar; 
C.2- … já não pede 
porque não tem 
aquela forma. 

Formas de 

comunicação 

utilizadas pela 
criança 

 

•Utiliza formas de 

comunicação não 

simbólica para obter o 
que necessita; 

 C.3- … ele recebe 
e tira; 
C.4- …ele faz de 
uma maneira. 



Formas de 

comunicação 

usadas pelo 
entrevistado 

com a criança 

•Utilização de 

linguagem verbal e 

gestual; 

 C.5- lhe chamando 
pelo nome; 
C.6- … eu aponto 
com um dedo… ou 
mostro para ele; 

Percepção sobre as 

dificuldades em 

estabelecer a 

comunicação com a 

criança  

  

Dificuldades 

na 
comunicação 

 

Dificuldades 

sentidas no 
estabelecimento 

da comunicação 

com a criança 

 

 Não conseguir a 

compreensão dele para 

o que lhe é pedido; 

 D.1- … quando eu 
lhe mando e ele 
não está captando 
o quê. 

 

 

 


