
Análise de conteúdo da entrevista 1 
Entrevistado: Pai da criança 

Local da entrevista: Casa da Família 

Duração da entrevista: 18 Minutos e 21 segundos 

 

 

Tema  Categorias Subcategorias Indicadores/unidades 

de registo 

 Unidades de 

Contexto 

 

 

Informações Gerais 

sobre o 

entrevistado 

 

 
 

 

 

 

 
Perfil pessoal e 

profissional 

 

 
 

Género 

 

 Masculino  
“ 

 
*** 

Idade 
 

41   
*** 

Ocupação 

Profissional 

 

Técnico de segurança 

ocupacional 

  
*** 

Seguimento do caso 

e alguma 

especialidade 

 
 

 

Acompanhamento 
da criança 

 
Tipo de 

especialidade 

Atualmente não anda a 
ser seguido em nenhuma 

especialidade, embora j 

tivesse iniciado a 
inserção das imagens 

PICS 

 A.1 -Não, agora 
não 
A.2- … uma vez 
por mês com 
uma senhora a 
trabalhar com o 
PICS, mas 
depois 
desistimos 

 

Perceção das 

preferências da 

criança  

  

 
Preferências  

Preferências de 

brinquedos 

 

 Bola de Basquetebol 

 

 B.1-… gosta de 
bola…gosta 
muito de bater a 
bola de basket 

 
Situações que a 

criança gosta 

 Abraço; 

 Brincadeiras com as 

mãos 

 Ouvir música 

 Pular e Saltar 

 

 

 B.2- …outra é o 
abraço, a 
brincadeira de 
mão, pular, 
saltar. E ouvir 
música… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceção sobre as 

competências 

comunicativas da 

criança 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Competências 

comunicativas 

Opinião sobre as 

suas 
competências 

comunicativas 

 

 Disse uma palavra à 7ª 

anos atrás; (quero) 

 

 C.1- Bem ele 
uma vez já disse 
uma palavra…e 
até hoje nunca 
mais falou; 
 

Formas de 
comunicação 

utilizadas pela 

criança 
 

 Utiliza formas de 

comunicação não 
simbólica para obter o 

que necessita; 

 C.2- …às vezes 
tenta encontrar 
maneiras a seu 
jeito, se quiser 
pão vai até a 
cozinha ou então 
me pega num 
braço. 

 

Formas de 
comunicação 

usadas pelo 

entrevistado 

com a criança 

 Utilização de 

linguagem gestual; 

 C.3- Através da 
linguagem 
gestual 



Perceção sobre as 

dificuldades em 

estabelecer a 

comunicação com a 

criança  

  
Dificuldades na 

comunicação 

 
Dificuldades 

sentidas no 

estabelecimento 
da comunicação 

com a criança 

 

 
 

 Não conseguir saber o 

que ele quer fazer ou 

onde quer ir; 

 D.1- Agora é 
dizer para onde 
ele quer ir, isso é 
que ele não 
consegue dizer 
 

Perceção das  

dificuldades 

sentidas em relação 

aos outros 

 Dificuldades para 

com os outros 

Dificuldades 

sentidas pela 
família em 

relação aos 

outros 

 

 Reprovação por parte 

dos outros dos 
comportamentos da 

criança: 

 E.1- Do jeito que 
as pessoas 
olham para nós… 
E.2- …as 
pessoas olham 
para ele e dizem 
que é mal-
educado 

 

 

 


