ANEXO 3

Dados dos Testes



Sujeito 1 – Grupo Clínico

Nome: Rodrigo1
Idade: 11 anos
•

Fábulas

F1 - Fábula do Pássaro
Resposta: eles vão para o ninho, o pai vai ajudar. O pai e a mãe estão voando e se
encontram. Aí a mãe deu “Tetê” (leite) pra ele. Aí eles saíram voando, foram pra
Argentina, Paraguai e depois ficaram no Brasil. Aí o filho cresceu e teve passarinho
também. Fim.

F2 - Fábula do Aniversário de Casamento
Resposta: porque o filho está passando mal e quer vomitar. Aí a mãe vai atrás
dele. Ele sobe na árvore, cai e machuca, faz um galo. Aí a mãe leva ele pro HC. O
menino foi pro IOT (Instituto de Ortopedia). A mãe levou uma bengalada e foi para o
IC (Instituto Central) e depois a mulher ficou muito louca e foi para o IPq. Fim.

F3 - Fábula do Carneirinho
Resposta: ele vai atrás da grama, aí ele vai catar grama, vai comer. Aí ele vai
comer, vai tomar água. Depois ele vai dormir, aí ele vai acordar no outro dia, ele vai
comer de novo, aí ele vai tomar água. Aí ele deixa a mãe dando leite pro outro filho. Fim
da história.

F4 - Fábula do Enterro
Resposta: é o senhor que é o pai do Luiz que teve infarto e morreu. Aí o Luiz teve
infarto também e foi para a UTI. Aí ele saiu da UTI e foi no enterro do pai. Ele
desmaiou. Ele tem 42 anos. A esposa levou ele pro hospital. A esposa também passou
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mal, estava grávida e perdeu o bebê. Ficou triste, enfiou a faca na barriga e morreu.
Fim.

F5 - Fábula do Medo
Resposta: ele tem medo de escuro e de bicho papão. A avó diz pra ele não ter
medo que bicho papão não existe. Ele diz que existe sim porque puxou o pé dele durante
a noite. Ela diz pra ele largar de besteira e ir dormir sozinho. Aí a noite ele esperneia e a
avó sobe com uma vassoura e vê o bicho papão. Aí o bicho papão pega ela e o coração
dela pára. O neto chama a ambulância e ela fica um mês no hospital. Aí o neto foi visitar
e lhe deu uma flor. Fim.

F6 - Fábula do Elefante
Resposta: porque o elefante cresceu, ele comia muita banana e muita verdura.
Ele cresceu muito. A tromba ficou com cinco metros. Ele subiu no elefante e foi brincar
com o elefante na rua. Aí o menino ficou triste e soltou o elefante. Aí o elefante passou
em cima do carro da polícia. Aí o elefante ficou velho e irreconhecível. Fim.

F7 - Fábula do Objeto Fabricado
Resposta: ele vai fazer uma torre de barro, aí depois ele vai fazer um monte. Aí
ele vai fazer como arte e vai ganhar dinheiro. Aí depois ele vai dar pro pai dele, pra mãe
dele, pro tio, pra vó, pro vô. Aí ele vai crescer e vai virar um artista. Aí ele vai ficar um
famoso artista igual o Denis Azevedo da novela Caras e Bocas. Aí só vai ter um
problema, ele não vai fazer igual o Denis fez com o macaco dele pintar, ele mesmo que
vai pintar, as artes dele de barro, de argila, e de outras coisas, etc. Fim da história.

F8 – Fábula do passeio
Resposta: porque o pai dele tomou cachaça e ficou bêbado. Aí o pai dele todo dia
de noite toma pinga e briga com a mãe dele. E eu ouço a briga da minha casa. Aí eu ouço
“cala a boca, senão vou te bater”. Dá vontade chamar a polícia porque bater em mulher
é covarde. Dá vontade sair dando vassourada na cabeça dele que ele toma cachaça. Tem
que chamar a polícia, a delegacia da mulher pra poder pegar ele. E que providências vai
dar a polícia? Nenhuma. Tem que prender ele, senão a polícia não faz nada. Aí tem que
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chamar também a força tática, o exercíto, o BOP pra cercar a casa dele que tem um
monte de saída. E fim.

F9- Fábula da Notícia
Resposta: tem que falar “é notícia boa ou é notícia ruim?”, aí a mãe dele vai falar
“a gente vai ter que ir no enterro que não sei quem morreu, é sua tia, se não me
engano”. Aí a vó dele vai ficar muito triste que a vó dele não sabe porque a vó dele tem
amnésia, ela não lembra das coisas. Aí a mãe dele vai levar a vó dele. Aí a vó dele vai
descobrir que foi a irmã dela que morreu e ela vai ficar muito triste e vai falar “tchau
irmã, eu te amo, tchau benzinho”. Fim.

F10- Fábula do Sonho mau
Resposta: ela teve pesadelo de bicho papão. Aí o bicho papão, bicho papão não,
cadeirudo pegou ele, assustou ele de pesadelo, falou que ia comer ele e ia soltar ele pro
boi. Aí o boi ia dar chifrada nele pra matar. Aí ele ficou triste e não saiu de casa por um
mês. Fim.
•

CAT-A

Prancha 1
A galinha, quer dizer, os pintinhos, a galinha teve três pintinhos e ficou andando
de um lado para o outro porque o galo sumiu por uma semana. Aí os pintinhos nem
sabia e estavam tomando um café da manhã delicioso. Aí a mãe deles fez “pó pó pó” pra
chamar o pai dele, o pai dele não respondeu, quem respondeu foi o pavão
“grugrugrunu” e ela “po pó po”, e o pai não respondeu. Aí a galinha ficou triste, ela
tentou colocar mais filhote e não conseguiu. Ela só conseguia quando o galo estivesse
com ela. Aí os filhotes dela estão acabando o café da manhã, aí eles terminaram de
comer e ele falou “piu piu piu”, querendo dizer “mamãe, vamos passear?”. E ela disse
“poooo”, como dizendo, “não”, e o pintinho “piu piu”, como dizendo “porque?” e ela
“popopopo”, como dizendo “porque seu pai sumiu”. Aí os pintinhos ficaram todos
assustados e foram entrar dentro do galinheiro e a história acabou. Fim.

Prancha 2
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Tem dois ursos que são irmãos e um deles, o ursinho, é o primo. Aí tava dois
contra um brincando de cabo de guerra, aí passou uma puma e o urso disse “vem
brincar com a gente”. e ela “uauuuh” como dizendo, “não”. Ela tá caçando. Aí os ursos
sumiu e depois apareceu pra brincar denovo, só que o ursinho pequenininho não
conseguiu brincar, aí ficou um contra um. Aí o urso que tava do lado direito, ele soltou a
corda e o que tava do lado esquerdo caiu. E fim da história.

Prancha 3
Tem um leão que ele era o chato, aí de repente o leão ficou igual um rei. Dizem
por aí que o leão é o rei da floresta, agora o leão é o rei de onde vivem os ratos. O leão só
come ratos. Tem o leão, a leoa e o leãozinho, é igual o filme o rei leão. O nome do meu
leão vai ser Mufasa, da mulher do leão vai ser Sarab e do filho do leão vai ser Simba.
Apareceu 50 ratos dentro do seu reino. O leão ficou muito bravo e chamou um gato
dedetizador para acabar com os ratos. O gato não conseguiu matar nem meia dúzia. Aí
o leão por conta própria começou a caçar os ratos que tinha em seu reino, por isso
mesmo, o leão ficou muito chato, muito chato, por isso ele virou o rei da terra dos ratos.
Ele não gosta dos ratos, mas os ratos gosta dele. Fim da história.

Prancha 4
Existe uma canguru que o namorado dela é o canguru Jack. Por isso o canguru
Jack fez dois filhotes. O filhote do canguru primeiro, o que tem seis anos, ele tem um
bicicleta. Foi ele a mãe dele no piquenique levar seu irmãzinho pela primeira vez. Estava
ele, a mãe dele de bicicleta e o irmãozinho na bolsa da mãe canguru com um balão. Aí a
mãe dele levou uma bolsa, um chapéu e uma cesta para fazer piquenique. Por isso então
ela foi pulando, pulando, saltando, saltando, e encontrou seu lugar exato para fazer o
piquenique. Por isso então antes de fazer o piquenique ela conheceu o canguru Jack que
é o pai da Penélope que é a canguru menor e o pai do Nestor que é o canguru que tem
seis anos. E o nome da mãe é Tigresa e o nome do pai é canguru Jack. Aí eles viveram
felizes para sempre. Sua filhinha cresceu e ela teve filhotes igual o pai e a mãe. Fim.

Prancha 5
Existe uma casa que é mal assombrada na viela dos sete anões. Essa casa tem
quatro pessoas que morreram enquanto estavam dormindo. Por isso o pessoal da vila
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falou que a casa é mal assombrada, mas a casa não é mal assombrada. Quando o dia
amanhece ninguém abre a janela. Quando o dia escurece, abre a janela. Só que tem um
problema, como abriu a janela se não tem ninguém naquela casa. Por isso eu digo que
aquela casa é mal assombrada na viela dos sete anões. E fim.

Prancha 6
Numa caverna existe um casal de urso que tem seu ursinho pequeno. De manhã
cedo os pais estavam dormindo e o ursinho saiu para passear, de repente apareceu um
guepardo para pegar o ursinho. O ursinho começou a gritar e saiu o pai e a mãe dele
atrás. Aí o pai e a mãe viram o guepardo, fecharam e foram para cima. O guepardo
arranhou o pescoço do pai dele e da mãe ele tirou um pedaço da sola da pata de trás. Aí
o ursinho na fuga saiu e entrou na caverna e ficou escondido. Aí depois os pais chegou
todos machucados. Aí o pai dele também brigou com ele porque ele saiu de manhã e o
pai não tinha autorizado ele sair de manhã. Fim.

Prancha 7
Existe um tigre numa floresta que ele não gosta de atacar seres humanos nem
seres vivos como porco, vaca, zebra, girafas e etc, ele só consegue atacar os macacos
porque ele não é bom de correr, ele só serve para escalar as árvores. E outro dia o tigre
estava escondido numa mata e um macaco estava brincando sozinho no cipó. Aí de
repente o macaco soltou do cipó e o tigre foi tentar dar o bote, caiu um monte de macaco
em cima do tigre, aí o tigre não aguentou o peso. Aí os macaquinhos saiu, aí caiu os
chipanzé nas costas do tigre, então o tigre ficou um mês com as costas doendo. Aí ele não
aguentou e chegou a morrer. Fim.

Prancha 8
Existe uma família de chipanzé que existe o pai, a sogra, a mãe e o bebê de
chipanzé. Então outro dia chegou o avô, que chegou a falecer tem uma foto pendurada.
Estavam o pai e a sogra conversando e tomando um chazinho, aí a mãe tava brincando
com o filhote dela. Aí passou um dia e outro dia e aí a sogra abandonou a casa dela que
foi invadida por outro chipanzé. E aí ela ficou a morar com a filha. Aí outro dia o filho
dela saiu para rua para brincar, para rua não, para a floresta, aí ele entrou numa
confusão e ficou praticamente uma semana sem sair para brincar. Aí a mãe dele ficou
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triste e deixou ele sair só um dia para ver os amigos e depois entrar para o quarto. E fim
da história.

Prancha 9
Existe numa casa uma coelhinha e a família dela, por isso então a coelhinha ficou
com catapora e ela sarou. Depois a coelhinha ficou com a gripe H1N1. Aí a mãe dela
deixou ela uma semana sem sair do quarto, aí ela ficou pior. Aí a mãe dela deixou ela no
porta malas e foi levar ela para o hospital, aí ela passou bem e viveu feliz para sempre.

Prancha 10
Existe uma cadela e sua filhote. Aí outro dia a filhote dela passou mal e ficou com
a barriga zuada, estou dizendo diarreia. Aí ela deixou ela no banheiro, e elas ficaram lá
uma meia hora e ela na privada. Aí ela não aguentou e soltou um pum. Aí ela fez um
‘toto’ fedido que a mãe não aguentou e saiu do banheiro. A privada era branca e a
privada ficou marron de tanto cocô que ela fez. Então ela passou bem e ficou feliz para
sempre. Fim.
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ANEXO 4



Sujeito 2 – Grupo Clínico

Nome: Gabriel
Idade: 11 anos
•

Fábulas
F1 - Fábula do Pássaro
Resposta: ele arrumará outro lugar, mas sem ser o do pai ou o da mãe. Eu acho.
Aí os pais dele fazem outro ninho em outra árvore, aí depois ele voa pra lá. Aí fica todo
mundo lá na árvore.

F2 - Fábula do Aniversário de Casamento
Resposta: por que será que a festa é lá? A festa do pai e da mãe é lá no fundo do
jardim?
Lembra que é uma história e você pode contar como quiser.
Resposta: Então eu acho que é isso, a festa é no fundo do jardim e a criança foi pra lá.

F3 - Fábula do Carneirinho
Resposta: ele vai ficar nervoso, mas vai fazer porque vai pensar na mãe. Aí ele vai comer
a grama. Fim.

F4 - Fábula do Enterro
Resposta: não sei. Aí eu não sei.
Não quer pensar num fim pra essa história?
Não.

F5 - Fábula do Medo
Resposta: do escuro? Do escuro.
Só?
É.
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F6 - Fábula do Elefante
Resposta: porque ele cresce e conforme vai crescendo, vai mudando. Fim.

F7 - Fábula do Objeto Fabricado
Resposta: acho que vai ficar com ele a torre, não vai dar pra mãe não.

F8 – Fábula do passeio
Resposta: porque será que o pai dele e a mãe dele iam se separar? Por a mãe dele ia sair
sozinha com ele sem o pai? Pode ser isso.

F9- Fábula da Notícia
Resposta: será uma notícia de que algum parente dele passou mal e ficado doente pra
caramba. Fim.

F10- Fábula do Sonho mau
Resposta: com alguma coisa que ele não gostava ou que tinha medo. Fim.
•

CAT-A
Prancha 1
Era uma família de galinha, que a mãe sofria muito para dar o melhor para eles, mas
eles nunca viam o lado da mãe. Um dia a mãe deles morreu e eles começaram a passar
necessidade. Aí o irmão mais velho teve a obrigação de cuidar e dar sempre o melhor
dele para os outros. Que não tiveram muito a mãe que morreu muito cedo, muito jovem.
O irmão era tão carinhoso que fazia sempre o melhor para os irmãos e esquecia dele
mesmo e depois acabou a história. Fim.

Prancha 2
Era três ursos, três irmãos, os três sempre brigavam, nunca se entenderam. Um dia
aconteceu uma tragédia. O irmão maior passou mal e morreu. Eles começaram a
entender, que se não tivessem feito alguma brincadeira de mau gosto com o irmão, o
irmão não teria morrido. Aí nunca mais eles brigaram, porque, tipo, o irmão deles
morreu porque eles estavam tipo correndo, mas jogando pedra no caminho, aí o irmão
deles caiu, bateu a cabeça e morreu. Pronto. Aí eles deram mais valor aos dois. Fim.
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Prancha 3
Não sei não.
Mas vamos pensar um pouquinho. Não tem a menor ideia do que pode ser a três?
Não.

Prancha 4
Essa também não sei. Tem umas figuras nada a ver.
Era uma família feliz e eles gostavam muito um ao outro. Sempre davam muito valor
um ao outro.
Ai, num sei, sem brincadeira. Fim.

Prancha 5
Era uma família de ursos que a mãe era muito pobre, mas a mãe nunca deixava faltar
nada para os filhos. Um dia a mãe deles faleceu e eles tiveram que se virar sozinhos. Eles
se davam um ao outro. O mais velho começou a fazer trabalho pesado mais cedo para
ajudar o irmão e o irmão sempre dava mais valor ao irmão do que a ele. Um dia o irmão
dele ganhou um bom dinheiro, o irmão dele fez uma grande coisa que deu muito
dinheiro e eles nunca mais passaram necessidade.

Prancha 6
Eu to tentando pensar, mas não estou vendo nada que se encaixe nessa história aí.
Não quer tentar?
Não.

Prancha 7
Tinha um tigre que vivia na floresta. Todos temiam ele porque todos tinham medo dele,
medo mesmo. Um dia veio um macaco, e o macaco foi tão corajoso que conseguiu
enfrentar o tigre. Mas ele conseguiu enfrentar de uma forma tão boa que conseguiu
vencer o tigre. Depois ele disse que o tigre não ia dar mais medo em ninguém, o tigre
seria solto, mas não para fazer maldades. E o tigre nunca mais fez maldades. Pronto.

Prancha 8
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Era uma família de macacos, que a família era muito conhecida por serem muito
fofoqueiros. Um dia a mãe não gostava do que a família falava e sempre falava pro filho
não seguir o exemplo. Um dia todo mundo começou a comentar ele porque ele era muito
estranho. Até a família começou a fuxicar dele e ele disse “eu nunca vou ser igual a vocês
porque para comentar dos outros tem que olhar para si mesmo”. Aí acabou a história.

Prancha 9
Essa aí não sei não. Não tenho a mínima ideia.

Prancha 10
Era uma família de cachorro que vivia a mãe, o pai e o filho numa casa. Os donos eram
muito bom, mas o cachorro mais novo sempre fazia bagunça, bagunçava tudo a casa dos
donos e sempre fazia bagunça. Um dia o dono dele quase bateu nele, por ele ser tão
malvado. Mas aí um dia o pai dele disse assim “não faça isso porque senão depois a
gente não vai ter pra onde ir e nós queremos seu bem”. Depois disso ele parou e nunca
mais fez isso. Fim.
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ANEXO 5



Sujeito 3 – Grupo Clínico

Nome: Marcelo
Idade: 7 anos
•

Fábulas

F1 - Fábula do Pássaro
Resposta: ele já sabe voar um pouco? Ele conseguiu voar e ele acabou caindo.
Caiu no mato. Ele se machucou e não tinha ninguém para cuidar dele. Apareceu outro
pássaro para ajudar ele. Ele tentou, mas não conseguiu mais voar, aí teve que ficar com
outro pássaro.

F2 - Fábula do Aniversário de Casamento
Resposta: porque ele queria, ele ia brincar e apareceu os amigos dele para
brincar junto com ele. Daí eles brincaram, até o outro cair na piscina e se afogar. Aí o
outro foi salvar o menino que estava afogando na piscina e não conseguiu. Aí o outro
amigo teve sorte, conseguiu entrar na piscina e salvar os outros dois. E depois um deles
desmaiaram de tanto engolir água e foram avisar o pai e a mãe que eles se afogaram e só
um pode ajudar eles. E o pai e a mãe agradeceram o menino e ele foi passar pela piscina
e escorregou. Aí os outros amigos que se afogaram, foram ajudar e conseguiram. E todo
mundo não mais brincou naquele lugar em que eles se afogaram. Fim.

F3 - Fábula do Carneirinho
Resposta: ele vai comer grama fresca. Daí quando não dá mais vontade, ele vai
pedir leite para a mãe dele, mas ela não vai ter pra ele. O outro também vai pedir, mas o
outro estava bravo e empurrou o outro no chão, o que sabia comer grama que
empurrou. Daí a mãe briga com ele e ele ficou bravo com a mãe e bateu nela e ela deixou
ele de castigo até o ano que ele ficar de castigo. Até esse ano o carneirinho não gostava
de ficar lá e fugiu de casa. Daí quem foi procurar ele foi o outro carneirinho pequeno,
que chegou, né?! Ele foi no bosque e encontrou um lobo que gostava de comer carneiro,
ele tentou fugir e não conseguiu. Até ele dar um tapa na cara do lobo, e ele fugiu para
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procurar o irmão e não achou. Ele foi pelo outro bosque e encontrou ele deitado no chão
morto. O que morreu foi o que sabia comer grama. Só.

F4 - Fábula do Enterro
Resposta: é a vizinha da outra moça que batia uma na outra, até a outra pegar a
faca e enfiar na barriga dela. Ela morreu e a outra não sabia o que fazer, tinha que se
entregar para as pessoas. Aí um dia ela escreveu uma carta e colocou nos postes para
todo mundo ver e ninguém acreditou no que estava lendo. Aí todo mundo foi na casa
dela e conversaram com ela. Ela disse que nunca mais ia fazer isso, aí o pessoal foi
embora e um deles acabou ficando preso na grade com a cabeça e não teve como ajudar.
Até ficar lá amanhã já ia estar morto também. Aí essa manhã, eles enterraram ele e
tentaram achar de quem era a culpa, mas a culpa era dele mesmo de ter batido na grade
e prendido a cabeça dele. E levaram para o médico e não conseguiram curá-lo. Fim.

F5 - Fábula do Medo
Resposta: ela tem medo de assombração que quando ela faz coisa errada, quando
ela vai ter medo, não sabe que fez coisa errada. E para alguma pessoa ela deve ter feito e
deve ser para alguém da família dela que é a irmã dela. Que ela cortou o dedo dela, daí
ela foi dormir e teve um sonho horrível, depois viu uma assombração perto dela. Aí veio
todas as assombrações por perto e aqueles esqueletos das pessoas que já morreram perto
dela. Aí ela foi beber um copo d’agua, aí chegou lá embaixo, um deles estava devorando
um boneco que tinha lá embaixo e um deles pegou a televisão e fez “pof” no chão. Ela
ouviu e disse assim “que coisa é essa que caiu no chão?”, ela foi na sala e tinha um
monstro e estava comendo todos os fios de tensão da TV. Daí ela bateu nele, bateu nele,
mas ele não quis sair. Empurrou ela pelo vidro e ele continuo comendo a casa. Só que ela
esqueceu que tinha medo de assombração e subiu pelo muro da casa. Depois ela foi
tentar achar outra, só que a porta estava fechada e com aquele barulho de fantasma
dentro. Aí quando o fantasma foi abrir a porta e ela foi esconder, conseguiu pegar a
irmã dela e trancar os fantasmas lá fora e pôs uma grade de extensão para eles não
saírem. Aí a irmã foi procurar a mãe e ela tinha sumido, estava com os fantasmas. Após
eles passaram os fios de extensão, eles foram para longe e a irmã pediu desculpa para a
outra. A mãe acabou voltando com uma sombra. Elas ficaram com muito medo, mas a
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outra percebeu que era a mãe. Ela rezou para ela voltar a ser normal e ela voltou a ser
normal. E só.

F6 - Fábula do Elefante
Resposta: alguém pode ter enganado o elefante por outro. Porque ele devia ter
ido numa festa e o amigo dele foi entrar na casa dele e tinha um elefante também. E ele
deixou perto do outro elefante que era dele e acabou confundindo com o elefante dele,
chegou em casa e viu o elefante e disse “ué, que elefante é esse?”. O amigo dele chegou
em casa e também percebeu isso. Daí quando ele foi vir, um foi por cima e o outro foi
por baixo. Daí quando ele chegou na casa do amigo e foi chamar, ele não estava lá, daí o
outro foi lá e ele não estava lá também. Daí o outro foi e quando chegou na casa, o
portão tava trancado, esqueceu a chave dele. Após eles se encontrarem, bateram de
frente, perceberam que o elefante de cada um era deles e eles destrocam. E cada um fica
com um e o outro prometeu que nunca vai esquecer qual é o elefante dele e ficaram
muito felizes e um convidou o outro pra ir na casa dele jogar vídeo-game e ele gostou.
Assim eles não vão mais trocar um elefante com o outro. E fim.

F7 - Fábula do Objeto Fabricado
Resposta: ele vai dar outra coisa que ele goste e não a torre de barro. Aí a mãe foi
dar um brinquedo e ele não quis, foi dar um vídeo e não deu, e achou um brinquedinho
que era uma torre de barro que tinha muitas flores. Daí ela foi dar pra ele e ela falou
“eu trouxe uma coisa pra você” e ele “o que é?” e ela “uma torre de barro, mas acho que
você não vai gostar”. “então mostra”, ele falou assim pra ela, e ela deu pra ele e ele disse
que gostou e disse assim pra mãe “quer trocar minha torre de barro por essa?” e ela
disse que queria. Quando ele foi começar a brincar, deixou cair e quebrou o brinquedo
todo, daí a mãe falou assim “que tal nós dois ficar com a torre de barro?” e ele disse que
era uma boa ideia e disse assim “e quanto aquele negócio quebrado?”, daí ela teve uma
ideia de colocar aqueles pedacinhos e as flores na torre de barro. Ele gostou também e
todos ficaram alegres. Fim.

F8 – Fábula do passeio
Resposta: não tenho nada para falar. Não sei nada dessa.
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F9- Fábula da Notícia
Resposta: é alguma coisa que seja um material escolar novo, uma mochila ou um
caderno. O menino pensa nessas três coisas. Ele pensa que é um caderno e a mãe acaba
confundindo com um estojo, daí ela deu pra ele e ele fala assim “ah, tá bom”. Daí ela foi
comprar uma mochila e ele não gostou também, até que aquele dia que ele não gostou de
nada, ela foi comprar um estojo pra ele, ele ficou alegre e conseguiu alegrar ela com os
brinquedos que ele não usava mais, daí ela gostou tanto, mas não precisava, porque ela
já tinha as coisas dela e não precisava de mais nada, daí ele tava dando pra ela, mas ela
disse que não queria, mas tudo bem, estava bom também pra ela e ele disse “então tá,
pode ficar com eles”. Mas aí a mãe dividiu cada um por um. Daí ele foi e deu um
presente de aniversário pra ela, que era o aniversário dela e ele não podia ir. Daí no dia
seguinte quando ele foi dar o presente, a mãe tinha saído. Após ela voltar o menino não
estava mais lá, foi procurar ela. Ela foi ver e ele não estava em lugar nenhum e ela disse
“onde aquele menino foi se meter?”, daí ele estava lá escondido e foi e se perdeu e
encontrou uma moça e ela “quer ajuda?” e ele “quero, pois eu me perdi”, “então tá, vou
te levar para casa, mas não sei o caminho”. Ele explicou pra ela onde era o caminho até
chegar em casa e a mãe não estava lá também. A mulher ficou com ele até a mãe dele
chegar e no dia seguinte quando ele viu a mãe dele, ela comprou mais brinquedos para
ele e ele gostou muito. E fim.

F10- Fábula do Sonho mau
Resposta: alguma coisa que ele não gostasse. Só que ele pensou que ia
transformar em realidade e ele achou que era uma coisa ruim pra ele. Era uma coisa
ruim que tinha acontecido com ele, mas não queria que acontecesse, mas não aconteceu.
Daí ele foi falar com a mãe e ela também estava dormindo. Ele foi dormir e ouviu uma
voz estranha e ele disse “mãe, foi você que roncou?” e a mãe “não, eu não ronco” e ele
“ah, deixa pra lá”. Daí ele foi ver se era o pai e ele não tinha chegado do trabalho. E ele
saiu na rua e foi procurar o pai na rua. O pai chegou e “cadê o filho” e a mãe “foi
procurar você”, “mas a gente tem que achar ele”. Até que eles conseguiram achar o
menino já estava com outra pessoa achando que era o pai dele. Daí ele foi lá e falou
“quem é você?”, “sou eu, o seu pai” e o filho “nossa, mas vocês parecem iguaizinhos”, e
o pai “mas a gente não é igual”. Aí ele se despediu dos outros e voltou com o pai pra
casa. Até que a mãe acabou se confundindo também e disse assim “ué, mas não é pra lá
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nossa casa?”, aí ela chegou em casa e eles dois estavam dormindo. O menino estava
sonhando outro sonho que achou que era verdade, mas não era. Era outro sonho que
pensou que era realidade mas não era, viu uma pessoa estranha, era um cavalo que
voava que chamava Pégasus, soltava fogo pela cabeça, por cima do chifre dele, após
acordar sentiu uma coisa molhada, ele tinha deixado cair água na casa e disse “vixe”.
Daí ele pos o pai na cama dele e foi pra cama do pai e ele falou assim “ih, que coisa
molhada”. Daí o pai e o filho se apertaram na cama, ele disse pro filho “porque molhou
a cama?” e o filho “eu que não” e o pai “não adianta me enganar”, aí o filho “tá bom,
água”. Daí eles foram dormir e isso aí e ficou tudo bem com eles.
•

CAT-A

Prancha 1
Era uma vez uma galinha e três pintinhos comendo. Aí outro pintinho comeu
tudo e queria comer mais e o outro não quis dar mais pra ele, aí ele pegou a tigela e saiu
correndo. Aí quando eles foram achar, ele já tinha comido tudo e o outro brigou com
ele, a galinha não deixou. Ela foi pegar mais comida e ela falou “não coma tudo isso” e
ele “tá bom, mas eu quero comer logo” e a mãe “mas você já comeu o outro prato todo”
e ele “então tá, come vocês”. Aí os outros comeram e um estava mais cheio que o outro.
Aí quando eles foram lanchar, a galinha viu que não tinha nada pra comer e eles foram
procurar alguma coisa e achar. Aí eles dividiram em quatro partes e assim que
conseguiram dividir os três e fim.

Prancha 2
Era uma vez um lobo e dois ursos, até que um lobo aparece e acha uma corda, daí
depois ele vê uma casa e acha uma outra corda que são dos dois ursos. E depois os dois
ursos tentaram pegar dele, mas ele não conseguiu aguentar e caíram no chão. Os dois
ursos não gostaram dele e ele não podia mais ir na casa deles porque ele só queria a
corda. Daí os dois dividiram a corda e cada um ficou com uma corda. Fim.

Prancha 3
Leão? Um rato e um leão. Era uma vez um rei leão e um ratinho pequeno. O
ratinho foi ver e não tinha nem um queijinho pra ele comer. Ele subiu lá em cima e o
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leão disse “ué, porque ele subiu lá em cima?”. Aí o rato tava lá em cima e foi cair lá no
chão. Aí ele ficou tonto e balançou a casa todinha. Aí o leão foi ver e tava uma bagunça
na casa dele e falou “porque você não arruma a casa?”, eu não “arruma você se você
quiser”, o leão “mas eu não posso arrumar nada, você que tem que arrumar” e ele “não,
você arruma a sua que eu arrumo a minha”. O rato foi pra casa e arrumou a dele e a
outra estava toda bagunçada. Aí o leão disse “será que tem tanta coisa pra fazer aqui
assim? Sai daí e vem aqui fazer alguma coisa”, aí o rato “ah, tá bom, eu vou limpar
também”. Até que eles se entenderam e o rato estava sério com ele, após ele não
conseguir mais trabalhar, e o rato quis ajudar ele só pra ele entender o que é não ajudar
arrumar. Daí o leão disse que não ia mais fazer nenhuma bagunça. E fim.

Prancha 4
Era uma vez três cangurus. Uma mamãe, outro era o filhote e o outro era o filho.
Quando eles foram sair para achar garrafas e coisas usadas, o filho achou uma bicicleta
e o outro achou uma bola e a mãe achou três garrafas e um papelão. Daí quando eles
chegaram na casa ela achou que estava pegando fogo e a arvore estava queimada porque
já tinha pegado fogo uma vez e ela não sabia, depois quando eles chegaram em casa era
só fumaça do fogão do bolo que estava queimando no forno e queimou tudinho. Daí
quando eles foram para a floresta fazer um piquenique choveu e daí eles foram pra casa
e comeram até. Daí o filhote foi dormir e o filhote também, e a mãe ficou sozinha e não
tinha ninguém. Mas ela achou uma bolsa e um chapéu. Daí no dia seguinte quando os
filhos acordaram ela falou que tinha achado a bolsa e o chapéu. Fim.

Prancha 5
Aqui estou vendo dois ursinhos. Na cama deve ter alguma coisa embaixo. Era
uma vez dois ursinhos pequenininhos e a coisa que eles tinham mais medo era de ficar
sozinhos. Daí os pais saíram e cama ficou com o cobertor aumentando porque era um
cachorro que estava embaixo do cobertor. E daí o outro ursinho achou que era um
elefante e o outro achou que era uma baleia. Daí quando eles acordaram e saíram da
cama, eles olharam embaixo da cama e viram um cachorro. Daí ele foi pra cima, daí eles
se esconderam em cima da cama e eles foram ver o cachorro já tinha sumido, estava lá
cama dele, fizeram mais força pra tirar ele, mas não conseguiram.
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Prancha 6
Era uma vez dois ursos e um ursinho que era o pai, a mãe e o ursinho e o ursinho
se chama João. Aí ele foi no bosque e ficou perdido e os pais não sabiam onde ele estava,
aí ele dormiu e teve sonho horrível. Aí mais longe era a floresta assombrada. Tinha
morcego, tinha cobra, tinha aranha, tinha rato, tinha lesma e tinha tatu. Daí quando os
pais dele foram perguntar pra todos esses bichos, daí eles foram encontrar o filho que
estava em outro lugar. Era um sitio que ele achou outro ursinho. E quando o pai e mãe
achou eles, eles foram embora e ficou com a família feliz.

Prancha 7
Era uma vez um macaco, ele não gostava dos leões que ficavam indo na casa dele.
Após ele jogar uma banana na cara do leão, e ele jogou outra e jogou outra e jogou
outra e ficou balançando o cipó e o leão atrás dele. Porque o leão acordou. Aí ele correu
correu correu e apareceu mais leões, mas apareceu muito mais macacos que leões, daí
quando os leões estavam tentando lutar com eles, os macacos caíram em cima deles e
tamparam os ouvidos e os olhos deles. Daí eles não conseguiam enxergar nada. Daí eles
bateram a cara na árvore e só ficou um porque os outros foram embora. Daí ele ficaram
correndo e conseguiram fugir do leão. Aí o macaco foi pra casa dele e disse que não ia
mais provocar o leão. Fim.

Prancha 8
Parece o Chico da novela. Era uma vez uma família de macacos. Após um
macaco conversar com o outro macaco que era o filho, aí ele disse assim “você não pode
sair de casa com os seus amigos porque você está de castigo”, “mas por quê?”, “porque
você não fez a lição de casa e vai fazer agora”. Aí o que ele tinha que fazer era só pintar
banana. Depois ela fez café com banana e os dois que foram convidados falaram assim
“por que ela é tão brava com ele?” e o outro nem ligou. Aí a outra foi e bateu na cabeça
dele e ele perguntou “mas porque ela é tão brava com ele?”, e ela “porque ele tem que
fazer a lição” e ele “mas não pode ser outra hora?”. Daí a outra diz “porque ele não
pode ir na rua porque ele vai fazer a lição”, o outro ficou bravo e jogou o café no cabelo
dela, daí ela ficou brava e expulsou os dois pra fora. Daí eles pegaram banana e jogaram
nela, e mais duas e jogaram no vidro e duas e jogaram no olho. Aí eles pegaram o
menino e fugiram. Daí eles cumprimentaram o menino e devolveram ele pra casa. Fim.
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Prancha 9
Fácil. Já ouvi essa história uma vez. Era uma vez um coelhinho. Após deixar a
porta aberta, aparecia duas baratas, daí foram pra debaixo da cama dele e elas duas
fizeram musiquinhas. Daí ele acordou e “por que a porta está aberta?”, daí as baratas
disse “porque a gente abriu” e ele “quem?” e as baratas “nós, as baratas, aqui embaixo
da sua cama”. Daí ele foi olhar e as baratas estavam rindo dele e falaram que ele era o
mais feio e estavam dando risada da cara dele. Daí ele foi pra baixo da cama e as baratas
foram pra cama dele. Daí ele falou assim “nossa, mas aqui tá tão escuro. Ah! É porque
eu to no chão e não na cama” e disse assim “sai daqui suas baratas nojentas”, e elas “a
gente pode ficar aqui com você?” e ele disse “podem”. Daí quando eles ficaram juntos, a
mãe expulsou elas de casa e ele disse pra ela devolver elas pra casa. E eles ficaram legais
e brincaram. E fim.

Prancha 10
Era uma vez dois cachorros. A mamãe cachorro tava tentando dar banho no
cachorro. Só que ele não gostava de água e todo dia ficava com cheiro mal. Daí ela deu
banho nele e ele tentou fugir, mas não conseguiu. Daí a mãe pegou ele, ele ficou
escondido na toalha, mas a mãe conseguiu ver o corpo dele ainda. Depois ele foi e se
escondeu embaixo da cadeira e ela conseguia ver a cabeça e não o corpo. Daí ela pos ele
sentado e ela ficou embaixo da toalha, e ele viu ela toda. Aí ela ficou embaixo da cadeira
e ele ainda viu porque ela era muito grande e não cabia dentro. Daí ele se escondeu atrás
da porta, e ela não conseguia achar ele. Aí ela achou e deu um belo banho nele que ele
não gostava. E fim.
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ANEXO 6



Sujeito 1 – Grupo Controle

Nome: Pedro
Idade: 10 anos
•

Fábulas

F1 - Fábula do Pássaro
Resposta: ele subirá na arvore e fica lá. A mãe vai lá e faz outro ninho e eles
ficam nesse ninho, a mãe, o pai e o filho.

F2 - Fábula do Aniversário de Casamento
Resposta: porque ele foi pegar rosas para a mãe.

F3 - Fábula do Carneirinho
Resposta: ele vai ficar bravo, mas ele vai comer grama e o outro vai tomar o leite.

F4 - Fábula do Enterro
Resposta: deve ser o filho de uma pessoa que mora lá. Morreu porque ele deve ter
passado mal, algum coisa, aí não aguentou e morreu.

F5 - Fábula do Medo
Resposta: ele deve ter medo de filme de terror, aí fica com medo e não consegue
dormir sozinho. Aí vai dormir com os pais.

F6 - Fábula do Elefante
Resposta: porque ele cresceu. Aí ele ficou assustado porque não sabia que o
elefante ia crescer tanto assim. Mas aí depois ele ficou mais acostumado e ficou tudo
bem. Fim.

F7 - Fábula do Objeto Fabricado
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Resposta: ela gostaria, mas como é de barro, ia desmanchar. Então ela iria ficar
triste porque o filho deu com tanta felicidade, mas aí a mãe explica que ia ficar, ia
desmanchar tudo. Ele começa a chorar porque ele gostaria de dar alguma coisa para a
mãe dele. Fim.

F8 – Fábula do passeio
Resposta: porque ele deve ter sido despedido do trabalho ou algo assim. Aí ele
não queria contar para ninguém, aí ele ficava com a cara assim. Aí o filho perguntava
por que e ele não falava, ele falava que não era nada. Aí depois ele fala e o filho fica
triste, mas diz para o pai “pai, não desista, porque você pode arrumar outro emprego”.
Aí fim.

F9- Fábula da Notícia
Resposta: vai contar que aconteceu alguma coisa ou ela vai dar um presente pra
ele e quer disfarçar ou senão é aniversário dele e vai fazer uma festa surpresa.

F10- Fábula do Sonho mau
Resposta: ela deve ter sonhado alguém se machucou e acabou morrendo. Tipo a
mãe ou o pai. Ficou assustado, mas aí falou “acho que não foi nada”, mas ficou
assustado mesmo assim. Mas aí falou que não era nada e passou. Fim.
•

CAT-A

Prancha 1
É uma galinha que queria alimentar os três filhos e preparou alguma coisa pra
eles comerem, enquanto eles brincavam. Aí o mais velho se sentou na cadeira do meio e
os outros dois se sentaram nas do lado. Aí ele disse “hoje vai ser um dia especial, então
agradeçam”. Aí eles agradeceram, e ela colocou no prato deles, aí eles comeram e
disseram que estava muito gostoso. Aí eles lavaram os pratos e os talheres deles e
ajudaram a mãe a lavar a louça também. Aí eles voltaram a brincar e a mãe
descansando. Começou a descansar. Aí chegou o pai e ela também tinha guardado um
pouco, colocou pra ele. Aí ela começou a dar, depois ele lavou os talheres e ela foi
descansar um pouco. Aí o pai foi trabalhar de novo porque ele só veio pro almoço. Aí na
hora da janta os meninos já voltaram que tinham ido brincar e ela já tinha feito outra
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coisa. Aí o pai já tava junto com eles e a mãe, aí eles jantaram juntos porque nunca
tinham jantado, ela fez uma coisa especial pra eles. Aí no fim do jantar, eles deram um
presente para os três filhos. Fim.

Prancha 2
Esses eram três ursos e eles não tinham nada pra fazer, e queriam brincar de
alguma coisa. Aí eles pensaram, pensaram, pensaram até que um pensou “precisamos de
uma corda pra gente fazer uma brincadeira”, e eles falaram “o que é?”, e ele “só vou
contar na hora, mas vamos arranjar uma corda”. Aí eles arranjaram e começaram a
puxar a corda um pro outro, porque um precisava da corda pra brincar de laço que ele
queria e o outro queria para brincar que estava fingindo que estava chicoteando os
animais. E o outro também concordava que queria brincar de laço. Aí eles ficaram
brigando, puxando, puxando. Aí eles falaram “até que isso é divertido, vamos continuar
puxando”. Até que a corda arrebentou, aí um caiu pra lá e o outro caiu em cima do
pequenininho, aí ele começou a chorar e o outro disse “desculpa, desculpa”. Aí eles
foram pra casa que o nariz do pequeno tinha machucado e eles foram cuidar, aí eles
falaram que era melhor brincar de outra coisa e foram brincar de laço. Só que aí o outro
ficou bravo e foi lá e fez a mesma coisa de novo. E começou tudo de novo. Só que dessa
vez ele que caiu, aí ele caiu no pasto e as vacas começaram a lamber ele. Aí eles ficaram
lá brincando de laço. E fim.

Prancha 3
Era um leão que não tinha nada para fazer. Aí ele ficou chateado, tudo. Aí ele
começou a falar para as pessoas fazerem alguma coisa para animar ele. Aí apareceu um
ratinho que começou a fazer graça pra ele e ele ficou nervoso, porque ele ficou zuando
ele. Aí ele ficou assim, todo nervoso. Aí os humanos tinham pegado o leão e prendido
numa corda, aí o ratinho foi lá, roeu a corda. E aí começou tudo de novo, pediu para ele
animar ele e o ratinho começou a fazer graça pra ele. Só que ele falou “dessa vez não
vou ficar nervoso, porque você está me fazendo rir”, aí o ratinho respondeu “que bom,
eu queria fazer antes, mas você ficou nervoso”, aí o leão disse “que tal então a gente
saiu?”, aí eles foram passear. Aí quando voltaram o ratinho entrou pra toca e o leão
ficou sentado fumando o cachimbo. Aí apareceu o bobo da corte que ele tinha pedido
para animar ele, mas ele estava atrasado, mas aí o bobo da corte disse “parece que você
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já está animado e não precisa mais de mim”. Aí o leão disse “então tchau” e aí ele ficou
sentado. Aí o ratinho apareceu e eles começaram a conversar. Aí fim.

Prancha 4
Aí eles iam levar alguma coisa. Eles entregam as coisas. Eles iam entregar uma
coisa na casa de uma pessoa, mas eles estavam atrasados porque a pessoa tinha marcado
uma certa hora para eles entregarem, aí eles saíram correndo. Aí a mãe levou o
filhotinho na bolsa e o outro foi na bicicleta e eles foram correndo. Aí ele caiu da bolsa
junto com isso que ele estava levando, uma bola. Aí ele caiu, aí ele se perdeu. Aí a mãe e
ele começaram a procurar, procurar. Aí eles foram até a casa e encontraram o filho dela
que a senhora estava cuidando. Aí eles levaram as coisas pra ela. Aí o menininho ficou
chorando porque viu a mãe e como tinha se perdido, achou que nunca mais fosse ver a
mãe. Aí o pequeno saiu com a bicicleta e eles não tinham visto. Aí ele tinha ido num rio,
começou a brincar na água e o outro filho começou a brincar com ele na água também.
A mãe deles achou eles e brigou com eles que eles tinham que fazer outra coisa, eles
tinham também que ir na escola. Aí eles se atrasaram e tiveram que sair correndo
porque a mãe também tinha coisa pra entregar. Aí eles foram correndo. Aí o
pequenininho chegou, só que o outro fugiu porque não queria ir pra escola. Aí a mãe
achou ele e deixou ele de castigo sem a bicicleta por dois dias. Aí ele ficou bravo, foi pra
escola e quando ele voltou ele perguntou “posso pegar a bicicleta?” e ela disse que não.
Aí ele falou assim “vou fazer minha lição”. Depois de fazer a lição “e agora, posso pegar
a bicicleta?”, aí ela disse “tudo bem, mas se você fugir de novo, eu nunca mais vou
deixar você usar a bicicleta”. Aí fim.

Prancha 5
É um homem que estava construindo uma casa que ele tinha mulher e filho, e não
tinha uma casa. Aí ele começou a construir. Aí ele tinha que comprar os móveis, mas
ainda não tinha terminado a casa. Aí ele disse “a gente vai dormir lá dentro, porque já
tinha algumas coisas, o quarto já estava terminado”. Aí ele foi comprar os móveis do
quarto, ai eles foram dormir e ele continuou terminando a casa. Aí depois que
terminaram, eles arrumaram tudo, fizeram um berço pro bebê, aí o homem comprou as
outras coisas. Aí teve um dia de chuva e destruiu metade da casa, aí ele começou a
construir de novo, de novo, aí terminou. Só que ele tinha terminado com outras cores e
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ficou meio estranho, aí ele disse “essa sim é a nossa casa, toda colorida”. Aí eles foram
dormir e o bebê estava dormindo, só que começou a chorar, teve que ir no hospital, aí
depois melhorou. Aí depois conseguiu dormir porque já estava mais calmo. Só que os
pais não conseguiam porque estavam preocupados com o filho. Aí depois se acalmaram
e conseguiram dormir também. Aí fim.

Prancha 6
É um urso que estava procurando um lugar pra ficar só que ele não achava. Aí
começaram a andar no meio da floresta e eles conheceram um ao outro e começaram a
procurar um lugar pra eles ficar. Aí eles encontraram uma caverna. Aí depois ela teve
um filho. Só que o filho ficava sempre brigando com os insetos que estavam lá, e eles
tentavam dormir, mas não conseguiam porque ele ficava brigando. Aí um dia eles
acharam uma caverna mais funda e foram até o fundo. Só que aí o filho foi na frente e os
caçadores pegaram ele. Só que aí tinha parecido o pai, aí assustou o caçador. Aí o filho
finalmente começou a agradecer os pais. Aí ele viu uma formiga e quis pegar mas não
conseguia, aí ele começou a cavar e achou um monte de formiga. Depois uma formiga
picou ele e começou a chorar. A mãe foi lá e molhou a pata dele. Os pais taparam o
buraco com terra e ele nunca mais mexeu com os insetos. Aí eles conseguiram dormir.
Aí o filho viu uma coisa lá fora, só que era só o sol que estava irritando o olho dele. Aí a
mãe colocou ele perto dela, de forma que o sol não batia e ele conseguiu dormir. Aí fim.

Prancha 7
É um macaco que ele queria achar uma árvore pra ele ficar, uma árvore que
estava cheia de frutas. Só que essa árvore estava na área dos tigres, mas como ele é
teimoso ele continuou, subiu e comeu os frutos. Aí apareceu um tigre que tentou pegar
ele, aí ele fugiu. Ele ficou bravo e arranhou o tigre, só que aí o tigre pegou ele, jogou pra
fora do lugar de onde os tigres ficam. Só que ele queria porque queria ficar ali. Aí ele foi
arranhou a cara do tigre e o tigre ficou com a cara doendo. Aí apareceu os outros tigres,
o pai, e começou a pegar o macaco. Aí o macaco subiu na árvore. Só que na árvore outro
tigre pegou ele e disse assim “mesmo você querendo ficar aqui, se você insistir, a gente te
tira mesmo assim”. Aí o macaco saiu e nunca mais voltou. E os tigres ficavam lá
guardando os frutos deles, porque estava na época de nascer os filhotes. Aí o macaco
voltou, mas disse “não vim pegar nada, vim pedir desculpas por agredir e peço
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bananas”. Aí eles ficaram amigos, aí eles começaram a deixar ele ficar na árvore e ele
ficou. Aí ele começou a chamar a família dele, os macacos, e eles ficaram meio bravos
porque disseram “não era só você?” e o macaco respondeu “como posso viver sozinho?
Vocês não estão vivendo com a sua família? Porque eu também não posso?”. Aí eles
entenderam e ele ficou na árvore com a família dele. Aí nasceram os filhotes e nasceu o
filhote do macaco também. Aí eles ficavam brincando. Aí eles viram que estavam muito
no alto. Aí teve uma chuva forte e eles desceram toda a montanha. Quando voltaram,
viram que tava uma floresta e não dava pra ver nada. Mas aí eles começaram a plantar
tudo, arrumaram e chamaram aquele lugar de selva e ficaram todos lá. Fim.

Prancha 8
Era os macacos que ficavam na selva, tudo. Aí começaram a achar casas
abandonadas, e eles foram pra lá, começaram a aprender a fazer as coisas, tirar fotos,
fazer os alimentos, fazer roupas. Aí tinha um macaco que sempre ficava indo pra selva e
eles não queriam porque estava cheio de bichos, tigres, essa coisas. Aí o macaquinho
ficava em casa, mas tinha um irmão mais velho que sempre falava “vamos passear,
vamos passear” e teve um dia que ele foi junto e eles se perderam. Aí eles foram lá e
quase que um tigre atacou eles, aí eles começaram a fugir, mas o pequeno ficou
machucado, porque ele tinha caído. Aí o irmão mais velho levou ele pra casa e a mãe
dele começou a brigar com ele, mas o pequeno disse “mas não foi culpa minha, meu
irmão que quis levar”, aí ela falou “é, ele quis te levar, mas porque que você foi?”, ele
disse “porque senão ele ia ficar me irritando”, aí ela falou “da próxima vez não vá, e
chame seu irmão”. Só que o irmão estava na selva, tinha ido de novo. Aí ele falou “ele
não tá aqui”, “mas onde ele tá?”, “deve estar na selva”. Aí ela foi procurar ele e ele
estava na selva sendo atacado por três tigres. Aí veio o menorzinho e disse “porque vocês
estão atacando ele?”. Aí os tigres ficaram nervosos e queriam atacar ele também, aí veio
dois macacos e ajudaram eles e a mãe também. Aí ela pegou de novo e começou a brigar
com o grande e falou tudo “toda nossa família encontrou esse lugar, porque vocês não
ficam?”. Aí o menorzinho ficou e o grande ficou de castigo no quarto dele. Aí o
menorzinho disse “porque você sempre faz isso? Porque você sempre vai pra selva?”, aí
ele falou “porque lá é nosso lugar e não em casas de pessoas humanas”. Aí ele falou
assim “mas não precisa ser assim, a gente pode ficar aqui também. Aqui é um lugar que
também está na selva.”, aí ele disse assim “então tá, então a gente nunca mais vai pra lá”
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e eles nunca mais foram. Aí eles tinham a foto da avó deles, que eles sabiam que ela que
tinha encontrado esse lugar. Aí eles ficaram falando, tudo que avó deles, tudo, a mãe
falou pra eles. Aí eles nunca mais saíram de lá.

Prancha 9
É uma pessoa que estava muito doente. Aí ela ficava de cama e os pais sempre
iam lá levar alguma coisa pra ela. Só que ela tinha medo de ficar sozinha e a porta
sempre ficava aberta. Aí teve um dia que o irmão queria atentar ela, porque ela sempre
ficava atentando ele e apagou as luzes e fechou a porta. Aí ele entrou pela janela e todo
vestido de fantasma. Ela ficou nervosa, gritou. Os pais dela vieram e ela ficou olhando
pra porta enquanto isso. Aí ela já tinha descoberto que era o irmão dela. Aí tiraram ele
do quarto e depois de uns dias ela ficou melhor. Aí o irmão dela ficava lá no quarto e ela
entrou lá e disse assim “se você fizer isso de novo, eu não vou estar lá, vou estar atrás de
você”. Aí ele fez de novo e quando foi ver não era ela, era uma cama cheia de travesseiro
parecendo que era ela. Aí ela disse “não avisei você, não falei que eu ia te pegar”, aí ela
jogou ele na cama. Aí ela disse “não é melhor você parar não?”, aí ele disse que ia parar
e disse “agora é melhor a gente ir pra escola”. Aí eles foram, aí ele contou pros amigos
que ela tinha feito aquilo e ele ficou assustado. Aí ela disse “me desculpe, mas foi você
que começou”. Aí ele disse “então tá bom, eu não faço mais isso com você, mas você tem
que jurar que não vai mais fazer isso comigo”. Aí ela não fez. Só que aí ela ficou doente
de novo, só que ao invés dele assustar ela, ele ajudou a cuidar dela e começaram a ficar
mais amigos. Aí ela melhorou, eles iam pra escola juntos, não brigava mais. Fim.

Prancha 10
Uma pessoa tinha comprado dois cachorrinhos que era a mãe e o filhote. O
filhote ficava sempre aprontando dentro da casa, só que ele ainda não sabia o que era a
privada, a descarga, essas coisas. Aí ele colocou a patinha e deu a descarga. Aí ele tirou o
rabo porque viu que estava molhando. Aí ele saiu e a pata dele toda molhada, e começou
a molhar a casa inteira. Aí a mãe disse “mas porque você fez isso?”, e ele disse “mas eu
nem sei o que era aquilo.” Aí ela falou assim “você não viu que você estava com a pata e
começou a girar, você não sentiu?”, aí ele disse “senti”, aí ela disse “nunca mais faça
isso”. Aí no outro dia ele foi lá e não deu descarga, mas ele colocou as quatro patas e saiu
correndo pela casa molhando tudo e molhou o tapete da dona e a mãe dele viu e ela ficou
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nervosa. Aí ela pegou ele, colocou ele num banquinho e começou a bater na bunda dele.
Aí ele nunca mais fez isso. Aí ela falou tudo, que não era mais pra ele fazer isso, porque
da próxima vez que ele fizesse isso, a dona não ia ficar muito bem com ele. Aí ele teve
um irmãzinho que fez a mesma coisa que ele, só que ao invés do tapete molhou a cama
do filho da dona. E a mãe achou que tivesse sido ele, só que ele falou “não fui eu, não fui
eu”. Mas ela falou “como pode ser o seu irmão? Ele é muito pequeno pra fazer essas
coisas.” E ele disse “eu era do tamanho dele quando fiz aquilo, então porque você não
fica bravo com ele também?”. E ela falou “você é mais velho, tem mais responsabilidade,
não pode fazer essas coisas”. Aí ela deu bronca no irmãzinho, mas falou assim que agora
você vai cuidar dele. Aí fim.
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ANEXO 7



Sujeito 2 – Grupo Controle

Nome: João
Idade: 8 anos
•

Fábulas

F1 - Fábula do Pássaro
Resposta: ele vai para um ninho e fica no ninho. Fica com o irmão dele.
Pergunta: E o pai e a mãe?
Resposta: Ficam separados, cada um num ninho diferente. Fim.

F2 - Fábula do Aniversário de Casamento
Resposta: porque pegou um pedaço de bolo escondido e sai escondido para
comer.
Pergunta: E porque ele não podia comer perto das outras pessoas?
Resposta: Porque senão as pessoas iam dizer para a mãe ou o pai.
Pergunta: E o pai e a mãe não podiam saber?
Resposta: Não, senão ele ia levar uma pisa.

F3 - Fábula do Carneirinho
Resposta: ele pegava alguma coisa para se proteger.
Pergunta: Você escutou a história?
Resposta: Ele pega alguma lenha e cozinha a grama dele para comer.

F4 - Fábula do Enterro
Resposta: é a mãe. Ela morreu porque passou mal. Aí o pai comprou um caixão,
colocou ela dentro e enterrou ela. Aí ficou o pai e os dois irmãos. O filho cresceu e
ajudou o pai e o irmãozinho dela.

F5 - Fábula do Medo

105

Resposta: do vento, de leão. Avião cair na casa dela e ela morrer. Algum bicho
grande e mau, ir lá e matar ela.

F6 - Fábula do Elefante
Resposta: mudou a tromba. Ficou muito feio, mas o menino achou bonito. Porque
o elefante era dele e ele achou bonito. Aí depois ele foi passear e todo mundo achou feio.

F7 - Fábula do Objeto Fabricado
Resposta: ela vai comprar um boneco, qualquer coisa para ele ficar brincando
porque vai dar a torre para a mãe.

F8 – Fábula do passeio
Resposta: porque a mãe deve ter dado uma pisa nele e ele ficou muito triste. Ela
deu uma pisa no pai porque ele fez muita raiva nela.

F9- Fábula da Notícia
Resposta: vai dizer que dizer que ela vai se mudar, e o menino e o pai também.
Eles vão se mudar para outra cidade. Ele recebe muito bem a notícia.

F10- Fábula do Sonho mau
Resposta: ela sonhou que alguma gente entrou na casa dela e roubou alguma
coisa. Ela acordou e viu que era um sonho.
•

CAT-A

Prancha 1
A galinha e as filhotinhas. A galinha ficava ali só vendo elas. As filhotinhas
ficavam esperando a mãe colocar qualquer coisa, toda coisa para elas comer. Ela põe
ovo, dá um monte de comê pra elas. Aí elas comeram, saíram, tiveram filhotinhos e aí
ficaram dando comê para os filhotinhos também.

Prancha 2
Lobo. O pai brigando com a muié do lobo e o filho puxando a corda pra ver quem
fica mais com a corda. O filho tava do lado da mãe, o pai sozinho tentando puxar, mas
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não conseguia. Eles depois eles brigaram e separaram. No final, eles voltaram e ficaram
juntos.

Prancha 3
O leão ficava feito uma vovozinha e o ratinho ficava olhando ele sentado assim oh
(como a mão no queixo). Aí ele tava muito triste, porque tinha alguma gente lá fazendo
alguma coisa lá com o leão.
Pergunta: Alguma coisa que ele não estava gostando?
É. A leoa brigando com o leãozinho e o leão pai não estava gostando. Fim da
história.

Prancha 4
Não sei o nome desse bicho. (Pode dizer o que você quiser). O canguru
pequenininho, a mãe carregava na barriga. E o outro filho quase grande na bicicleta. Aí
a mãe foi levar para passear na casa da vó. Aí chegando lá tava saindo uma fumaça. Aí
ela ficou triste, o pequeno rindo e o outro triste também.
Pergunta: Porque o outro tava rindo?
Porque ele estava achando graça da fumaça. Fim da história.
Pergunta: Mas o que aconteceu com a avó?
A avó fugiu e quando eles foram a vó já não estava mais, aí a filha ficou sabendo.
Fim da história.

Prancha 5
Dois filhotinhos. Aí a mãe aqui no coberto. O lobo entrou e pegaram os dois. Aí
quando o pai e a mãe veio, os filhos já não estavam mais. Eles foram procurar e achou.
No fim eles ficaram muito feliz. Os caçador mataram o lobo.

Prancha 6
Parece um jabuti. Tudo jabuti. Enquanto o marido e a mulher dormiu, o filho
fugiu. Aí a mulher quis procurar, e foi. Aí quando voltou, o filho já tinha, ficou no
mesmo canto. Aí quando os dois voltaram a dormir, aí quando se acordou de novo, ele já
estava lá. Aí eles ficaram muito felizes e foram passear e o filho desapareceu. Aí eles
foram procurar e acharam ele. Ele estava escondido. O pai e a mãe ficaram muito triste
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e quando acharam ficaram muito triste, porque ele se escondeu só pra fazer raiva no pai
e na mãe. Fim.

Prancha 7
O leão querendo comer o macaco e o macaco fugindo. Aí o macaco foi abusar o
leão, aí o leão se agitou e o leão ficou correndo atrás do macaco. Aí o macaco fugiu, o
leão tentando subir, mas não conseguia. Aí subiu ligeiro, quando ele foi descer, quando
abriu os olhos, matou o macaco. E aí que ele comeu os ossos tudo. Aí os outros macacos
mataram o tigre, os outros eram a mãe, o pai e o outro filho. Fim.

Prancha 8
Um contando segredo pro outro. A mãe contava segredo pro filho e o filho rindo.
Aí a mãe e o pai contando segredo e tomando café. Aí o segredo foi que eles estavam
combinando de sair e ir pra algum canto. (Fazer um passeio?) É. E o outro querendo
combinar de ir pra outro passeio. Fim.

Prancha 9
O coelhinho. Ele estava dormindo, a porta estava aberta e ele desceu pra fechar.
Mas era a porta da cozinha que estava aberta. A mãe tinha saído, fugido, tinha levado só
a roupa dela e a do marido. Aí o pai fugiu com a mãe. Ficou só ele e a irmãzinha. Aí ele
foi ver dentro do guarda-roupa e não tinha nenhuma roupa. Depois o coelhinho foi
procurar a mãe e acharam. Fim.

Prancha 10
O cachorro dando uma pisa no cachorrinho, dentro do banheiro. O cachorrinho
chorando, querendo sair e a mãe não deixando sair segurando pelo pescoço. Estava
dando um monte de lapada nele.
Pergunta: Mas porque a mãe estava batendo?
Porque queria mijar, mas a mãe já estava dentro do banheiro. Fim.
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ANEXO 8



Sujeito 3 – Grupo Controle

Nome: Vitor
Idade: 8 Anos
•

Fábulas

F1 - Fábula do Pássaro
Resposta: ele não vai achar os pais dele. Aí a mãe vai procurar o pai e o pai vai
procurar a mãe. Aí no fim a mãe encontra o filho. E fim.

F2 - Fábula do Aniversário de Casamento
Resposta: ele foi para ver o casamento. (você escutou a história?) Então, ele foi
para o fundo do jardim, aí depois ele voltou pra festa pra mãe dar alguma coisa pra ele,
leite, alguma coisa. Aí a mãe foi e deu o que ele queria. Acabou a história.

F3 - Fábula do Carneirinho
Resposta: ele vai chorar, vai falar que quer leite e não quer comer grama. Ele não
gosta de grama, mas pode ser que coma grama. Aí a mãe dispensa ele e dá pra amiga
dela. (dispensa quem?) O carneirinho pequeno. Porque aí ela dava leite só pro filho dela.

F4 - Fábula do Enterro
Resposta: morreu a pessoa daquela casa que deve ter sofrido um acidente. Algum
parente, tio, tia, ninguém sabe. Aí depois eles foram no enterro. Fim.

F5 - Fábula do Medo
Resposta: quando ela tem medo, vai no banheiro e fica com medo; vai dormir e
fica com medo, tem que ir dormir com a mãe dele. Vai no banheiro e tem que ir com a
mãe dele para não ficar com medo. Se fica sozinho, fica com muito medo. Aí um dia
amanheceu e ele foi no banheiro sozinho e viu que não tinha nada, aí ele foi lá e viu que
não tinha mais medo. E fim da história.
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F6 - Fábula do Elefante
Resposta: porque deve ser que o menino não deu água pra ele. Porque elefante
gosta de água, gosta de tomar banho sozinho, beber água sozinho, gosta de fazer tudo
sozinho, não gostava de ninguém dar nada pra ele. Aí ele mudou assim e ele mesmo
estava tomando água e fazendo as coisas dele lá. E fim.

F7 - Fábula do Objeto Fabricado
Resposta: ela não vai gostar porque é de lama.
Pergunta: Mas na história fala que a mãe gostou.
Resposta: Ah! Aí a mãe vai dizer “obrigada” e vai gostar do negocinho que ele fez
com o maior carinho.

F8 – Fábula do passeio
Resposta: porque ele foi trabalhar e chegou bem cansado de serviço. Porque
antes ele estava de férias e estava com a cara mais boa. Mas chegar cansado do trabalho,
tem que ficar com a cara cansativa.

F9- Fábula da Notícia
Resposta: vai lhe dizer se ele faz pra ela o que ela quer que ele faz, pra ir no
mercado, vai comprar pão. Aí ele vai, compra as coisas que a mãe pediu pra ele comprar
e quando chega, ele estuda.

F10- Fábula do Sonho mau
Resposta: sonhou com morto que tava na cama dela. Sonhou com a mãe que ir
morrer atropelada. Que ele podia ser atropelado na rua. E fim.
•

CAT-A

Prancha 1
Tem três filhotes de coruja. A galinha tá olhando ali e eles rezando pra eles
comer. Aí a galinha vai pegar comida deles e aí eles vão tentar pegar a galinha. Só que a
galinha vai correr e vai pro ninho dela pra dar pros filhos dela.

Prancha 2
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Tão três ursos. Um contra dois. E estão fazendo cabo de guerra pra ver quem
ganha. Aí eles estão lá em cima na montanha. Aí é só um pai e um filho contra um pai,
contra um tio. Aí quem vai ganhar são os dois aqui. Fim.

Prancha 3
É um leão que tá aqui sentado na cadeira muito bravo que não tem nem uma
comida. Ele vai olhar pro ratinho, vai tentar pegar o ratinho, mas aí o ratinho entra
aqui dentro e o leão não vai conseguir catar. Aí depois o ratinho vai sair do outro lado e
o leão vai formar uma armadilha. Aí o ratinho vai ser pego e o leão mata ele. Só que não
vai matar a fome só com o ratinho porque o leão tem muita fome. E vai procurar outra
coisa pra matar a fome. Fim.

Prancha 4
É um canguru com os filhinhos dela. Eles tão indo pra uma casa no feriado. Eles
tão indo fazer piquenique, andar de bicicleta. A mãe tá correndo e o filho também. O
filho tá gritando com uma maçã na mão. O filho tá indo na bicicleta. Aí a mãe dele foi
correndo pra casa. Aí chegou lá e tinha uma pessoa pra ajudar ela. Aí eles fizeram
piquenique e fim.

Prancha 5
É tipo um ursinho. Ele tá no bercinho e tem uma mulher e um homem embaixo
do cobertor. Eles estão dormindo e o filhotinho também. Eles vão acordar rapidinho pra
ver o que está acontecendo. Eles vão ver se tá acontecendo alguma coisa, vão abrir a
janela. Aí eles vêm que não tem nada acontecendo e todo mundo volta a dormir.

Prancha 6
Isso deve ser um filhinho de urso que tá na sua casinha. E tem o outro aqui só
vendo se vem alguém aqui pra destruir o toquinho deles pra não desabar porque já
desabou um monte deles. Tava o pai e o filho. Aí vai chegar uma pessoa pra destruir, aí
o ursinho acorda o pai e o pai morde a pessoa pra não destruir e fim.

Prancha 7
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O tigre tava com muita fome e comeu o macaco, aí o macaco não vai conseguir
sobreviver. Aí ele vai lá e vai arranhar a cara do tigre toda e o tigre vai comer ele. Aí ele
não vai conseguir sobreviver e morre também. Fim.

Prancha 8
É uma família de macacos. Eles tão fazendo chá de bebê. Tem tipo um
macaquinho que é o filhinho. Aí tem uns outros aqui e estão fofocando. Aí os outros dois
estão fofocando também, colocando o dedo na cara dele. Essa aqui tá tomando chá com
o marido dela. Aí eles vão levantar e ir embora. Fim.

Prancha 9
É um filhotinho de coelho. Ele só tá olhando porque alguém abriu a porta e ele tá
dormindo. Aí alguém abriu a porta e ele pensou que era um bandido. Aí o bandido foi,
pegou ele e matou o coelhinho. Aí ele conseguiu sobreviver. Ele e a mãe dele. Aí veio o
pai dele também, a mãe e o pai bateram no bandido.

Prancha 10
É um filhinho de cachorro. A mãe tá dando banho no filhinho. E depois o filhinho
tá apanhando. A mãe dele tá muito brava porque ele não queria tomar banho. Aí ele
saiu correndo e molhou a cozinha toda. Aí ele nunca mais fez isso. A mãe ficou bem
triste e ela nunca mais bateu nele também. Fim.
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