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Resumo

Aspectos desenvolvimentais das atribuições e dimensões causais: estudos no contexto 
Português

Neste estudo apresenta-se o processo de desenvolvimento da compreensão das causas atribu-
cionais de “capacidade”, “esforço”, “dificuldade da tarefa” e “sorte”, demonstrando que apenas 
a partir dos 12 anos de idade os sujeitos conseguem diferenciá-las entre si e inferir acerca das suas 
consequências para a realização, tal como os adultos. Por outro lado, salienta-se o facto das 
crianças apresentarem atribuições causais menos variadas para explicar os resultados da reali-
zação e uma menor associação entre causas e afectos específicos. Com o desenvolvimento, 
ocorre uma diversificação das atribuições causais para os resultados e um enriquecimento da vida 
afectiva: surgem emoções específicas mais diferenciadas e associadas às dimensões causais. Os 
resultados deste estudo, relativo às diferenças em função do ano de escolaridade nas dimensões 
causais de locus de causalidade, estabilidade e controlabilidade, realizado no contexto Português, 
incluindo uma amostra de 1529 alunos do 5º, 7º, 9º e 11º anos de escolaridade, indicam que os 
alunos dos anos de escolaridade inferiores consideram as causas como mais internas e mais con-
troláveis do que os alunos de anos de escolaridade superiores. As hipóteses explicativas dos 
resultados envolvem a influência da diferenciação cognitiva durante a adolescência e o sistema 
de valores veiculado pelo contexto escolar, que se apresenta predominantemente competitivo.
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AbstRAct

Developmental aspects of attributions and causal dimensions: studies in the Portuguese con-
text

This study presents the developmental process of the understanding of attributional causes 
such as “ability”, “effort”, “task difficulty” and “luck”, showing that only after the age of 12 
subjects can differentiate these causes and infer about their consequences to achievement like 
adults do. Otherwise, children present less varied causal attributions to explain achievement 
results and a less strong association between causes and specific affects. With the course of 
development it occurs a process of diversification of causal attributions for achievement results 
and the enrichment of affective life: the occurence of more specific and differentiated emo-
tions, more associated with causal dimensions. The results of this study in the Portuguese 
context, with the aim of studying school grade differences in causal dimensions of locus of 
causality, stability and controllability, with a sample of 1529 students from 5th, 7th, 9th and 
11th grades, showed that students from lower school grades perceive causes as more internal 
and more controllable than do students from higher school grades. The hypotheses advanced 
to explain the results pointed to the influence of cognitive differentiation during adolescence 
and to the value system of school context predominantly competitive.
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