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  RESUMO 

A prevenção em saúde mental tem como foco o desenvolvimento saudável do sujeito em 

suas diversas fases da vida, além de buscar, por meio de ações antecipadas, reduzir os 

riscos e problemas que impedem o desenvolvimento saudável. Tais programas buscam 

fortalecer as habilidades socioemocionais e minimizar os efeitos dos fatores de risco 

(ambientais e individuais). O método Friends – Fun Friends – é um programa preventivo 

voltado crianças de 4 a 7 anos com evidencias de efetividade no desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais e na redução da ansiedade. Apesar de ser o único programa 

interventivo com esse objetivo desenvolvido para essa faixa etária, apenas um estudo foi 

realizado na América Latina com esse programa. Assim, o objetivo do presente estudo 

foi verificar o efeito do método Friends - Fun Friends – na redução dos problemas 

emocionais/comportamentais de crianças de uma comunidade com alto índice de 

vulnerabilidade social. O estudo contou com 40 participantes, sendo 17 crianças com 

idades entre 4 a 5 anos que frequentam uma única escola municipal de ensino infantil de 

uma cidade da grande São Paulo, 17 pais/responsáveis das crianças e 6 professoras. As 

crianças foram indicadas para participar do projeto pelo corpo docente da instituição que 

identificou aquelas que estavam em situação de risco para o desenvolvimento de 

problemas de comportamento. Foram realizados 10 encontros grupais consecutivos 

(semanais) com atividades infantis e 2 encontros de reforço das habilidades 

desenvolvidas, com intervalo de um mês entre os encontros. A intervenção foi realizada 

nas dependências da escola. Os pais e professores avaliaram os comportamentos das 

crianças antes e depois da intervenção. Os resultados evidenciam que, na visão dos 

pais/responsáveis, não houve diferença estatística no que se refere aos sintomas de 

ansiedade avaliados pela escala PAS (p=0,139) e na escala total de problemas 

emocionais/comportamentais do CBCL/1,5-5 (p=0,508). Na perspectiva das professoras, 

houve redução estatisticamente significativas dos sintomas de ansiedade na escala PAS-

TR (p=0,004) e na escala total de problemas emocionais/comportamentais no C-TRF 

(p=0,008). Diversas crianças deixaram de apresentar problemas com 

intensidade/frequência indicativos da faixa clínica em diversas escalas do C-TRF, o que 

significa uma diminuição significativa dos problemas emocionais/comportamentais. 

Dessa forma, o presente estudo evidenciou que a aplicação do método Friends – Fun 

Friends – com crianças pré-escolares obteve efeito positivo sobre a ansiedade e problemas 

de comportamento na perspectiva das professoras, mesmo quando aplicado parcialmente 

(com reduzida participação dos pais) em uma comunidade brasileira com elevado índice 

de vulnerabilidade social. Discute-se a importância de cada ambiente no desenvolvimento 

e manutenção do repertório comportamental infantil, bem como variáveis que podem 

estar associadas com as diferenças nos resultados encontrados a partir dos múltiplos 

informantes. Espera-se que o estudo possa fomentar novos trabalhos de prevenção 

seletiva, e colaborar para o estabelecimento de políticas públicas voltadas para a saúde 

mental infantil.   

 

Palavras-chave: Habilidade social, Método Friends, Problemas 

emocionais/comportamentais, Prevenção Seletiva; Pré-escolares. 



 

 

ABSTRACT 

Mental health prevention focus on the healthy development in various stages of life, and 

seek anticipated actions to reduce the risks and problems that hinder healthy development. 

Mental health prevention programs seek to strengthen socio-emotional skills and 

minimize the effects of risk factors (environmental and individual). The Friends Program- 

Fun Friends – is a preventive intervention aimed at children aged 4 to 7 years with 

evidence of effectiveness in the development of social-emotional abilities and in the 

reduction of anxiety. It is the only intervention program with this objective developed for 

this age group. However, there is only one studies in Latin America with this program. 

Thus, the objective of the present study is to verify the effect of the Friends Program - 

Fun Friends – in reducing the emotional/behavioral problems of children living in a 

community with an high index of social vulnerability. The study included 40 participants: 

17 children aged 4 to 5 years attending a single municipal school for children in a city in 

the São Paulo area, 17 parents/guardians of children, and 6 teachers. The children were 

assigned to participate in the project by the faculty of the institution that identified those 

who were at risk for the development of behavioral problems. There were 10 consecutive 

group meetings with children's activities and 2 meetings of reinforcement of the 

developed abilities, having interval of one month between meetings. The intervention was 

carried out in the school premises. Parents and teachers evaluated children's behaviors 

before and after the intervention. The results show that, in the parents perspective, there 

was no statistical difference regarding the anxiety symptoms evaluated using the PAS 

scale (p=0.139) and in the emotional/behavioral problem scales of CBCL/1.5-5 

(p=0.508). In the teachers' perspective, there was a reduction of the anxiety symptoms on 

the PAS-TR scale (p=0.004) and the emotional/behavioral problems scales on the C-TRF 

(p=0.008). Several children no longer had problems in the clinical range at various C-

TRF scales, indicating a significant decrease in emotional/behavioral problems. Thus, the 

present study evidenced that the use of the Friends - Fun Friends - program with preschool 

children showed a positive effect in the perspective of the teachers, even when partially 

applied (with low parental participation) in a Brazilian community with high index of 

social vulnerability. It discusses the importance of each environment in the development 

and maintenance of children's behavioral repertoire, as well as variables that may be 

associated with differences in the results found considering the informants. It is hoped 

that the study may foster new selective prevention work, collaborating to establish public 

policies aimed at children's mental health. 

 

Keywords: Social skills; FRIENDS Program; Emotional/Behavioral problems; 

Selective prevention; Preschoolers. 
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INTRODUÇÃO 
 

1.1. Habilidades Socioemocionais   

 

As habilidades socioemocionais são competências que contribuem positivamente 

para o sucesso escolar/acadêmico, profissional e pessoal (ABED, 2016). Atualmente as 

habilidades socioemocionais estão em foco, principalmente no contexto internacional, 

assumindo um papel importantíssimo no currículo escolar em alguns países, como, 

Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Coréia, Israel e Singapura (LIPNEVICH; 

ROBERTS, 2012). 

Segundo Vale (2009), as habilidades socioemocionais envolvem a capacidade do 

sujeito se relacionar consigo mesmo e com os outros atuando com comportamentos 

responsáveis, tendo autocontrole emocional, estabelecendo objetivos e resiliência. 

Mas, afinal, o que são Habilidades Socioemocionais? Podemos defini-las como 

competências que constituem uma integração de fazeres e saberes tanto sobre si mesmo 

como sobre os demais, se apoiando na consciência, na regulação emocional, expressão 

emocional e no manejo emocional frente às demandas, tendo como objetivo aumentar o 

bem-estar emocional e a qualidade das relações sociais (GONDIM; MORAIS; 

BRANTES, 2014). Entende-se, assim, que a inteligência emocional, a criatividade 

emocional, a regulação emocional e as habilidades sociais interagem em conjunto para 

formar as competências socioemocionais (GONDIM; MORAIS; BRANTES, 2014). 

Nesse contexto, faz-se importante compreender o que se entende por cada uma 

dessas competências: 

 Inteligência emocional é um conjunto de habilidades que permite tanto identificar 

quanto compreender as emoções, gerenciá-las em si e nos demais e ser utilizada 

para melhorar a consciência emocional (MAYER et al., 1999 apud GONDIM; 

MORAIS; BRANTES, 2014). 

 Criatividade emocional, segundo Averill (2000), é a capacidade de viver 

espontaneamente e com autenticidade novas emoções, contribuindo fortemente 

para o bem-estar. 

 Regulação emocional pode ser considerada como um conjunto de processos 

neurofisiológicos, cognitivos e comportamentais que exerce uma função na 

expressão emocional e na manifestação emocional, tendo impacto positivo na 
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socialização, na aprendizagem pessoal e seu desenvolvimento gerando bem-estar 

(IZARD, 2010). 

 Habilidades sociais são compreendidas como desempenho individual do sujeito 

frente a demandas de um contexto interpessoal específico que garante uma forma 

adequada de lidar com a situação (ROSIN-PINOLA; DEL PRETTE, 2014). Elas 

se referem a diferentes classes de comportamentos sociais no repertório 

comportamental do indivíduo para lidar de forma adequada frente às demandas 

interpessoais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999). As habilidades sociais são 

aprendidas no meio social e são importantíssimas na promoção de interações 

sociais bem-sucedidas (BANDEIRA et al., 2006). 

Considerando a importância das habilidades sociais no desenvolvimento humano, Del 

Prette e Del Prette (2005), especificaram as sete classes de habilidades sociais infantis 

mais importantes:  

1. Assertividade – habilidade de enfrentamento em que implica na superação da 

passividade e da agressividade. 

2. Habilidades de civilidade – habilidades que expressam regras mínimas de 

relacionamento social de determinada subcultura, como por exemplo, 

cumprimentar pessoas, utilizar autoclíticos – obrigado, desculpe, por favor. 

3. Empatia – capacidade de colocar-se no lugar do outro em dada situação onde a 

demanda é afetiva. Comunicando-se por meio de compreensão e sentimento. 

4. Desenvolvimento de amizades – esta capacidade depende de inúmeras habilidades 

sociais, como por exemplo, empatia, assertividade, cooperação, contato visual, 

comunicação verbal e sorrisos. A amizade é considerada um campo de 

expressividade das emoções. 

5. Resolução de problemas interpessoais – faz parte de uma capacidade dentro do 

processo metacognitivo em que leva o indivíduo a conhecer seus pensamentos e 

sentimentos, além de alterar seu comportamento por meio deste conhecimento. 

6. Habilidades de autocontrole e expressividade – capacidade de identificar e nomear 

as próprias emoções, assim como a dos outros, falar e expressar sentimentos e 

emoções tanto positivas quanto negativas, lidar com seus sentimentos e seu 

humor, ser tolerável a frustrações, acalmar-se e ter espírito esportivo. 

7. Habilidades sociais acadêmicas – são habilidades sociais que não envolvem 

somente o rendimento escolar. Mas também comportamentos como: imitar 
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comportamentos socialmente habilidosos, seguir regras, prestar atenção, observar, 

esperar sua vez, cooperar entre outras. 

As crianças estão expostas as habilidades sociais educativas de seus pais, sendo o 

ambiente familiar o primeiro ambiente no qual ocorre à promoção do desenvolvimento 

adequado do repertório comportamental na infância (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 

2003). Segundo Bolsoni-Silva e Marturano (2002), a aprendizagem das habilidades 

sociais se inicia na infância com a família, e depois se amplia para outros contextos, pois 

o familiar colabora ativamente na constituição a estimulação inicial de padrões de 

competência e relacionamento social.  

Sendo assim a família contribui ativamente para a promoção de habilidades 

socioemocionais e redução de problemas de comportamento internalizantes e 

externalizantes (PETRUCCI et al., 2016). Além disso, a escola também desempenha o 

papel de proteção as crianças que se encontram em condições de vulnerabilidade 

individual e/ou familiar, pois pode auxiliar na promoção do desenvolvimento 

socioemocional das mesmas (PETRUCCI et al., 2016). 

 

1.2. Problemas de Comportamento 

 

A terminologia ‘‘problema de comportamento’’ é ambígua e controversa, 

apresentando inúmeras definições na literatura da área. Os manuais para diagnóstico a 

partir de uma linguagem médica, definem e descrevem sintomas que caracterizam o 

problema de comportamento (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). Em uma 

perspectiva analítico-comportamental, problemas de comportamento podem ser definidos 

como déficits ou excessos comportamentais ‘‘que dificultariam o acesso da criança a 

novas contingências de reforçamento’’, implicando diretamente em seu repertório 

comportamental (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003, p. 94). O comportamento 

problema é um comportamento operante que produz consequências desejadas pelo 

indivíduo, quando não é capaz de obter certos reforçadores com outros comportamentos 

sociais (ALVARENGA et al., 2016; GOLDIAMOND, 2002). 

Desde 1966, a literatura da área apresenta os problemas de comportamento em 

dois grandes grupos: externalizantes e internalizantes (ACHENBACH et al., 2016). Os 

problemas de comportamento externalizantes se referem à impulsividade, agressividade, 

atitudes desafiadoras, hiperatividade e baixo ajustamento social. Já os comportamentos 
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internalizantes envolvem retraimento, timidez, insegurança e sentimento de inferioridade 

(ACHENBACH et al., 2016). A American Psychiatric Association – APA (2013) adotou 

essa terminologia na quinta versão de seu manual de diagnóstico e estatística (DSM-5), 

evidenciando, inclusive, dados científicos que dão suporte para esse modelo de 

classificação dos transtornos. 

Os problemas de comportamento são encontrados em diferentes áreas do 

repertório da criança. No entanto, há consenso de que a maioria dos problemas de 

comportamento estão relacionados ao comportamento social (BRIOSO; SARRIÀ, 1995). 

Bolsoni-Silva e Del Prette (2003) afirmam que os problemas comportamentais 

podem surgir e se manterem por diferentes fatores, tais como manejo escolar, 

necessidades educativas especiais para a criança, nível socioeconômico, transtornos 

psiquiátricos dos pais, conflitos conjugais entre outros. Dessa forma, se deve reconhecer 

que os problemas da criança podem estar direta ou indiretamente ligados ao repertório 

comportamental dos pais (ASSIS et al., 2009). As práticas parentais caracterizadas por 

disciplina ineficaz, falta de afeto/atenção, castigos, exposição a conflitos e negligência 

são vistas como práticas ineficazes, consequentemente promovendo problemas 

comportamentais infantis, principalmente de caráter agressivo (PESCE, 2009). Em 

contrapartida diversas pesquisas evidenciam que famílias que possuem interações 

afetuosas, cuidados e consistência em limites, colaboram para o desenvolvimento de 

crianças mais habilidosas socialmente (BOLSONI-SILVA; MARTURANO, 2007). 

Acerca de problemas externalizantes, Patterson e Dishion (2002) propõem quatro 

estágios para o seu desenvolvimento. O primeiro estágio, chamado de Treinamento 

Básico, se inicia com a ineficácia dos pais frente a confrontos disciplinares, o que 

aumentaria a troca coercitiva da criança com os familiares, pois a criança aprende que ao 

chorar, bater, gritar e apresentar acessos de raiva, consegue diminuir comportamentos 

aversivos dos membros da família. No segundo estágio, O Ambiente Social Reage, é 

considerado que os problemas comportamentais ensinados em casa expõem a criança a 

risco para desenvolver fracasso social, já que a criança começa a emitir comportamentos 

disfuncionais em outros ambientes, como na escola com professores e colegas, o que 

levaria à rejeição por parte destes. No terceiro estágio, Pares Desviantes e o 

Desenvolvimento de Habilidades Antissociais, ocorre a junção dos outros dois estágios, 

no qual há o fracasso acadêmico combinado com a repulsão de pais, professores e colegas; 

com isto, a criança passa a se relacionar com pares que possuem perfil parecido ao seu, 

caracterizado por atitudes negativas. Por fim temos o último estágio, O Adulto de 
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Trajetória Antissocial, no qual emerge a consequência dos outros três estágios em longo 

prazo. Nesse momento, a criança com problemas de comportamento externalizantes se 

tornaria um adulto com dificuldades de habilidades sociais, dificuldades em manter um 

emprego e/ou um relacionamento, e inclusive, com risco a ter problemas com a justiça e 

com drogas. 

Os problemas internalizantes, como a ansiedade, geralmente se iniciam na 

infância e, muitas vezes, persistem na adolescência e na vida adulta, caso não haja 

tratamento. Estudos mostram que os problemas de ansiedade infantil são fatores de risco 

para outras psicopatologias, como transtornos de conduta, depressão, transtorno de 

humor, tentativa e efetivação de suicídio (SILVA; FIGUEIREDO, 2005). Na gênese do 

desenvolvimento da ansiedade, também encontramos a falta de um repertório de 

habilidades sociais. Sentimentos e pensamentos difusos de preocupação ou medo diante 

de situações com as quais não sabemos lidar desencadeiam reações fisiológicas no 

indivíduo (FARIAS, 2013). Essas respostas fisiológicas incluem: taquicardia, aumento 

da frequência respiratória, aumento da pressão arterial, inquietação, tremores, sudorese, 

náuseas, dores abdominais, vômitos, entre outras (GONÇALVES; HELDT, 2009). Além 

dos comportamentos respondentes, a ansiedade se expressa em operantes motores, como 

por exemplo: correr, roer as unhas, esfregar as mãos, por as mãos na cabeça e também 

operantes verbais, como por exemplo, pensar no pior, rezar e até xingar (HESSEL; 

BOLOTI; HAYDU, 2012). 

Segundo Skinner (2000), a ansiedade pode ser considerada como um conjunto de 

estados corporais eliciados por estímulos aversivos que compromete negativamente o 

desempenho operante, no sentido de modificar a probabilidade do operante frente à 

situação aversiva. A ansiedade é ‘‘um estado particular de alta ou baixa frequência de 

uma ou mais respostas indesejadas por qualquer uma dentre uma classe de operações 

[motivacionais, envolvendo controle aversivo]’’ (SKINNER, 2000 p. 182). Portanto, os 

problemas de comportamento que são reunidos no rótulo “Ansiedade” podem ser 

instalados por meio de vivências de experiências estressantes e/ou traumáticas, pela 

aprendizagem de regras disfuncionais, ou até pela imitação de comportamentos que 

transmitem uma percepção negativa referente ao mundo e/ou ao outro (ANTHONY, 

2009).  

Nota-se, dessa forma, que quando há déficit no repertório de habilidades 

socioemocionais, o indivíduo não atinge as normas sociais do grupo no qual está inserido, 

o que acarreta prejuízos em sua saúde psicológica (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005). 
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Os problemas de comportamento são uma somatória de inabilidades e sofrimento que se 

desenvolvem de maneira crescente ao longo da vida (ZEGGIO et al., 2015a). Portanto, o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais pode colaborar positivamente para a 

resolução e redução dos comportamentos problemas (KETTLER; ELLIOTT; DAVIES; 

GRIFFI, 2011; PIZATO et al., 2014). Trabalhos que enfoquem no desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais podem ser considerados estratégias de prevenção em saúde 

mental. 

 

1.3. Prevenção na Saúde Mental 

 

Prevenir é trabalhar com causas reais e/ou hipotéticas que, se deixadas para trás, 

trariam prejuízo tanto de custos, como de sofrimento, e até de expectativa de vida (TOPF, 

2009). O conceito de prevenção vem sofrendo revisões a todo o momento. A conceituação 

de grande peso foi dada por Caplan em 1964, que subdividiu a prevenção em três partes: 

prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária (DALTON et al., 2007). 

Dentro deste modelo, a prevenção primária é uma intervenção oferecida a toda população 

com o objetivo de diminuir a incidência de transtornos. A prevenção secundária é uma 

intervenção voltada à população que apresenta sinais iniciais de transtornos, podendo ser 

denominada também como prevenção precoce. E, por último, a prevenção terciária é a 

intervenção oferecida à população que apresenta um diagnóstico de transtorno mental 

com objetivo de prevenir recorrências futuras e até complicações adicionais. 

Este modelo de Caplan foi criticado e revisado pelo Institute of Medicine – IOM 

(MUÑOZ et al., 1996) nos Estados Unidos, que propôs a renomeação da prevenção 

secundária como tratamento e a prevenção terciária como reabilitação ou manutenção. 

Deste modo a prevenção primária foi subdividida em prevenção universal (intervenção 

oferecida a toda população) e prevenção seletiva (intervenção direcionada a sujeitos 

expostos a um risco acima da média para desenvolveram transtornos mentais) e prevenção 

indicada (aplicada aos sujeitos que apresentam sintomas precoces de transtornos ou não 

tenham todos os critérios para um diagnóstico). 

Mesmo com todas as suas contribuições, o modelo do IOM foi revisado e o modelo 

atual é caracterizado por incluir a promoção de saúde como parte também da prevenção 

(WEIS et al., 2005). Esse modelo também apresenta uma conexão entre prevenção, 

promoção e tratamento, consideradas estratégias complementares. Sendo assim, a 
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prevenção tem como objetivo reduzir o aparecimento de problemas e os níveis de 

exposição. A promoção tem como objetivo desenvolver habilidades para o indivíduo 

enfrentar os desafios pessoais e por último o tratamento, visa fornecer assistência aos 

indivíduos que apresentam diagnóstico de transtorno mental.  

Pesquisadores ao redor do mundo têm investigado como prevenir problemas em 

saúde mental e estão encontrando resultados positivos dentro desta temática. Há 

evidências científicas sobre a eficácia e efetividade de programas preventivos para saúde 

mental (ABREU; MURTA, 2016). A necessidade de prevenção e intervenção precoce 

para sujeitos expostos a fatores de risco ou que apresentem sintomas de transtornos 

mentais é essencial, mas nem sempre está disponível (ABREU; MURTA, 2016). 

A prevenção em saúde mental tem como foco o desenvolvimento saudável do 

sujeito em suas diversas fases da vida, além de buscar por meio de ações totalmente 

antecipadas reduzir os riscos e problemas que impedem o desenvolvimento saudável 

(O`CONNEL et al., 2009). Sendo assim, as intervenções preventivas em saúde mental 

buscam fortalecer os fatores de proteção, sejam eles ambientais ou individuais, além de 

vir a minimizar os efeitos dos fatores de risco para um desfecho negativo em saúde mental 

(ABREU et al., 2016). 

 

1.4. Programas de Prevenção 

 

Programas preventivos devem ser voltados tanto para a redução de problemas 

sociais e emocionais, quanto para o aumento das competências de crianças e adolescentes, 

pois devem ser elaborados com o propósito de reduzir a ocorrência de problemas de 

ajustamento futuramente e promover saúde mental (ROCHA; SILVARES, 2010). Essau 

et al. (2012) afirmam que a literatura reconhece as práticas preventivas como um ótimo 

recurso para lidar com os problemas comportamentais na infância.  

Segundo Polanczyk et al. (2015), em uma metanálise realizada com trabalhos 

conduzidos em 27 países, pode-se concluir que a prevalência mundial em transtornos 

mentais em crianças é de 13,4%. Esses número são alarmantes e fizeram com que, nos 

últimos anos, a promoção de saúde mental tenha sido foco de pesquisadores e 

profissionais, que vêm desenvolvendo programas de prevenção e promoção em saúde 

mental, voltado aos jovens, com resultados satisfatórios em diversos países. Em um 

trabalho de revisão da literatura sobre programas preventivos brasileiros, foram 
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encontrados projetos voltados para crianças e adolescentes em idade escolar (ABREU et 

al., 2016). No entanto, faltam trabalhos voltados para a primeira infância.  

É de especial interesse o desenvolvimento de competências socioemocionais no 

início da infância, principalmente durante os anos pré-escolares, visto que as crianças que 

conseguem desenvolver tais habilidades possuem mais confiança, relacionamentos 

positivos, resiliência em atividades desafiadoras e ótima comunicação (PAHL; 

BARRETT, 2007). Estudos evidenciam que os anos pré-escolares são essenciais para o 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais, pois a falta de tais habilidades pode 

vir a comprometer o desenvolvimento emocional, cognitivo e físico. Portanto intervir 

precocemente e ensinar as habilidades socioemocionais às crianças aumentam a 

resiliência e o bem-estar, além de prevenir o aparecimento de psicopatologias futuras 

como, ansiedade e depressão (PAHL; BARRETT, 2007). 

Em relação a programas de prevenção e promoção de saúde mental, o estudo de 

Fernandes et al. (2014) ressalta que há uma enorme carência em programas deste tipo, 

pois considerando a psicologia como uma prática que foi condicionada por sua história a 

dar importância a modelos remediativos, prescritivos e voltados ao indivíduo, não se tem 

o hábito de trabalhar com prevenção. Considerando que até o presente momento há 

poucos estudos mundiais direcionados a prevenção (FERNANDES et al., 2014), não se 

deve surpreender com o fato de que na América Latina foi encontrado somente um único 

estudo sobre o tema. O estudo investigou a utilização e as limitações do Método Friends, 

Fun Friends, para a prevenção de ansiedade e depressão em pré-escolares da região 

nordeste do Brasil (ZEGGIO et al., 2015b). Isso confirma a afirmação de Murta (2007) 

de que medidas preventivas dentro da psicologia ainda são de extrema carência em 

pesquisas, ações governamentais e serviços. 

Considerando os programas de prevenção a partir do desenvolvimento de 

repertório de habilidades socioemocionais com evidências científicas de eficácia, 

encontramos apenas um direcionado a população pré-escolar, o Fun Friends, 

desenvolvido por Paula Barrett na Austrália. Há alguns programas preventivos 

direcionados há outras faixas etárias, como: Good Behavior Game (VUIJK et al., 2007) 

Iowa Strenghening Families Program (TRUDEAL et al., 2007), Norwegian Universal 

Preventive Program for Social Anxiety (AUNE; STILES, 2009), Learn Young, Learn 

Fair (KRAAG et al., 2009), The Youth Mood Project (CALEAR et al., 2009) e Emotion 

Detectives Prevention Program (EHRENREICH-MAY; BILEK, 2011). Com a ausência 

de estudos nacionais e internacionais na faixa etária pré-escolar, fica clara a importância 
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do preenchimento desta lacuna na literatura sobre programas preventivos para este 

público (FERNANDES et al., 2014). 

Ainda que haja evidência científica com relação à eficácia desses programas em 

outros países, é imprescindível determinar também quais programas são eficazes para 

propiciar impactos positivos na nossa sociedade e reduzir os custos econômicos gerados 

pelos problemas de comportamento ao longo da vida (ZEGGIO et al., 2015a). Além disso, 

é fundamental verificar a aplicabilidade de programa de prevenção em contexto 

comunitário, onde a população tem pouco acesso a serviços de saúde. 

 

1.5. Método Friends 

 

O método FRIENDS é um programa baseado em evidências científicas elaborado 

para prevenção e promoção em saúde mental em diferentes faixas etárias. Foi 

desenvolvido na Austrália nos anos de 1990, tendo como objetivo aumentar o repertório 

de habilidades socioemocionais, desenvolver resiliência e ‘‘prevenir ansiedade e 

depressão em crianças e jovens’’, sendo recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS. Foi aprovado no ano de 2012 pelo National Regiotation of Evidence – 

Based Programs and Pratices – NREPP, além de ser lembrado pelo CASE – Guide da 

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning – como uma prática efetiva 

no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O FRIENDS está sendo pesquisado 

cientificamente desde 1990 e utilizado em mais de 20 países, como, Suécia, Alemanha, 

México, Estados Unidos, Portugal, Hong Kong e África do Sul, além de ser considerado 

como uma prática interventiva de sucesso em políticas públicas na Austrália, Inglaterra, 

Canadá, Irlanda e Escócia (ZEGGIO et al., 2015a). 

O nome do programa, FRIENDS, é um acrônimo em inglês que descreve 

especificamente os comportamentos que são selecionados para serem desenvolvidos, 

como pode ser visto no Quadro 1. 
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Quadro 1. Acrônimo do método FRIENDS. 

F Feelings  A       Atenção aos sentimentos 

R Remember to relax  M      Momento de relaxar 

I Inner helpful thoughts   I       Ideias positivas  

E Explore solutions and coping plans  G      Gerar soluções  

N Now reward yourself  O      Orgulhe-se do seu trabalho 

D Dont forget to practice                                      S       Sorria e lembre-se de ser corajoso  

S Smile and story calm   

 

O modelo se baseia em técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental, 

considerada padrão ouro para tratamento e prevenção de ansiedade e depressão, técnicas 

da Psicologia Positiva e fundamentos das Neurociências (ZEGGIO et al., 2015a). A 

aplicação do protocolo se organiza em 14 encontros com duração de 90 a 120 minutos, 

sendo 10 encontros com atividades grupais com crianças e/ou jovens, 2 encontros para 

pais, familiares, professores e cuidadores e 2 encontros para reforçamento posterior do 

método. Os conteúdos dos 10 encontros são baseados nos comportamentos apresentados 

no acrônimo do FRIENDS/AMIGOS. Os 2 encontros direcionados aos pais e familiares 

ensinam estratégias para serem trabalhadas nos ambientes naturais (casa, escola) dos 

participantes com objetivo de aumentar e criar o repertório de promoção de práticas de 

resolução de problemas, resiliência - capacidade de diminuição de ansiedade, 

reforçamento positivo e modelagem de habilidades socioemocionais (ZEGGIO et al., 

2015a). 

O método se organiza em quatro níveis: (1) Fun Friends (4 a 7 anos) pré-escolares 

e escolares, (2) Friends for Life (8 a 11 anos) escolares, (3) My Friends Youth (12 a 17 

anos) adolescentes e (4) Strong not Tough (a partir de 18 anos) adultos, direcionado para 

o treinamento de pais e cuidadores dos participantes dos níveis anteriores, com o 

propósito de melhorar as habilidades desenvolvidas (ZEGGIO et al., 2015a). O protocolo 

é manejado por profissionais das áreas da educação e saúde que estejam capacitados e 

supervisionados devidamente. Todas as atividades propostas possuem materiais 

estruturados tanto para os participantes (livro de atividades) como para o facilitador 

(manual) (ZEGGIO et al., 2015a).  

 O Fun Friends, desenvolvido para crianças de 4 a 7 anos, é de especial interesse 

para profissionais que trabalham com prevenção. Apesar do foco do programa ser a 

criança, as intervenções se concentram nas interações familiares, já que todos os membros 

aprendem as habilidades positivas de enfrentamento para uma vida saudável (PAHL, 

2009).  
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 O Método Friends – Fun Friends – tem evidências comprovadas de que é 

benéfico para a redução dos sintomas de ansiedade e para construção de resiliência, 

promovendo ampliação do repertório de habilidades socioemocionais em crianças pré-

escolares (SHORTT; BARRETT; FOX, 2001; FARRELL; BARRETT; CLAASSENS, 

2005; PAHL; BARRETT, 2010; ZERTUCHE, 2012; DOHL, 2013; ANTICICH et al., 

2013; BARRETT; FISAK; COOPER, 2015). Nota-se, entretanto, que a maior parte dos 

trabalhos realizados utilizando o método Friends – Fun Friends – objetivaram o 

tratamento de ansiedade ou prevenção com carater universal. Resultados positivos foram 

encontrados em dois estudos de prevenção seletiva. Barrett, Sounderegger e Xenos (2003) 

trabalharam com filhos de imigrantes na Austrália. As crianças (6 a 19 anos) e os pais não 

falavam inglês como língua nativa. A intervenção preventiva evidenciou que o método 

foi eficaz na construção de resiliência emocional contra as dificuldades de adaptação 

cultural. Houve melhoria na autoestima, redução da aneiedade e melhora nas expectativas 

de futuro (BARRETT; SOUNDEREGGER; XENOS, 2003). Gallegos-Guajardo et al. 

(2015) implementaram o método Friends – nas versões Fun Friends e Friends for Life – 

em crianças provenientes de um nível socioeconômico baixo que viviam em um orfanato 

no México. Os autores encontraram redução na ansiedade e melhoria nas estratégias de 

enfrentamento. Além disso, os cuidadores das crianças relataram reduções dos problemas 

emocionais e comportamentais e aumento dos comportamentos pró-sociais 

(GALLEGOS-GUAJARDO et al., 2015). Esses resultados evidenciam que o programa 

pode ser implementado com sucesso em situações na qual há maior risco para o 

desenvolvimento de problemas de comportamento, beneficiando crianças em situação de 

alta vulnerabilidade social.   

 Ainda que o Fun- Friends possua resultados satisfatórios tanto nos estudos 

voltados a ansiedade, quanto a ampliação do repertório de habilidades socioemocionais 

(PALH, 2009), faz-se necessário investigar a eficácia dessa intervenção na redução dos 

problemas de comportamento, especialmente os externalizantes, visto que os trabalhos 

realizados até o presente momento possuem foco nos problemas internalizantes.    
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2. OBJETIVO 
 

O objetivo geral do presente estudo foi verificar o efeito do Método Friends – Fun 

Friends nos problemas emocionais/comportamentais de crianças pré-escolares de uma 

comunidade com alto índice de vulnerabilidade social. Para cumprir esse objetivo, foi 

realizada avaliação a partir do ponto de vista dos pais e das professoras.  
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3. MÉTODO 
 

3.1. Aspectos Éticos 

 

A pesquisa teve início após a submissão e aprovação realizada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa indicada pelo Conselho Nacional de Pesquisa com Seres Humanos, Nº 

do parecer: 2.297.416 (Anexo 1). Todos os requisitos da Resolução CNS No 466/2012 e 

seus complementares foram respeitados na realização desse trabalho. Os 

pais/responsáveis das crianças que participaram da pesquisa assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE responsáveis – Anexo 2), informando que 

concordam com a inclusão de seu filho(a) no estudo. Além disso, as professoras das 

crianças também assinaram um TCLE informando que concordam em participar (TCLE 

professoras - Anexo 3). No TCLE é especificado o objetivo do estudo, o procedimento 

requerido para coleta de dados, os riscos e benefícios, os profissionais responsáveis pela 

pesquisa, a garantia ao direito de confidencialidade e a possibilidade da retirada do 

consentimento a qualquer momento durante a realização do estudo. Além do 

consentimento dos pais e professores para a participação, foi solicitado o assentimento 

verbal da criança participante. O texto que foi lido para obter o assentimento da criança é 

apresentado no Anexo 4. 

 

3.2. Participantes 

 

Participaram do estudo 17 crianças com idades entre 4 e 5 anos que frequentam 

escolas municipais de ensino infantil de uma cidade da grande São Paulo, seus 17 

respectivos pais/responsáveis (sendo cada um responsável por uma das crianças 

participantes) e 6 professoras do ensino infantil, totalizando 40 participantes. Como 

critério de inclusão, as crianças deveriam possuir frequência mínima de 75% dos dias 

letivos na instituição e apresentar problemas de comportamento em intensidade ou 

frequência superior ao esperado para a faixa etária e sexo na perspectiva das professoras. 

Foram excluídas as crianças que apresentaram suspeita ou diagnóstico de transtornos do 

neurodesenvolvimento e que faltaram em mais do que uma sessão da intervenção. 

Na Figura 1 é apresentado o fluxograma para capitação dos participantes para o 

estudo e o número de participantes em cada uma das etapas. 
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Figura 1. Fluxograma projeto. 

  

3.3. Instrumentos 

 

Ficha de dados Sociodemográficos – Questionário Pais (Anexo 5) -  Ficha 

elaborada para realização da pesquisa com objetivo de traçar um perfil sociodemográfico 

dos participantes, inclui informações sobre sexo e idade da criança, número de filhos do 

responsável, número de pessoas que moram na mesma casa, indicação de atendimento 

em serviços de saúde mental e uso de medicamentos. Nessa ficha, também foram 

Recrutamento (N=51)
Professoras = 7
Crianças = 22

Pais = 22

Critério de inclusão (N = 47)
Professoras = 7
Crianças = 20

Pais = 20

Avaliação Pré e Início FRIENDS (N=47)
Professoras = 7
Crianças = 20

Pais = 20

Conclusão FRIENDS (N=40)
Professoras = 6
Crianças = 17

Pais = 17

Avaliação Pós - Professoras 
Professoras = 6
Crianças = 14 

Avaliação Pós –
Pais/Responsáveis

Crianças = 10
Pais = 10

Desistência criança/pais:
N=1 - Mudança de cidade
N=2 - Excluídos por faltas

Desistência professora
N=1 - Transferência

Critério de exclusão (N = 4)
Crianças = 2

Pais = 2
(Suspeita TEA)
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apresentadas as questões do Critério Brasil de Classificação Econômica da Associação 

Nacional de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015) para caracterização da amostra no que 

se refere ao poder de compra.     

‘‘Child Behavior Ckecklist’’ – CBCL/1½-5 – (ACHENBACH; RESCORLA, 

2000), inventário que investiga a frequência de respostas indicativas a problemas de 

comportamento em crianças entre 1 ano e meio a 5 anos de idade, a partir de informações 

fornecidas pelos pais. A versão brasileira foi traduzida por Linhares, Santa Maria-Mengel, 

Silvares e Rocha (2010), retrotraduzida por um tradutor bilíngue e aprovado pelos autores 

do inventário. 

O inventário é composto por 99 itens direcionados para avaliar problemas 

apresentados pela criança. Para cada um dos itens pais e cuidadores fornecem a resposta 

seguindo uma gradação de (0) ‘‘não é verdadeira’’, (1) ‘‘ um pouco verdadeira ou às 

vezes verdadeira’’ e (2) ‘‘muito verdadeira ou frequentemente verdadeira’’. A avaliação 

dos itens fornece um perfil da criança em sete escalas de problemas comportamentais: 

Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Retraimento, 

Problemas com o Sono, Problemas de Atenção e Comportamento Agressivo. Essas 

escalas são reunidas em 3 índices: Problemas Internalizantes, Problemas Externalizantes 

e Escala Total de Problemas Emocionais/Comportamentais.  

Além das escalas empiricamente baseadas, os itens do CBCL/1½-5 são analisado 

utilizando as escalas orientadas pelo DSM (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). 

Considerando as sobreposições de critérios do DSM e dos itens de problemas de 

comportamento para as diferentes categorias, as seguintes escalas foram elaboradas: 

Problemas Afetivos, Problemas de Ansiedade, Problemas do Espectro do Autismo, 

Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Problemas de Oposição e Desafio. 

A resposta dada para cada item do questionário é somada às dos outros itens que 

compõe a mesma escala para obter-se a pontuação daquela escala, que é convertida em 

escore t padronizado para comparação com a distribuição dos escores obtidos a partir da 

amostra normativa e a comparação dos escores dentre todas as escalas do instrumento. 

Os escores t são medidas quantitativas que auxiliam a responder se a criança apresenta 

algum problema de comportamento. Escores t correspondentes aos percentis até 93 são 

classificados como normais. Escores t acima do percentil 93 são considerados limítrofes, 

enquanto que aqueles acima do percentil 98 são considerados clínicos por estarem acima 

do esperado para faixa etária e sexo. As faixas clínica e limítrofe ajudam o profissional a 

identificar os escores que apresentam preocupação suficiente para recorrer a um 
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profissional da área da saúde (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). No presente estudo, 

as faixas limítrofe e clínica foram agrupadas para evitar falsos negativos, como sugerem 

Achenbach e Rescorla (2000). 

O CBCL/1½-5 apresenta parâmetros de validade e confiabilidade bem 

estabelecido em estudos internacionais (ACHENBACH; RESCORLA, 2000; 

RESCORLA et al., 2010). No Brasil, já foram realizados estudos que evidenciaram a 

estabilidade e consistência interna do questionário (PIRES et al., 2014). Além disso, a 

sensibilidade do CBCL/1,5-5 para identificação de casos de Transtorno do Espectro 

Autista em comparação com casos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade/Impulsividade e com crianças que apresentam desenvolvimento 

neurotípico foi estabelecida por Mota (2015). 

“Caregiver-Teacher Report Form” – C-TRF – (ACHENBACH; RESCORLA, 

2000), inventário semelhante ao CBCL 1 ½-5, que apresenta 99 itens de problemas 

comportamentais, emocionais e sociais, para os quais o professor ou cuidador pré-escolar 

responde (0) quando a afirmação não é verdadeira, (1) quando é um pouco verdadeira ou 

algumas vezes verdadeira, ou (2) quando é muito verdadeira ou frequentemente 

verdadeira. Oitenta e dois dos itens têm contrapartidas no CBCL 1 ½-5, que é completado 

por figuras parentais.  

Com base nas respostas dadas pelos professores, é elaborado o perfil da criança 

nas escalas Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, 

Retraimento, Problemas de Atenção e Comportamento Agressivo, que são reunidas em 

três índices gerais, ou somas de escalas, Problemas Internalizantes, Problemas 

Externalizantes e Escala Total de Problemas de Comportamento (ET).   

Os itens do C-TRF também são analisados em agrupamentos baseados nas escalas 

do DSM. A pontuação em cada uma das escalas é classificada, em comparação com 

amostra normativa, em normal, limítrofe e clínica, sendo que as duas últimas faixas foram 

agrupadas para a realização do presente estudo. 

“Preschool Anxiety Scale” – PAS – (SPENCE; RAPEE; MCDONALD; 

INGRAM, 2001), medida com 29 itens a ser completada por pais de crianças com idades 

entre os três e seis anos para avaliar os níveis de ansiedade. Os primeiros 28 itens são 

classificados em uma escala de 5 pontos, variando de 1 (ausente) a 5 (frequentemente 

verdadeiro), e o último item é uma questão aberta relativa a experiências traumáticas. A 

escala pode ser avaliada por um escore geral de ansiedade, calculado a partir da soma dos 

28 itens fechados, além do escore em cinco subescalas (ansiedade generalizada, ansiedade 
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social, transtorno obsessivo-compulsivo, medos de lesões físicas e ansiedade de 

separação).  

“Preschool Anxiety Scale – Teacher Report” – PAS-TR – (SPENCE et al., 

2001), medida com 22 itens a ser completada por professores e cuidadores pré-escolares 

de crianças com idades entre os três e seis anos para avaliar os níveis de ansiedade. Os 

itens são avaliados em uma escala de 5 pontos, variando de 1 (ausente) a 5 

(frequentemente verdadeiro). A PAS-TR apresenta um escore geral de ansiedade que 

corresponde, calculado a partir da soma dos 22 itens, além do escore nas cinco sub-escalas 

que também são avaliadas a partir da perspectiva dos pais na PAS (ansiedade 

generalizada, ansiedade social, transtorno obsessivo-compulsivo, medos de lesões físicas 

e ansiedade de separação).  

 

3.4. Procedimento para coleta de dados 

 

A coleta de dados do presente estudo foi realizada em uma instituição de ensino 

infantil de um município da grande São Paulo. A partir da autorização da Secretaria de 

Educação e da direção da instituição, foi solicitado que o corpo docente indicasse quais 

seriam as crianças com idades entre 4 e 5 anos que, na visão deles, estavam em situação 

de risco para o desenvolvimento de problemas de comportamento. Os pais/responsáveis 

das crianças indicadas foram convidados para uma palestra na qual foi apresentada a 

proposta da intervenção com as mesmas. Nesse momento, eles assinaram o TCLE, para 

autorizar a participação, e preencheram os inventários da avaliação pré-intervenção 

(Ficha sociodemográficas, CBCL/1½-5 e PAS). Uma reunião também foi realizada com 

os professores das crianças participantes para explicar o procedimento da intervenção e 

para que elas respondessem ao C-TRF e PAS-TR. 

Após a autorização dos pais e preenchimento da avaliação inicial, foi realizada a 

intervenção com as crianças. A proposta de intervenção foi estruturada com base no 

Método FRIENDS, desenvolvido na Austrália por Paula Barrett. O protocolo é 

organizado em 14 encontros de 90 a 120 minutos, sendo 10 encontros grupais com 

atividades infantis, 2 encontros para os pais (sendo o primeiro encontro para apresentar a 

proposta de intervenção com o Método e o último encontro entre a 6ª ou 7ª sessão para a 

apresentação do tema Família Resiliente, assunto este que auxilia o desenvolvimento das 

habilidades aprendidas pelas crianças), explicando como funciona o método e 2 encontros 
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de reforço (encontro somente com as crianças). Na estrutura original do Método 

FRIENDS, os pais devem participar do fim de cada sessão, recebendo instruções sobre o 

conteúdo trabalhado e sobre as tarefas que devem ser realizadas em casa para 

complementar o programa. No presente estudo, não foi possível realizar o encontro com 

os pais ao final de cada sessão em função da estrutura da escola na qual o projeto foi 

realizado. O Quadro 2 apresenta a estrutura das sessões realizadas, elaborada com base 

em Iizuka e Barrett (2011). 

As sessões foram realizadas no período escolar, nas próprias dependências da 

escola (sala cedida pela coordenação para aplicação do método). As crianças ganharam 

um livro de atividades que foi enviado para casa de modo que a família pudesse 

acompanhar e trabalhar as habilidades desenvolvidas nos encontros. 

Ao final do trabalho de intervenção, os mesmos inventários que foram aplicados 

após a última sessão de reforço. Os pais foram convocados para vir à escola preencher os 

questionários em uma reunião com a psicóloga. Nos casos em que os pais não 

compareceram após duas tentativas de encontro, os questionários (CBCL e PAS) foram 

enviados para casa para preenchimento e devolução dentro de um prazo programado.  As 

professoras, por sua vez, preencheram os inventários (C-TRF e PAS-TR) após a 

conclusão da intervenção na própria escola.  
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Quadro 2. Estrutura das sessões do Método Friends – adaptação de Izuka e Barrett, 2011. 

Sessão Objetivos 

1ª – Introdução 

 

Apresentar as crianças participantes do programa entre si; explicar os objetivos e fundamentos 

do Método FRIENDS; expor as habilidades que serão trabalhadas para que as participantes 

possam lidar com desafios encontrados em seu dia a dia. 

2ª – Feelings (Sentimentos) 

F 

Foco nas emoções: identificação, compreensão e expressão das suas próprias emoções, assim 

como dos outros; atenção os sinais fisiológicos em seu corpo como resposta as emoções. 

3ª – Remember to relax (Lembre-se de relaxar) 

R 

Importância do relaxamento para lidarmos com situações desafiadoras; técnicas de relaxamento; 

reflexão sobre atividades que relaxam. 

4ª – Inner helpful thoughts (Pensamentos positivos) 

I 

Compreensão do diálogo interno positivo: como transformar pensamentos negativos em 

pensamentos positivos.  

5ª – Inner helpful thoughts (Pensamentos positivos)  

I 

Reforçar os conceitos da sessão anterior; encorajamento para os participantes refletirem e 

tentarem modificar os pensamentos negativos em positivos; apresentar a relação entre 

pensamento, sentimento e emoção. 

6ª – Explore solutions and coping plan (Explorar soluções e planos de 

enfrentamento). 

E 

Encorajamento das crianças frente a resolução de problemas; dividir a situação problema em 

passos menores para gradualmente alcançar o resultado (Planejamento Passo a Passo para 

Enfrentamento). 

7ª – Explore solutions and coping plan (Explorar soluções e planos de 

enfrentamento)  

E 

Reforçar os conceitos da sessão anterior; pensar quem poderia ser e desenvolver um papel de 

suporte social (mentor) para elas nas situações problemas. 

8ª – Explore solutions and coping plan (Explorar soluções e planos de 

enfrentamento) 

E 

Continuar encorajamento; imaginar situações problemas e planejar o passo a passo para 

solucionar a questão; abordar o benefício de se ter alguém como mentor para auxiliá-las.  

9ª – Now reeard yourself (Recompensar-se) 

N 

Autorrecompensa: aprende a se recompensar quando atingiu sua meta/objetivo ou deu o seu 

melhor; apreciar situações do dia a dia (ex.: ouvir música, compartilhar suas conquistas com os 

amigos, tomar sol com sua família). 

10ª – Dont forget to practice and Smile and stay calm (Não se esqueça 

de praticar, sorria e mantenha-se calmo). 

D S 

Importância de treinar as habilidades desenvolvidas em seu dia a dia; técnicas de relaxamento 

que auxiliam positivamente nas situações desafiadoras no futuro. 

Primeira sessão de reforço Ajudar os participantes a notarem os benefícios de enfrentar situações desafiadoras com 

otimismo; relembrar as habilidades trabalhadas nas sessões; encorajar o uso das habilidades no 

dia a dia. 

Segunda sessão de reforço Fechamento do ciclo; celebração e confraternização previamente organizada com a ajuda dos 

pais e crianças; entrega dos certificados; revisão dos componentes de todo o programa com 

atividades lúdicas. 
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3.5. Procedimento para Análise dos Dados 

 

Os questionários CBCL/1½-5 e C-TRF foram analisados com uso do software 

ADM, elaborado especificamente para essa tarefa (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). 

Os demais instrumentos foram corrigidos seguindo a instrução dos respectivos manuais. 

Análises estatísticas descritivas foram realizadas para verificar o perfil sociodemográfico 

e comportamental das crianças com base na percepção dos pais e das professoras nos 

momentos pré-intervenção e pós-intervenção. Foram realizadas análises estatísticas 

inferenciais para verificar se houve diferença nas avaliações pré e pós intervenção. Em 

função do tamanho amostral, optou-se pelo uso de técnicas estatísticas não paramétricas. 

As comparações de média foram realizadas usando os postos sinalizados de Wilcoxon de 

Amostras Relacionadas, enquanto o Teste de McNemar de Amostras relacionadas foi 

utilizado para comparar os dados categóricos. Todas as análises foram conduzidas 

utilizando o software SPSS 21.0, e o nível de significância 0,05 foi aplicado para as 

análises inferenciais. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Avaliação na Perspectiva dos Pais 

4.1.1. Caracterização Sociodemográfica da Amostra 

 

 

Na Tabela 1 é apresentada a caracterização sociodemográficas dos participantes 

que concluíram todas as etapas do estudo. 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra. 

 Amostra avaliação 

Pais/Responsáveis – 

N=10 crianças 

Idade criança - Média (DP) 4,10 (0,32) 

Sexo criança  

Masculino N = 7 (70,0%) 

Feminino N = 3 (30,0%) 

Nº de Serviços de Saúde Mental frequentados - Média 

(DP) 

0,00 (0,00) 

Respondente  

Mãe N = 7 (70%) 

Pai N = 1 (10%) 

Outros (irmã/madrasta) N = 2 (20%) 

Número de irmão - Média (DP) 1,40 (1,78) 

Número de pessoas na casa - Média (DP) 3,70 (1,34) 

Nível Socioeconômico (Critério Brasil) 

A N = 0 (0,0%) 

B1 e B2 N = 2 (20,0%) 

C1 e C2 N = 7 (70,0%) 

D e E N = 1 (10,0%) 

Legenda: DP = Desvio Padrão. 

 

 A análise da Tabela 1 evidencia a prevalência de meninos na amostra. Na 

avaliação realizada pelos pais/responsáveis, o informante principal foi a mãe. A maior 
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parte dos participantes estava nas classes sociais C1 e C2 e nenhum deles foi encaminhado 

ou teve acesso a serviços de saúde mental nos seis meses que antecederam o início da 

intervenção. 

 

4.1.2. Avaliação dos problemas emocionais/comportamentais  

 

 A Figura 2, abaixo, indica a média obtida pelas crianças na escala PAS, que avalia 

sintomas de ansiedade, antes e depois da intervenção. 

 

Figura 2. Avaliação da ansiedade pré e pós-intervenção na perspectiva dos 

pais/responsáveis.  

 

 Como pode ser observado na Figura 2, a média antes da intervenção foi maior do 

que a média pós-intervenção, indicando redução nos sintomas de ansiedade. Essa 

diferença, entretanto, não foi estatisticamente significativa (p = 0,139). 

 Na Tabela 2, são apresentados os resultados (em escores brutos) obtidos a partir 

das respostas dos pais ao CBCL/1½-5 antes e depois da intervenção. O teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon de Amostras Relacionadas não indicou diferenças 

estatisticamente significativas para as pontuações nas escalas nos dois momentos de 

avaliação. 
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Tabela 2. Comparação dos escores brutos de problemas emocionais/comportamentais na 

perspectiva dos responsáveis – pré e pós-intervenção. 

CBCL/1½-5 
Pré-Intervenção 

Média (DP) 

Pós-Intervenção 

Média (DP) 
P 

Reatividade Emocional 4,80 (4,02) 4,30 (3,65) 0,351 

Ansiedade/Depressão 5,40 (2,95) 5,20 (2,44) 0,673 

Queixas Somáticas 3,00 (3,36) 3,40 (2,67) 0,671 

Retraimento 4,10 (3,51) 3,60 (3,60) 0,593 

Problemas de Atenção 3,10 (2,13) 3,70 (2,17) 0,398 

Comportamento Agressivo 3,30 (2,36) 3,30 (2,17) 0,904 

Problemas com o Sono 13,60 (6,11) 13,80 (7,25) 0,858 

Problemas Internalizantes 17,30 (11,74) 16,50 (10,56) 0,475 

Problemas Externalizantes 16,90 (8,04) 17,10 (9,17) 0,944 

Total de Problemas 55,70 (27,62) 53,90 (28,33) 0,508 

Problemas Afetivos 5,10 (2,92) 4,70 (3,43) 0,572 

Problemas de Ansiedade 5,80 (2,62) 6,70 (3,30) 0,201 

Problemas do Espectro do Autismo 6,40 (6,15) 5,90 (5,74) 0,552 

Problemas de Déficit de At./Hiper. 5,30 (2,87) 6,20 (3,55) 0,320 

Problemas de Oposição e Desafio 4,80 (2,25) 4,30 (2,11) 0,438 

Legenda: * = p<0,05 (estatisticamente significativo). 

 

Foi analisada a pontuação individual de cada criança na Escala Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais do CBCL/1½-5 nos momentos pré e pós intervenção. Os 

resultados, em termos de Escores T, podem ser observados na Figura 3. 
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Figura 3. Pontuação individual (Escore T) na Escala Total do CBCL pré e pós-

intervenção. 

 

 A análise da Figura 3 indica que houve variação na pontuação das crianças, ainda 

que não possa ser identificado um padrão. É importante notar que casos como C1, C4 e 

C10 tiveram a pontuação reduzida para valores abaixo da faixa clínica do CBCL (Escores 

T < 60) no pós-intervenção. Por outro lado, houve um aumento nos problemas indicados 

pelos pais/responsáveis do C14 na avaliação pós-intervenção. Para a maior parte dos 

casos, não houve diferença significativa na pontuação total do CBCL nos dois momentos 

(pré x pós intervenção), confirmando os resultados obtidos na comparação das médias 

(Tabela 2). 

 Por fim, verificou-se a porcentagem de crianças com pontuação na faixa clínica 

do CBCL para cada uma das escalas do instrumento. Os resultados são apresentados na 

Figura 4. 
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Figura 4. Distribuição das crianças com escores na faixa clínica para as escalas do CBCL 

pré e pós-intervenção. 

 

Nota-se que houve uma redução na porcentagem de crianças com escores na faixa 

clínica para as escalas Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, Problemas 

Internalizantes, Total de Problemas, Problemas Afetivos e Problemas do Espectro do 

Autismo. Não houve alteração na porcentagem de casos na faixa clínica para as escalas 

Problemas de Atenção, Comportamento Agressivo, Problemas Externalizantes, 

Problemas de Ansiedade e Problemas de Oposição e Desafio. Na avaliação, pós-

intervenção, para as escalas Queixas Somáticas, Retraimento, Problemas com o Sono e 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade, houve um aumento na porcentagem 

de crianças com escores na faixa clínica. No geral, o Teste de McNemar de Amostras 

relacionadas não indicou diferença estatisticamente na comparação das proporções de 

casos com escores na faixa clínica pré e pós-intervenção.  

 

4.2. Avaliação na perspectiva das professoras 

4.2.1. Caracterização Sociodemográfica da Amostra 
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Na Tabela 3 é apresentada a caracterização sociodemográficas dos participantes 

que concluíram todas as etapas do estudo – pré e pós avaliação realizadas pelas 

professoras. 

 

Tabela 3. Caracterização sociodemográfica da amostra. 

 Amostra avaliação 

Professoras –  

N=14 crianças 

Idade criança - Média (DP) 4,29 (0,47) 

Sexo criança  

Masculino N = 10 (71,4%) 

Feminino N = 4 (28,6%) 

Nº de Serviços de Saúde Mental frequentados - Média (DP) 0,00 (0,00) 

Número de irmão - Média (DP) 1,31 (1,55) 

Número de pessoas na casa - Média (DP) 3,77 (1,24) 

Nível Socioeconômico (Critério Brasil)  

A N = 0 (0,0%) 

B1 e B2 N = 2 (15,4%) 

C1 e C2 N = 10 (77,0%) 

D e E N = 1 (15,4%) 

Legenda: DP = Desvio Padrão. 

 

Na avaliação feita pelas professoras, também houve predominância de meninos na 

amostra, que não tiveram nenhum tipo de encaminhamento para serviços de saúde mental 

nos últimos 6 meses e pertenciam, prioritariamente (77%), à classe C. 

 

4.2.2. Avaliação dos Problemas Emocionais/Comportamentais 

 

Na Figura 5 é apresentada a média obtida pelas crianças na escala PAS-TR antes e 

depois da intervenção. 
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Figura 5. Avaliação da ansiedade pré e pós-intervenção na perspectiva das professoras. 

  

 Observa-se que a média dos escores pré-intervenção foi superior à média pós-

intervenção, indicando redução nos sintomas ansiogênicos identificado pelas professoras 

depois da intervenção. Essa diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,004). 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos por meio das respostas das 

professoras ao C-TRF antes e depois da intervenção (escores brutos). O teste dos pontos 

sinalizados de Wilcoxon de Amostras Relacionadas indicou redução significativa para as 

pontuações nas escalas Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Retraimento, 

Problemas de Atenção, Comportamento Agressivo, Problemas Internalizantes, 

Problemas Externalizantes, Total de Problemas, Problemas Afetivos, Problemas de 

Ansiedade, Problemas do Espectro do Autismo, Problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade após a intervenção. Na perspectiva das professoras, não houve diferença 

nos comportamentos das crianças em comparação pré e pós-intervenção apenas para as 

escalas Reatividade Emocional e Problemas de Oposição e Desafio. 
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Tabela 4. Comparação dos problemas emocionais/comportamentais (escores brutos) na 

perspectiva das professoras – pré e pós-intervenção. 

C-TRF Pré-Intervenção Pós-Intervenção P 

Reatividade Emocional 2,57(2,23) 1,21(1,71) 0,060 

Ansiedade/Depressão 3,93(2,97) 1,43(1,34) 0,017* 

Queixas Somáticas 0,71 (0,99) 0,14 (0,53) 0,039* 

Retraimento 7,29 (4,70) 3,57 (3,90) 0,006* 

Problemas de Atenção 7,14 (4,93) 3,71 (5,12) 0,014* 

Comportamento Agressivo 16,07 (12,34) 8,50 (11,85) 0,022* 

Problemas Internalizantes 14,50 (8,06) 6,36 (6,28) 0,004* 

Problemas Externalizantes 23,21 (17,01) 12,21 (16,67) 0,018* 

Total de Problemas 50,79 (27,27) 25,64 (29,01) 0,008* 

Problemas Afetivos 3,43 (3,13) 0,93 (1,21) 0,003* 

Problemas de Ansiedade 2,71 (2,09) 1,07 (1,33) 0,034* 

Problemas do Espectro do Autismo 6,50 (4,07) 3,29 (3,58) 0,018* 

Problemas de Déficit de At./Hiper. 11,93 (8,03) 6,50 (7,91) 0,006* 

Problemas de Oposição e Desafio 4,86 (3,44) 2,57 (3,32) 0,059 

Legenda: * = p<0,05 (estatisticamente significativo) 

 

Foi analisada a pontuação individual de cada criança participante na Escala Total 

de Problemas Emocionais/Comportamentais do C-TRF nos momentos pré e pós 

intervenção. Os resultados, em termos de escores T, podem ser observados na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Pontuação individual (escore T) na Escala Total do C-TRF pré e pós-
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A análise da Figura 6 evidencia que houve variação na pontuação das crianças na 

comparação pré e pós-intervenção. Nota-se que os casos C2, C5, C6, C8, C9, C12 e C13 

tiveram pontuação reduzida para valores abaixo a faixa clínica do C-TRF (Escore T < 60) 

na pós-intervenção. Por outro lado, as crianças C14 e C15 apresentaram um pequeno 

aumento nos problemas comportamentais indicados pelas professoras na avaliação pós-

intervenção. Para a maior parte dos casos, houve diferença significativa na pontuação 

total do C-TRF na comparação pré-intervenção e pós-intervenção, confirmando os 

resultados obtidos na comparação das médias da amostra (Tabela 4). 

 Por fim, verificou-se a porcentagem de crianças com pontuação na faixa clínica 

do C-TRF para cada uma das escalas do instrumento. Os resultados são apresentados na 

Figura 7. 

 

 

Figura 7. Distribuição das crianças com escores na faixa clínica para as escalas do C-

TRF pré e pós-intervenção. 

 

Identifica-se, na Figura 7, que houve uma redução na porcentagem de crianças 

com escores na faixa clínica para todas as escalas avaliadas pelo C-TRF, com exceção de 

Retraimento. Nota-se, ainda, que para as escalas Ansiedade/Depressão, Queixas 

Somáticas, Problemas Afetivos e Problemas de Ansiedade tivemos redução total, ou seja, 

na avaliação inicial havia crianças que estavam com pontuação na faixa clínica, enquanto 

que na avaliação final, não foram mais identificadas crianças com problemas em 
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intensidade e/ou frequência equivalentes à faixa clínica do C-TRF. No geral, o Teste de 

McNemar de Amostras relacionadas indicou diferença estatisticamente na comparação 

das proporções de casos com escores na faixa clínica pré e pós-intervenção.  
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5. DISCUSSÃO 
 

 

Este estudo teve como objetivo geral verificar o efeito de um programa de 

intervenção preventiva, o Método Friends – Fun Friends, sobre indicadores de problemas 

emocionais/comportamentais de crianças de uma comunidade com alto índice de 

vulnerabilidade social que apresentaram pré-disposição, do ponto de vista de suas 

professoras, para o desenvolvimento de problemas. Partiu-se da hipótese de que a 

intervenção proporcionaria redução nos índices de problemas de 

emocionais/comportamentais, especificamente ansiedade, das crianças do ponto de vista 

dos pais/responsáveis e professoras. 

Considerando o objetivo do trabalho e relacionando com os resultados obtidos, 

foram encontradas diferença entre o olhar dos pais/responsáveis e professoras. Os 

resultados evidenciam que, na visão dos pais/responsáveis, não houve diferença 

estatística no que se refere aos sintomas de ansiedade avaliados utilizando a escala PAS. 

Ainda no ponto de vista dos pais, a avaliação realizada utilizando o CBCL não evidenciou 

diferença significativa para qualquer uma das escalas de problemas 

emocionais/comportamentais do instrumento. Por outro lado, na perspectiva das 

professoras, houve significância estatística tanto na resposta à PAS-TR, quanto ao C-

TRF. As professoras identificaram uma redução considerável nos sintomas ansiogênicos 

após a intervenção realizada, bem como ganhos significativos nas diferentes escalas do 

C-TRF. Nota-se inclusive, que muitas crianças deixaram de apresentar problemas com 

intensidade/frequência indicativos da faixa clínica em diversas escalas do C-TRF, o que 

revela uma diminuição significativa dos problemas emocionais/comportamentais.  

Considerando-se que déficit no repertório de habilidades socioemocionais estão 

relacionados com a presença de problemas emocionais/comportamentais (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2005; ROCHA; SILVARES, 2010), pode-se inferir que o trabalho 

realizado com as crianças, voltado para o desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais deve ter colaborado positivamente para a resolução e redução dos 

comportamentos problemas que eles apresentavam antes da intervenção na visão das 

professoras. 

Faz-se necessário, no entanto, discutir os diferentes resultados encontrados no 

presente estudo considerando a perspectiva das mães e a perspectiva das professoras. 

Segundo Petrucci et al. (2016), a família exerce o primeiro papel no contexto de 
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desenvolvimento para a criança, a escola por sua vez exerce o segundo papel, podendo 

muitas vezes proteger os estudantes que encontram-se em condições de vulnerabilidade 

social, promovendo desenvolvimento social e emocional para a criança. Dessa forma, 

entende-se que o trabalho realizado no contexto escolar pode ter contribuído para o 

desenvolvimento das crianças participantes, ainda que tais resultados não tenham sido 

generalizados para o contexto familiar. Nos estudos anteriores de Barrett et al. (1996) de 

aplicação do Métod Friends, quando a família participa das intervenções, mudanças 

significativas no padrão comportamental das crianças são observados do ponto de vista 

dos pais. 

Considerando o nível de vulnerabilidade social da amostra estudada, confirmada 

pelo nível sociodemográfico dos participantes, esperava-se encontrar altos índices de 

problemas comportamentais infantis (BANDEIRA et al., 2011). Borsa e Nunes (2011), 

afirmam que devemos dar atenção as variáveis sociodemográficas sobre os 

relacionamentos intrafamiliares e sobre o desenvolvimento humano, já que as questões 

sociodemográficas como baixa renda, baixo nível escolar dos pais e dificuldades 

intrafamiliares podem favorecer os problemas comportamentais infantis. Estudos da área 

afirmam que crianças que se desenvolvem em ambientes familiares com total respaldo 

socioemocional se adaptam mais facilmente a mudanças, demonstram baixos níveis de 

comportamento problema e possuem alto nível de competências sociais (WHITTAKER 

et al., 2011). Por outro lado, crianças que se desenvolvem em ambientes hostis e 

conflituosos, tendo recursos materiais e sociais escassos apresentam maior dificuldade de 

adaptação às exigências dos novos ambientes (HOPSON; LEE, 2011). Nesse contexto, a 

escola pode favorecer o desenvolvimento infantil saudável ao oferecer um clima escolar 

positivo e uma relação positiva entre aluno-professor, fatores que contribuem para a 

diminuição de riscos para os alunos que se encontram em relacionamentos familiares 

negativos, afiliação de pares desviantes e dificuldades socioeconômicas (PETRUCCI et 

al., 2016).  

De fato, segundo O`Connor e McCartney (2006), após a entrada da criança no 

ambiente escolar, os professores podem representar papéis de forte referência para os 

alunos, tornando-se figuras de segurança e apoio social. Os professores atuam, muitas 

vezes, como preditores no desenvolvimento de competências sociais e emocionais 

infantis (PETRUCCI et al., 2016). Durante a realização do presente estudo, as professoras 

participantes se mostraram engajadas em oferecer um ambiente favorável para as 

crianças, estimulando a participação nas atividades do Método FRIENDS. Essa postura 
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pode ter facilitado a observação dos avanços obtidos pelas crianças que estavam 

envolvidas no projeto, refletidas nas respostas dadas aos questionários utilizados para 

avaliar o comportamento das crianças antes e depois da intervenção preventiva. 

Considerando os dados analisados e suas diferenças, temos que considerar que a 

participação dos pais e responsáveis nas sessões de intervenção, como proposto no 

Método Friends, seria fundamental para que os ganhos fossem extrapolados para os novos 

ambientes e para que os pais pudessem identificar e reforçar as habilidades aprendidas 

durante a intervenção. Segundo Ingberman (2001), o trabalho entrelaçado entre crianças, 

pais e escola permite maior sucesso no alcance social das habilidades desenvolvidas em 

intervenções. Dessa forma, entende-se que os pais que promovem comportamentos 

adaptativos aos filhos estão promovendo qualidade em saúde mental, consequentemente 

proporcionando qualidade de vida aos mesmos (O`CONNEL et al., 2009), e que a 

participação deles nos trabalhos de intervenção preventiva na infância é fundamental para 

que os resultados extrapolem o contexto escolar.  

Além disso, o repertório de habilidades sociais educativas dos pais é um fator 

importante para a promoção do desenvolvimento adequado do repertório comportamental 

dos filhos (BOLSONI-SILVA et al., 2003). Quando os pais possuem um repertório 

favorável dessas habilidades os filhos têm mais chances de apresentarem comportamentos 

adequados. Se esses pais apresentam um repertório empobrecido dessas habilidades, 

consequentemente é bem provável que os filhos apresentam comportamentos 

desadaptativos e déficits interpessoais (PINHEIRO et al., 2006), como os identificados 

na amostra do presente estudo. Dessa maneira, sugere-se que trabalhos futuros incluam 

os pais na intervenção para que resultados mais abrangentes possam ser obtidos. 

 Fernandes et al. (2014) afirma que os programas interventivos preventivos estão 

destinados a populações em situação de vulnerabilidade social que estão pré-dispostas a 

desenvolver problemas comportamentais ou sinais de dificuldades. Sendo assim, o 

presente estudo trabalhou na perspectiva da prevenção seletiva, já que as crianças 

selecionadas para participar estavam, na visão de seus professores, em risco para 

apresentar algum tipo de problema comportamental. Esse é um dos diferenciais do 

presente estudo, visto que poucos autores utilizaram o Método Friends – Fun Friends – 

em uma perspectiva de prevenção seletiva, enquanto que outros trabalhos aplicaram o 

método para prevenção universal ou para tratamento de crianças pré-escolares (SHORTT; 

BARRETT; FOX, 2001; FARRELL; BARRETT; CLAASSENS, 2005; PAHL; 

BARRETT, 2010; ZERTUCHE, 2012; DOHL, 2013; ANTICICH et al., 2013; 
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BARRETT; FISAK; COOPER, 2015).  Dentre os estudos que utilizaram programas de 

prevenção e promoção de saúde, o ambiente que ficou em evidência foi à escola, pois a 

escola acolhe esse tipo de pesquisas direcionadas ao público infantil. Essas práticas 

interventivas colaboram para o desenvolvimento da comunidade escolar, fortalece o 

vínculo entre os pares, promove o aprendizado, reduz dificuldades psicossociais, além de 

favorecer o desenvolvimento saudável dos indivíduos (EHRENREICH-MAY, BILEK, 

2011).  

O trabalho interventivo preventivo é de extrema importância principalmente para 

o público pré-escolar. Iizuka e Barrett (2011) sugerem que as intervenções com objetivo 

preventivo devem começar precocemente, ou seja, antes mesmo que a criança apresente 

os primeiros sinais de problemas de comportamento, pois o impacto é extremamente 

positivo para o desenvolvimento da criança, visto que aumenta a resiliência. Nesse 

sentido, o presente trabalho apresentou alta relevância social ao levar para uma população 

de alta vulnerabilidade social um programa preventivo reconhecido mundialmente por 

favorecer o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para redução dos problemas 

de comportamento, especialmente os relacionados com ansiedade (PAHL, 2009). Os 

resultados obtidos, que evidenciam redução dos problemas de comportamento das 

crianças na perspectiva da professora, indicam que tal programa pode ter efeito positivo 

no desenvolvimento infantil mesmo quando aplicado parcialmente (com reduzida 

participação dos pais) em uma comunidade brasileira com elevado índice de 

vulnerabilidade social.  

Todos os resultados que foram alcançados, revelam que o programa de 

intervenção Fun-Friends (Método Friends) mostrou efeitos positivos na diminuição dos 

problemas de comportamentos das crianças selecionadas a partir do ponto de vista das 

professoras. Dificuldades foram encontradas durante a realização da pesquisa, como a 

falta de participação dos pais/responsáveis nas sessões de intervenção, nas quais deveriam 

receber modelo e orientação de como manejar as habilidades aprendidas pelas crianças, 

bem como a baixa disponibilidade dos mesmos para comparecer à escola para 

preenchimentos dos inventários utilizados no estudo. 

Especialmente em função da vulnerabilidade social da amostra, deve-se 

considerar a hipótese de que os pais tiveram dificuldade para responder os questionários 

e isso contribuiu para que não houvesse diferença na avaliação pré e pós-intervenção. 

Sugere-se que, em trabalhos futuros, a avaliação das crianças, do ponto de vista dos pais, 

seja realizada por meio de entrevistas. Além disso, sugere-se os novos estudos realizados 
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com o Método Friends – Fun Friends – contem com uma amostra mais ampla, que permita 

a adoção de testes estatísticos mais robustos, bem como a participação de crianças em 

grupo controle, o que permitiria atribuir os efeitos com a intervenção aos procedimentos 

realizados. Sugere-se, ainda, que sejam adotadas medidas para avaliação das habilidades 

socioemocionais, foco de desenvolvimento do Método Friends, para que se tenham 

medidas mais diretas dos resultados desse programa. A avaliação, tanto das habilidades 

socioemocionais, quanto dos problemas emocionais, deve ser realizada a partir de 

múltiplos informantes, de maneira a compreender os efeitos do programa a partir de 

diferentes perspectivas. Com o controle dessas diferentes variáveis será possível 

colaborar para o desenvolvimento de futuras intervenções em saúde mental a crianças na 

faixa pré-escolar e estratégias de prevenção e promoção de saúde, a fim de contribuir para 

o desenvolvimento de políticas públicas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente estudo evidenciou que a aplicação do Método Friends – Fun Friends 

com crianças pré-escolares inseridas em contexto de alta vulnerabilidade social levou a 

redução significativa dos problemas de comportamento das crianças na perspectiva das 

professoras. Na perspectiva dos pais, não houve mudança significativa nas suas 

avaliações acerca dos comportamentos de seus filhos após a intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABED, A. L. Z. O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para 

a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica. Constr. 

psicopedag., São Paulo, v. 24, n. 25, p. 8-27, 2016. 

ABEP (2015). Associação Nacional de Empresas e Pesquisas: Critério de classificação 

econômica do Brasil. São Paulo: ABEP. http://www.abep.org. 

ABREU, S.; MURTA, S. G. O Estado da Arte da Pesquisa em Prevenção em Saúde 

Mental no Brasil: uma Revisão Sistemática. Interação Psicol. Curitiba, v.20, n.1, p. 101-

111, jan./abr. 2016.   

ABREU, S.; MIRANDA, A. A. V. MURTA, S. G. Programas Preventivos Brasileiros: 

Quem Faz e como É Feita a Prevenção em Saúde Mental? Psico - USF, v. 21, n. 1, p. 

163-177, 2016. 

ACHENBACH, T. M.; RESCORLA, L. A. (2000). Manual for the ASEBA Preschool-

Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for 

Children, Youth, & Families. 

ACHENBACH, T. M.; IVANOVA, M. Y.; RESCORLA, L. A.; TURNER, L. V.; 

ALTHOFF, R. R. Internalizing/Externalizing problems: review and recommendations for 

clinical and research applications. Journal of the American academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, v. 55, n. 8, p. 647-656, 2016.  

ACHENBACH, T. M.; EDELBROCK, C. S. The child behavior profile: II. Boys aged 

12-16 and girls aged 6-11 and 12-16. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

v.47, n.2, p. 223-233, 1979. 

ALVARENGA, P.; WEBER, L. N. D.; BOLSONI-SILVA, A. T. Cuidados parentais e 

desenvolvimento socioemocional na infância e na adolescência: uma perspectiva 

analítico-comportamental. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 

Cognitiva, v. 18, n. 1, p. 4- 21, 2016. 

ANTHONY, S. M. R. A criança com Transtornos de Ansiedade: seus ajustamentos 

criativos defensivos. Revista da Abordagem Gestáltica, 2009.  

ANTICICH, S. A.; BARRETT, P. M.; SILVERMAN, W.; LACHEREZ, P.; GILLIES, 

R. The prevention of childhood anxiety and promotion of resilience among preschool-

aged children: A universal school based trial. Advances in school mental health 

promotion, v. 6, n. 2, p. 93-121, 2013. 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais-: DSM-5. Artmed Editora, 2014. 



46 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de 

doenças mentais-DSM-4. Artmed Editora, 2002. 

ASSIS, S. G.; AVANCI, J. Q.; OLIVEIRA, R. V. C. Socieconomic inequalities and child 

mental health. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.43, n.1, p.92-100, Suplemento 1. 

Ago, 2009. 

AUNE, T.; STILES, T. C. (2009). Universal-based prevention of syndromal and 

subsyndromal social anxiety: a randomized controlled study. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, v. 77, n. 5, p. 867-879, 2009. 

AVERILL, J. R. (2000). Inteligence, emotion and creativity. In R. Bar-On, & D.A. Parker 

(Eds.) Handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass, p. 277-298, 

2000. 

BANDEIRA, M.; ROCHA, S. S.; SOUZA, T. M. P.; DEL PRETTE, Z. A. P., DEL 

PRETTE, A. Comportamentos problemáticos em estudantes do ensino fundamental: 

características da ocorrência e relação com habilidades sociais e dificuldades de 

aprendizagem. Estudos de Psicologia, v. 11, n. 2, p. 199-208, 2006. 

BANDEIRA, D. R.; BORSA, J. C.; SOUZA, D. S.  Prevalência dos problemas de 

comportamento em uma amostra de crianças do Rio Grande do Sul. Psicologia: Teoria 

e Prática, v. 13, n.2, p.15-29, 2011. 

BARRETT, P. M.; DADDS, M. R.; RAPEE, R. M. Family Treatment of Childhood 

Anxiety: A Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, v. 64, n.2, 

p. 333-342, 1996. 

BARRETT, P.; FISAK, B.; COOPER, M. The Treatment of Anxiety in Young Children: 

Results of an Open Trial of the Fun FRIENDS Program. Behaviour Change, v. 32, n. 4, 

p. 231-242, 2015. 

BARRETT, P. M.; SONDEREGGER, R.; XENOS, S. Using FRIENDS to combat 

anxiety and adjustment problems among young migrants to Australia: A national trial. 

Clinical Child Psychology and Psychiatry, v. 8, n. 2, p. 241-260, 2003. 

BRIOSO, A.; SARRIÀ, E. Distúrbios de comportamento. Em C. Coll, J. PALACIOS, A. 

MARCHESI (Orgs.), Desenvolvimento psicológico e educação: necessidades 

educativas especiais e aprendizagem escolar Porto Alegre: Artes Médicas, v.3, p. 157-

168, 1995. 

BOLSONI-SILVA, A. T.; DEL PRETTE, A.; OISHI, J. Habilidades sociais de pais e 

problemas de comportamento dos filhos. Psicologia: Argumento, v. 9, p.11-29, 2003. 



47 

 

BOLSONI-SILVA, A. T.; MARTURANO, E. M. Práticas educativas e problemas de 

comportamento: Uma análise à luz das habilidades sociais. Estudos de Psicologia, v.7, 

n. 2, p. 227-235, 2002. 

BOLSONI-SILVA, A. T.; MARTURANO, E. M. A qualidade da interação positiva e da 

consistência parental na sua relação com problemas de comportamentos de pré-escolares. 

Interamerican Journal of Psychology, v. 41, n. 3, p. 349-358, 2007. 

BORSA, J. C.; NUNES, M. L. T. Prevalência de problemas de comportamento em uma 

amostra de crianças em idade escolar da cidade de Porto Alegre. Aletheia, v. 34, p. 32-

46, 2011. 

CALEAR, A. L., CHRISTENSEN, H., MACKINNON, A., GRIFFITHS, K. M., & 

O'KEARNEY, R. (2009). The Youth Mood Project: a cluster randomized controlled trial 

of an online cognitive behavioral program with adolescents. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, v. 77, n.6, p. 1021-1032, 2009. 

DALTON, J. H.; ELIAS, M. J.; WANDERSMAN, A. Prevention and 

promotion:implementing programs. Em J. H. Dalton, M. J. Elias & A. Wandersman 

(Org.), Community Psychology: linking individuals and communities, p.514-539, 

2007. 

DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Psicologia das habilidades sociais: Terapia 

e educação. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 1999. 

DEL PRETTE, Zilda A. P.; DEL PRETTE, A. Psicologia das habilidades sociais na 

infância: teoria e prática. Petrópolis: Vozes, 2005. 

DOHL, A. H. Managing anxiety through childhood social-emotional development. 

Dissertação de Mestrado. The University of British Columbia, Canada, 2013. 

EHRENREICH-MAY, J.; BILEK, E. L. Universal prevention of anxiety and depression 

in a recreational camp setting: an initial open trial. Child Youth Care Forum, v. 40, p. 

435-455, 2011. 

ESSAU, C. A.; CONRADT, J.; SASAGAWA, S.; OLLENDIC, T. H. Prevention of 

anxiety symptoms in children: results from a universal school-based Trial. Behavior 

Therapy, v. 43, n. 2, p. 450-464, 2012. 

FARIAS, S. Transtornos de ansiedade na infância e adolescência. Monografia 

apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense- 

UNESC, para a obtenção do título de especialista em Saúde Mental. Crisciuma, 2013. 

FARRELL, L. J., BARRETT, P. M., CLAASSENS, S. Community trial of an evidence-

based anxiety intervention for children and adolescents (the FRIENDS program): A pilot 

study. Behaviour Change, v. 22, n. 4, p. 236-248, 2005. 



48 

 

FERNANDES, L. F. B.; ALCKIMIN-CARVALHO, F.; IZBICKI, S.; MELO, M. H. S. 

Prevenção universal de ansiedade na infância e adolescência: uma revisão sistemática. 

Revista Psicologia: Teoria e Prática, v.16, n.3, p. 83-99, 2014. 

GALLEGOS-GUAJARDO, J., RUVALCABA-ROMERO, N., LANGLEY, A., 

VILLEGAS-GUINEA, D. Selective Prevention for Anxiety and Resilience Promotion: 

Outcomes of an Anxiety Prevention and Resilience Program with Girls at Risk. Pensando 

Psicología, v. 11, n. 18, 2015. 

GOLDIAMOND, I. Toward a constructional approach to social problems: ethical and 

constitutional issues raised by applied behavioral analysis. Behavior and social 

issues, v.11, n.2, p.108-197, 2002.  

GONÇALVES, D. H., HELDT, E. Transtorno de Ansiedade na Infância como Preditor 

de Psicopatologia em Adultos. Revista Gaúcha de Enfermagem, v.30, p.533-541, 2009.  

GONDIM, S. M. G.; MORAIS, F. A.; BRANTES, C. A. A. Competências 

socioemocionais: fator-chave no desenvolvimento de competências para o trabalho. Rev. 

Psicol., Organ. Trab., Florianópolis, v. 14, n. 4, p. 394-406, dez.  2014. 

HESSEL, A., BORLOTI, E. B., HAYDU, V. B. O pensar e o sentir numa análise 

comportamental da ansiedade. In C. V. B. B. Pessoa, C. E. Costa & M. F. Benvenuti 

(Orgs.), Comportamento em foco, 2012, v. 1, p. 283-2920, São Paulo: ABPMC. 

HOPSON, L. M., LEE, E. Mitigating the effect of family poverty on academic and 

behavioral outcomes: The role of school cliomate in middle and high school. Children 

and  Youth Services Review, v. 33, p. 2221-2229, 2011. 

IIZUKA, C. A.; BARRETT, P. M. Programa Friends para o tratamento e prevenção de 

transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes. In. Circe Salcides Petersen and 

Ricardo Wainer (Ed.), Terapias cognitivo-comportamentais para crianças e 

adolescentes, 2011, p. 264-285 São Paulo, Brasil: Artmed. 

INGBERMAN, Y. K. O estudo de padroes de interação entre pais e filho; prevenção da 

aquisição de comportamentos desadaptativos, embasamento para prática clínica. In: 

Guilhardi, H.n J. Sobre comportamento e cognição, v. 8. Santo André – São Paulo. 

Esetec; p. 226-233, 2001 

IZARD, C. E. The Many Meanings/Aspects of Emotion: Definitions, Functions, 

Activation, and Regulation. Emotion Review, v.2, n .4, p.363-370, 2010.  

KETTLER, R. J.; ELLIOTT, S. N.; DAVIES, M.; GRIFFIN, P. Testing a multi-stage 

screening system: Predicting performance on Australia’s national achievement test using 

teachers’ ratings of academic and social behaviors. School Psychology International, v. 

33, p. 93-111, 2011. 



49 

 

KRAAG, G., VAN BREUKELEN, G. J., KOK, G., & HOSMAN, C. "Learn Young, 

Learn Fair", a stress management program for fifth and sixth graders: longitudinal results 

from an experimental study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 50, n. 9, 

p. 1185-1195, 2009. 

LIPNEVICH, A. A.;  ROBERTS, R. D. Noncognitive skills in education: Emerging 

research and applications in a variety of international contexts. Journal of Psychology 

and Education, v. 22, n. 2, p. 173-177.  2012 

MOTA, A. D. P. Identificação dos transtornos do espectro de autismo com Child 

Behavior Checklist (CBCL): evidências de sensibilidade.  – Tese de Doutorado, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

MUÑOZ, R. E.; MRAZEK, P. J.; HAGGERTY, R. J. Institute of medicine report on 

prevention of mental disorders. American Psychologist, v.51, p.1116-1112, 1996. 

MURTA, S. G. Programas de prevenção a problemas emocionais e comportamentais em 

crianças e adolescentes: lições de três décadas de pesquisa. Psicologia: Reflexão e 

Crítica, v. 20, p.1-8, 2007. 

O’CONNEL, M.E.; BOAT, T.; WARNER, K. E. Preventing mental, emotional, and 

behavior disorders among young people: Progress and possibilities. DC: The 

National Academies Press. Washington, 2009. 

O´CONNOR, E.; McCARTNEY, K. Testing associations between young children´s 

relationships with mothers and teachers,. Journal of Educational Psychology, v. 98, 

p.87-98, 2006. 

OMS, Organização Mundial de Saúde. Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento da CID-10; Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993. 

PAHL, K. M. Preventing anxiety and promoting social and emotional strength in early 

childhood: An investigation of aetiological risk factors. – Tese de Doutorado, University 

of Queensland in February, 2009. 

PAHL, K. M.; BARRETT, P. The Development of Social–Emotional Competence in 

Preschool-Aged Children: An Introduction to the Fun FRIENDS Program. Australian 

Journal of Guidance and Counselling, v.17, n. 1, p. 81-90, 2007. 

PAHL, K. M.; BARRETT, P. M. Preventing anxiety and promoting social and emotional 

strength in preschool children: A universal evaluation of the Fun FRIENDS program. 

Advances in School Mental Health Promotion, v. 3, n. 3, p. 14-25, 2010. 

PATTERSON, G. R.; DISHION, T. Antisocial boys. Comportamento anti-social. 

Santo André: ESETec Editores Associados, 2002. 



50 

 

PESCE, R. Violência familiar e comportamento agressivo e transgressor na infância: uma 

revisão da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, v.14, n.2, p. 507-518, 2009. 

PETRUCCI, G. W.; BORSA, J. C.; KOLLER, S. H. A Família e a Escola no 

Desenvolvimento Socioemocional na Infância. Temas em Psicologia, 2016, v. 24, n.2, 

p.391-402, 2016. 

PINHEIRO, M. I. S.; HAASE, V. G.; DEL PRETTE, A.; AMARANTE, C. L. D.; DEL 

PRETTE, Z. A. P. Treinamento de habilidades sociais educativas para pais de crianças 

com problemas de comportamento. Psicologia: reflexão e crítica, v.19, n.3, p. 407-414, 

2006. 

PIRES, M. L. N., SILVARES, E. F. M., RAFIHI-FERREIRA, R. ROCHA, M. M., 

FERNANDES, L. F. B., MELO, M. B. Reprudutibilidade e consistência interna do 

CBCL/1,5-5 e problemas de comportamento em uma amostra de crianças pré-escolares. 

In: Anais da 44a Reunião Anual de Psicologia, Ribeirão Preto/SP, 2014.  

PIZATO, E. C. G., MARTURANO, E. M., FONTAINE, A. M. G. V. Trajetórias de 

Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento no Ensino Fundamental: Influência 

da Educação Infantil. Psicologia: reflexão e crítica, v. 27, n. 1, p. 189-197, 2014.  

POLANCZYK, G. V.; SALUM, G .A.; SUGAYA, L.S.; CAYE, A.; ROHDE, L. A. 

Annual Research Review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental 

disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 

56, p. 345-365, 2015. 

ROCHA, M. M.; SILVARES, E. F. M. Competências de jovens brasileiros: Fatores de 

proteção para problemas comportamentais. Actas do VII Simpósio Nacional de 

Investigação em Psicologia. Universidade do Minho, Portugal, 2010. 

ROSIN-PINOLA, A. R.; DEL PRETTE, Z. A. P. Inclusão escolar, formação de 

professores e a assessoria baseada em habilidades sociais educativas. Revista brasileira 

de educação especial, v. 20, n. 3, p. 341-356, 2014. 

SHORTT, A. L., BARRETT, P. M., FOX, T. L. Evaluating the FRIENDS program: A 

cognitive-behavioral group treatment for anxious children and their parents. Journal of 

clinical child psychology, v. 30, n. 4, p. 525-535, 2001. 

SILVA, W. V.; FIGUEIREDO, V. L. M. Ansiedade infantil e instrumentos de avaliação: 

uma revisão sistemática. Revista brasileira de psiquiatria, v. 27, n. 4, p. 329-335, 2005. 

SKINNER, B. F. Science and human behavior. Simon and Schuster, 1953 (Publicação 

original) – Ciência e Comportamento Humano. Tradução João Carlos Todorov, Rodolfi 

Azzi. 10ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 



51 

 

SPENCE, S. H.; RAPEE, R.; MCDONALD, C.; INGRAM, M. The structure of anxiety 

symptoms among preschoolers. Behaviour Research and Therapy, v. 39, p. 1293-1316, 

2001. 

TOPF, J. A prevenção da saúde, 2009. 

TRUDEAU, L., SPOTH, R., RANDALL, G. K., & AZEVEDO, K. Longitudinal effects 

of a universal family-focused intervention on growth patterns of adolescent internalizing 

symptoms and polysubstance use: gender comparisons. Journal of Youth and 

Adolescence, v. 36, n. 6, p. 725-740, 2007. 

VALE, V. Do tecer ao remendar: os fios da competência socioemocional, Exedra, v.2, 

p. 129-146. 2009. 

VUIJK, P., LIER, P. A. VAN, CRIJNEN, A. A., & HUIZINK, A. C. Testing sex-specific 

pathways from peer victimization to anxiety and depression in early adolescents through 

a randomized intervention trial. Journal of Affective Disorders v. 100, p. 221-226, 

2007. 

WEISZ, J. R., SANDLER, I. N.; DURLAK, J.A.; ANTON, B., S. Promoting and 

protecting youth mental health trough evidence-based prevention and treatment. 

American Psychologist, v.60, p. 628-648, 2005. 

WHITTAKER, J. E. V., HARDEN, B. J., SEE, H. M., MEISCH, A. D., WESTBROOK, 

T. R. Family risks and protective factors: Pathways to Early Head Start toddler`s social-

emotional functioning. Early Childhood Research Quarterly, v. 26, p. 74-86, 2011. 

ZEGGIO, L.; NICO, Y.; LEONARDI, J. A experiência do Método FRIENDS: Uma 

possibilidade de prevenção e de promoção de "saúde mental" em larga escala no Brasil? 

Boletim Paradigma, v. 10, p. 20-24, 2015a. 

ZEGGIO, L.; NICO, Y.; LIMA, T.; CAMBOIM, R. Método Friends como estratégia de 

políticas públicas para prevenção em saúde mental e aproximações entre as abordagens 

cognitiva e analítico-comportamental.  X Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, 

Porto de Galinhas, abril 2015b.  

ZERTUCHE, C. P. Efectividad del programa "Amistad y Diversion" en el desarrollo de 

la resiliencia en niños de edad preescolar (Teses de mestrado). Universidad de 

Monterrey, Mexico, 2012. 

 



52 

 

8. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Anexo 1. Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Responsáveis 

 

Prezado(a) responsável pelo(a) aluno(a) _________________________________, 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa ‘‘Efeito de um programa 

de intervenção voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças pré-

escolares’’, que se propõe avaliar o efeito de um programa de intervenção voltado para o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais de crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos. O 

trabalho envolve 14 encontros com duração de 90 a 120 minutos, sendo 10 encontros grupais com 

as crianças, 2 encontros com os pais e 2 encontros de reforço das habilidades desenvolvidas. Esses 

encontros acontecerão nas dependências da escola durante o período de aula. Os pais vão receber 

bilhetes para saber as atividades que foram desenvolvidas e receber as instruções sobre como dar 

continuidade ao trabalho em casa. Antes de iniciar o programa, será feita uma avaliação dos 

comportamentos da criança na perspectiva dos pais utilizando os questionários CBCL/1½-5 e 

PAS. Os professores também vão ser convidados a responder um questionário sobre o 

comportamento de seu aluno, o C-TRF, para complementar essa avaliação inicial. Após a 

conclusão da intervenção e três meses depois, os questionários serão respondidos novamente. 

A participação nesse trabalho oferece riscos mínimos à você e ao seu filho. Entretanto, 

pode haver uma maior sensibilização diante de alguma atividade proposta durante a intervenção, 

ou você pode sentir algum desconforto quando for responder os questionários sobre o 

comportamento de seu filho. No entanto, garantimos que o trabalho será conduzido por uma 

psicóloga clínica que dará suporte ao participante caso qualquer desconforto seja apresentado. Se 

for identificada a necessidade de um tratamento específico para os problemas encontrados, 

faremos o encaminhamento para o serviço indicado. Caso ocorra qualquer prejuízo, direto ou 

indireto, em função da participação na pesquisa, as pesquisadoras irão fornecer assistência 

imediata integral aos participantes, sem qualquer custo para estes. Além disso, está garantido o 

direito a indenizações em caso de danos decorrentes da pesquisa. 

Como benefício, destaca-se que, além de contribuir com o aprimoramento de técnicas que 

ajudam o desenvolvimento das crianças, a participação no projeto deve ajudar a melhorar as 

habilidades socioemocional do seu filho, além de diminuir as dificuldades comportamentais que 

ele pode apresentar agora ou no futuro. Todo o material referente à participação na pesquisa será 

fornecido pelas pesquisadoras sem qualquer custo para os participantes. Além disso, se 

posteriormente houver algum tipo de despesas decorrente da participação na pesquisa, elas serão 

ressarcidas pelas pesquisadoras.  

Caso você concorde com a participação do seu filho, em qualquer etapa do estudo, e 

mesmo depois da conclusão, você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas (ver telefone, e-mail e endereço abaixo). A participação é voluntária e você 

terá o direito de desistir da participação em qualquer momento do trabalho, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas e do conteúdo das sessões realizadas, sendo resguardado o nome dos participantes 

(apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do 

local de coleta de dados. 

O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é organizado em duas vias, 

sendo que uma ficará com o pesquisador e outra com você, responsável pela criança, de maneira 

que você possa ter acesso às informações e às pesquisadoras em todas as etapas do projeto. Todos 

os requisitos da Resolução CNS No 466/2012 e seus complementares serão respeitados na 

realização desse trabalho. 
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Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: 

End: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 3305 Pirituba, São Paulo - SP CEP 05145-200  

e-mail: cep.uniansp@anhanguera.com 

telefone: (11) 3512-8412  

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Thaylla Carvalho Cavalcante Gomes (Pesquisadora)  

Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha (Orientadora) 

 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 

momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do responsável pelo participante _______________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa: _________________________ 

 

 

 

Declaro que expliquei ao responsável pelo Participante da Pesquisa os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa 

sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ______ de ______________________ de 20____. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Nome: Thaylla Carvalho Cavalcante Gomes 

Orientadora: Profa. Dra. Marina Rocha 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 28 

Telefone: (11) 2114-7510 

E-mail: marina.rocha@mackenzie.br 

 

 

mailto:marina.rocha@mackenzie.br
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Professoras 

 

Prezada professora do(a) aluno(a) _________________________________, 

 

Gostaríamos de convidá-la a participar do projeto de pesquisa ‘‘Efeito de um programa 

de intervenção voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças pré-

escolares’’, que se propõe avaliar o efeito de um programa de intervenção voltado para o 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais de crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos. O 

trabalho envolve 14 encontros com duração de 90 a 120 minutos, sendo 10 encontros grupais com 

as crianças, 2 encontros com os pais e 2 encontros de reforço das habilidades desenvolvidas. Esses 

encontros acontecerão nas dependências da escola durante o período de aula. Os pais vão receber 

bilhetes para saber as atividades que foram desenvolvidas e receber as instruções sobre como dar 

continuidade ao trabalho em casa. Antes de iniciar o programa, será feita uma avaliação dos 

comportamentos da criança na perspectiva dos pais utilizando os questionários CBCL/1½-5 e 

PAS. Sua participação implica na resposta ao questionário sobre o comportamento de seus alunos 

que forem incluídos na pesquisa. O questionário escolhido é o C-TRF, que avalia os 

comportamento e diferentes áreas. Após a conclusão da intervenção e três meses depois, os 

questionários serão respondidos novamente. 

A participação nesse trabalho oferece riscos mínimos à você. Entretanto, você pode sentir 

algum desconforto quando for responder os questionários sobre os comportamentos de seus 

alunos, especialmente se for em alguma área mais sensível, ou que indique um problema mais 

grave. No entanto, o trabalho será conduzido por uma psicóloga clínica que dará suporte ao 

participante caso qualquer desconforto seja apresentado. Se for identificada a necessidade de 

encaminhamento para algum tipo de tratamento, ele será feito. Caso ocorra qualquer prejuízo, 

direto ou indireto, em função da participação na pesquisa, as pesquisadoras irão fornecer 

assistência imediata integral aos participantes, sem qualquer custo para estes. Além disso, está 

garantido o direito a indenizações em caso de danos decorrentes da pesquisa. 

Como benefício, destaca-se que, além de contribuir com o aprimoramento de técnicas que 

ajudam o desenvolvimento das crianças, a participação no projeto deve ajudar a melhorar as 

habilidades socioemocional do seu aluno, além de diminuir as dificuldades comportamentais que 

ele pode apresentar agora ou no futuro. Todo o material referente à participação na pesquisa será 

fornecido pelas pesquisadoras sem qualquer custo para os participantes. Além disso, se 

posteriormente houver algum tipo de despesas decorrente da participação na pesquisa, elas serão 

ressarcidas pelas pesquisadoras.  

Caso você concorde em participar, em qualquer etapa do estudo, e mesmo depois da 

conclusão, você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas (ver telefone, e-mail e endereço abaixo). A participação é voluntária e você terá o direito 

de desistir da participação em qualquer momento do trabalho, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local de coleta de dados. 

O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é organizado em duas vias, 

sendo que uma ficará com o pesquisador e outra com você, de maneira que você possa ter acesso 

às informações e às pesquisadoras em todas as etapas do projeto. Todos os requisitos da Resolução 

CNS No 466/2012 e seus complementares serão respeitados na realização desse trabalho. 
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Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: 

End: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 3305 Pirituba, São Paulo - SP CEP 05145-200  

e-mail: cep.uniansp@anhanguera.com 

telefone: (11) 3512-8412  

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Thaylla Carvalho Cavalcante Gomes (Pesquisadora)  

Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha (Orientadora) 

 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 

momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do participante _______________________________________ 

 

Assinatura do participante: _________________________ 

 

 

 

Declaro que expliquei ao Participante da Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ______ de ______________________ de 20____. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Nome: Thaylla Carvalho Cavalcante Gomes 

Orientadora: Profa. Dra. Marina Rocha 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 28 

Telefone: (11) 2114-7510 

E-mail: marina.rocha@mackenzie.br 

 

mailto:marina.rocha@mackenzie.br
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Anexo 4. Termo de Assentimento - Participante de Pesquisa  

 

Eu gostaria de te convidar para participar de um projeto que vai estudar se 

participar de um grupo de amigos que fazem atividades juntos ajuda no desenvolvimento 

das crianças. Se você aceitar participa, nós vamos fazer alguns encontros com outros 

coleguinhas aqui na escola. Nesses encontros, teremos atividades que nos ajudaram a lidar 

com nossos sentimentos e a aprender a ser um bom amigo. As atividades que a gente vai 

fazer são divertidas, mas as vezes você pode ficar triste se a gente conversar de algum 

assunto que te chateia. Se você quiser participar você fará parte da turma Amigos 

Divertidos. Se você não quiser participar não tem problema nenhum. Se caso você achar 

que quer participar, mas depois mudar de ideia, também não tem problema. É só você me 

dizer e eu vou te levar de volta para a sala de aula. Mesmo que você quiser participar um 

dia, mas não quiser mais nos outros dias, é só você me avisar, ou falar para a professora 

ou para o seu pai/mãe/responsável. Eu não vou contar o que faremos nas atividades para 

os outros coleguinhas de sala que não fizerem parte do nosso grupo. Também não vou 

contar para as outras pessoas o seu nome, o nome das outras crianças que vão fazer 

atividades com a gente e o nome da sua escola.  

Se você tiver qualquer dúvida, você sempre pode perguntar para mim, para a sua 

professora ou para o seu pai/mãe/responsável. 

 Você quer participar? 

 

 

 

Declaro que expliquei ao Participante da Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ______ de ______________________ de 20____. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Nome: Thaylla Carvalho Cavalcante Gomes 

Orientadora: Profa. Dra. Marina Rocha 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 28 

Telefone: (11) 2114-7510 

E-mail: marina.rocha@mackenzie.br 

 

mailto:marina.rocha@mackenzie.br
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Anexo 5. Questionário Pais 

I. Dados da criança Identificação (para uso do projeto): 

1. Nome: 2. Sexo:       □ Masculino    □ Feminino 

3. Data de Nascimento: 4. Idade: 

5. Qual é sua relação (grau de parentesco) com a 

criança?  

□ 

Mãe 

□ 

Pai 

□ 

Outro:_____________________ 

6. Quantas horas por dia você fica com o seu filho? 

7a. Quantos filhos você tem? 7b. Qual é a idade deles? 

8. Quantas pessoas moram na mesma casa? 

9. Nos últimos 6 meses, o seu filho foi indicado para atendimento por algum profissional de saúde mental?  

□ Psiquiatra □ Fonoaudiólogo □ Pedagogo 

□ Psicólogo □ Neurologista □ Outros (ex: Capsi): 

10a. Faz uso de algum 

medicamento? 

□ Sim □ Não 10b. Se sim, qual/quais? 

10c. Há quanto tempo? 
Agora, responda algumas perguntas sobre itens do seu domicílio para classificação econômica. Por favor, 

pontuar apenas os itens que estiverem funcionando ou que devem ser consertados ou repostos nos próximos 

6 meses. Se você possui mais do que um domicílio, considere aquele no qual há o maior número de 

itens de conforto. 

Itens de Conforto 
Não 

Possui 
1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio, exclusivamente para uso particular       

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que 

trabalham pelo menos cinco dias por semana 
     

Quantidade de máquinas de lavar roupa (excluir tanquinho)      

Quantidade de banheiros      

Quantidade de DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e 

desconsiderando DVD de automóvel 
     

Quantidade de Geladeiras      

Quantidade de Freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computador de mesa, 

laptops, notebooks, netbooks; desconsiderar tablets, palms e smartphones 
     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando de uso exclusivamente 

profissional 
     

Quantidade de secadoras de roupas, considerando lava e seca      

A água utilizada neste domicílio é proveniente de: 

1. Rede geral de 

distribuição 

2. Poço ou Nascente 3. Outro meio 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

1. Asfaltada/Pavimentada 2. Terra/Cascalho 

Qual é o grau de instrução do(a) chefe da família? Considere como chefe a pessoa com maior renda. 

□ Analfabeto / Fundamental I incompleto □ Fundamental I completo / Fundamental II incompleto 

□ Fundamental Completo / Médio incompleto □ Médio completo / Superior 

incompleto 

□ Superior  

 


