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RESUMO 

A relação dos pais com os filhos afeta o curso do desenvolvimento da criança. Ao 

aprimorar o repertório de habilidades e práticas parentais, aumenta-se a probabilidade 

dos pais serem capazes de desenvolverem comportamentos adaptativos da criança e de 

manejar os comportamentos desadaptativos. Este estudo adaptou um programa de 

práticas parentais positivas com o propósito de desenvolver o repertório de habilidades 

parentais. O objetivo foi analisar a viabilidade da aplicação desse programa e verificar 

seu efeito nos problemas de comportamento da criança e nas habilidades sociais 

educativas parentais. O delineamento escolhido para o presente estudo foi o de 

coletânea de casos.  O projeto foi divulgado para 115 cuidadores principais de crianças 

de três a cinco anos de idade que frequentam uma instituição de ensino privada. A 

avaliação pré e pós foi realizada com o “Inventário dos comportamentos de Crianças 1,5 

a 5 anos” (CBCL/ 1,5-5) e o “Roteiro de Entrevista de Habilidades Socias Educativas 

Parentais” (RE-HSE-P). Além disso, ao final as participantes responderam a um 

questionário sobre a satisfação com o programa. Os resultados evidenciaram baixo 

interesse dos pais em participar de um programa preventivo, com apenas seis dos 115 

pais convidados tendo iniciado o trabalho (5,22%) e quatro concluindo todas as etapas 

do programa (3,48%). Dentre as mães que participaram, notou-se déficits no uso de 

práticas socioeducativas positivas, com pontuação na faixa clínica ou limítrofe nas 

escalas do RE-HSE-P. Após a participação no programa, percebeu-se redução de 

práticas educativas negativas, porém, não houve mudanças referentes as habilidades 

sociais educativas parentais. Ainda que  nem todas as crianças apresentassem problemas 

de comportamento classificados nas faixas limítrofe ou clínica do CBCL/1,5-5, houve 

uma redução nos escores de dificuldades comportamentais na avaliação final. Discute-se 

a dificuldade de implementação de estratégias de prevenção universal na comunidade. 

Dessa forma, entende-se que seja necessário desenvolver estratégias para atrair os 

pais/cuidadores a participar de ações preventivas, de maneira que seja viável orientar as 

famílias no desenvolvimento de habilidades sociais educativas e na importância do uso 

de práticas parentais positivas antes das dificuldades emocionais e comportamentais 

serem estabelecidas no repertório da criança. 

Palavras-chave:  Relação pais-filhos, promoção de saúde, comportamento. 
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ABSTRACT 

The relationship between parents and children affects the course of the child's 

development. By improving the repertoire of parental skills and practices, parents are 

more likely to be able to help their child develop adaptive behaviors and also to deal 

with their child maladaptive behaviors. This study adapted a program of positive 

parenting practices for the purpose of developing the parental skills repertoire. The 

objective was to analyze the feasibility of applying this program and to verify its effect 

on child behavior problems and parental social skills. The design chosen for the present 

study was case collection. A total of 115 primary caregivers of children three to five 

years of age attending a private educational institution were invited to participate. Pre- 

and post-treatment evaluation was carried out with the "Child Behavior Checklist for 

age 1.5 to 5" (CBCL/1.5-5) and the " Roteiro de Entrevista de Habilidades Socias 

Educativas Parentais" (RE-HSE-P). Besides, at the end of the program, participants 

answered a questionnaire about their satisfaction with the treatment. Results indicated 

low interest of the parents to participate in a preventive program, with only six of the 

115 invited parents starting (5.22%) and four completing all stages of the program 

(3.48%). Among the mothers who participated, there were deficits in the use of positive 

socio-educational practices, with scores in the clinical or borderline range in the scales 

of the RE-HSE-P. After participating in the program, there was a decrease in negative 

educational practices, but no changes in the parental educational social skills. Although 

not all children had problems in the borderline or clinical range of CBCL/1.5-5, there 

was a reduction in behavioral difficulties in the final assessment. It is discussed the 

difficulties of implementing universal preventive strategies in de community. We 

understand that it is necessary to develop strategies to attract parents/caregivers to 

participate in preventive actions, so that it is feasible to guide families in the 

development of educational social skills and on the importance of using positive 

parental practices before the emotional and behavioral difficulties are established in the 

child repertoire. 

 

 Key words:  Parent-child relationship, health promotion, behavior. 
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1. Introdução 

 

1.1. A família e sua importância no desenvolvimento infantil 

 

A família é um agente socializador. É nela que são criados os primeiros vínculos 

afetivos da criança que impactam seu desenvolvimento. A família pode ser entendida 

como uma instituição social que busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus 

membros e da coletividade, abrangendo a proteção e o bem-estar da criança. Também é 

vista como um sistema social responsável por conduzir valores, crenças, ideias e 

significados presentes nas sociedades (KREPPNER, 2000). Esta estrutura social está 

presente em todas as sociedades e atua como mediadora principal dos padrões, modelos 

e influências culturais (AMAZONAS; DAMASCENO; TERTO; SILVA, 2003; 

KREPPNER, 1992, 2000). 

As bases para o comportamento e desenvolvimento dos indivíduos são 

adquiridas através das relações entre os sujeitos e os seus contextos, relações essas 

caracterizadas pela mutualidade de influências (DAMON; LERNER, 2008). Segundo 

Carneiro (2010), é na família que a criança encontra elementos necessários para o 

processo de socialização e de desenvolvimento de aspectos socioafetivos, como: 

autoestima, afetividade, confiança, motivações intrínsecas, quadro de emoções 

saudáveis, aceitação, autonomia, intencionalidade, decisão, maturidade, respeito e 

reciprocidade. A criança é marcada pelo meio social em que se desenvolve, tendo a 

família como um ponto de referência, sendo esta a primeira instituição social 

responsável pela efetivação dos direitos básicos da criança. Através das relações 

vivenciadas no ambiente familiar e das trocas interpessoais é que a criança desenvolve 

sua identidade, autoconfiança e o dínamo de suas motivações (CARNEIRO, 2010). 

O desempenho e envolvimento dos pais no âmbito familiar é de fundamental 

importância para que as relações educativas se estabeleçam e efetivamente promovam 

desenvolvimento social dos filhos, tendo em vista que a infância é um período decisivo 

para se aprender as habilidades sociais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). As 

habilidades sociais são compreendidas como desempenho individual da pessoa 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 
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diferentes classes de comportamentos sociais no repertório do indivíduo para lidar de 

forma adequada frente às demandas interpessoais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2001). As habilidades sociais são aprendidas no meio social e são importantíssimas na 

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

O Treinamento de Habilidades Sociais (THS) é um conjunto de procedimentos 

aplicáveis para diminuir déficits comportamentais, minimizando dificuldades 

interpessoais e maximizando comportamentos socialmente competentes (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 1999). Os autores propõem que “o treino” envolve conceitos  

como habilidades sociais, referindo-se ao conjunto de classes e subclasses 

comportamentais que o indivíduo apresenta para atender inúmeras demandas das 

situações interpessoais; competência social, a capacidade do indivíduo de organizar 

pensamentos, sentimentos e comportamentos em um desempenho adequado às 

demandas do ambiente social, considerando os seguintes critérios de avaliação: melhora 

da autoestima e da qualidade da relação, equilíbrio de ganhos e perdas entre os parceiros 

da interação, respeito e ampliação dos direitos humanos (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2001). Pesquisas têm indicado que o THS, aplicado a grupos de pais, leva a melhoras na 

competência social dos mesmos e atua também na prevenção de problemas de 

comportamento nas crianças (BOLSONI-SILVA; SALINA; VERSUTI; 

ROSINPINOLA, 2008; PINHEIRO; HAASE; DEL PRETTE; AMARANTE; DEL 

PRETTE, 2006). 

O impacto da dinâmica familiar no desenvolvimento da criança requer grande 

atenção, sendo preponderante proporcionar aos pais/cuidadores ajuda no momento de 

educar para que a criança tenha um bom desenvolvimento futuro (DELL’AGLIO; 

SIQUEIRA, 2007; GERVILLA, 2001). Dessa forma, identificar as dificuldades infantis 

e as dificuldades que os pais apresentam para favorecer o desenvolvimento das crianças 

é fundamental para estratégias de promoção de saúde mental (REYNO; MCGRATH, 

2006). 

 

1.2. Práticas Parentais 

 

O termo “práticas parentais” refere-se a diversos comportamentos dos pais 

relacionados ao monitoramento do comportamento social e acadêmico, estabelecimento 
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de limites e afeto dos filhos (GOMIDE, 2003). Silva (2000) utiliza o termo Habilidades 

Sociais Educativas Parentais para descrever o conjunto das habilidades sociais 

educativas dos pais na prática educativa dos filhos, que é representado por uma 

variedade de habilidades sociais educativas, como componentes de estratégias, práticas 

positivas e interações educativas que podem influenciar o repertório comportamental 

dos filhos.  

Bolsoni-Silva, Loureiro e Marturano (2014) dividem as Habilidades Sociais 

Educativas Parentais (HSE-P) em: comunicação (conversar, perguntar), expressão de 

sentimentos e enfrentamento (expressar sentimentos positivos, negativos e opiniões, 

demonstrar carinho, brincar) e estabelecimento de limites (identificar e consequenciar 

comportamentos socialmente habilidosos e não habilidosos, estabelecer regras, ter 

consistência, cumprir promessas, identificar erros e pedir desculpas). Dessa forma, nota-

se que são diversas as áreas às quais os pais devem atentar quando se refere ao 

desenvolvimento de habilidades em seus filhos. 

As práticas parentais podem ser agrupadas em negativas ou positivas. Como 

práticas positivas, encontramos aquelas que envolvem o engajamento dos pais no 

cuidado aos filhos, como habilidades de comunicação, estratégias de resolução de 

conflitos e expressão de afeto (GULLIFORD et al., 2015; REED et al., 2013). 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, 2008). Como práticas negativas encontramos: 

negligência, abuso físico e psicológico, disciplina relaxada e monitoria negativa 

(GOMIDE, 2003). As práticas parentais caracterizadas por falta de afeto/atenção, 

castigos, exposição a conflitos e negligência são vistas como práticas ineficazes, pois 

podem promover problemas comportamentais infantis, principalmente de caráter 

agressivo (PESCE, 2009). Sidman (1995) e Skinner (1953) expõem que o uso de 

práticas agressivas e coercitivas podem levar ao desenvolvimento de diversas 

dificuldades, como ansiedade, baixa autoestima e agressividade, além de aumentarem a 

tendência de emissão de respostas de contra-controle, como a desobediência.  

Vários pesquisadores, investigando as práticas educativas, identificaram relações 

significativas entre as práticas adotadas pelos cuidadores e o desenvolvimento de 

problemas de comportamento (CARVALHO; GOMIDE, 2005; FERREIRA; 

MARTURANO, 2002; PLAISER et al., 2008; SALVO; SILVARES; TONI, 2005; 
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SZELBRACIKOWSKI; DESSEN, 2007). As práticas educativas associadas aos 

problemas de comportamento incluem monitoria negativa, supervisão estressante, alto 

grau de exigência em relação ao desempenho infantil, conflitos familiares e modelos 

negativos de enfrentamento de adversidade (BOUMA; ORMEL; VERHULST; 

OLEHINKEL, 2008; PLAISER et al., 2008). 

Em virtude disso, a redução nas práticas parentais negativas é ponto central para 

intervenções de prevenção e tratamento, entendendo-se que a família é um ambiente 

capaz de selecionar e manter o enfrentamento de problemas de crianças e adolescentes 

(HUGHES; GULLONE, 2008). 

 

1.3. Prevenção na Saúde Mental 

 

O conceito de prevenção vem sendo revisto no decorrer dos anos (ABREU, 

2012). A primeira definição de prevenção, apresentada por Caplan em 1964, era 

constituída por três instâncias: Prevenção primária - que tinha como objetivo a redução 

da ocorrência de novos casos e era destinada à população exposta a fatores de risco, mas 

que ainda não tinham transtornos; secundária - era focada nos sujeitos que já 

apresentavam sinais iniciais do transtorno, e a terciária - direcionada aos que possuíam 

diagnóstico de um transtorno, tendo como objetivo reduzir seus prejuízos e 

consequências (ABREU, 2016; MURTA, 2007). 

Um dos marcos na história da promoção à saúde ocorreu em novembro de 1986, 

com a I Conferência Internacional sobre Promoção à Saúde, que resultou na Carta de 

Ohawa, na qual constam orientações que fundamentam ações de Promoção à Saúde em 

todo o mundo. Uma das orientações principais da Carta de Ohawa é o fortalecimento 

das habilidades pessoais com uso de estratégias que promovam o aprendizado de novas 

competências que ajudem o indivíduo a lidar com as adversidades do ciclo da vida 

(WHO, 2009). 

Com o passar dos anos, o conceito de prevenção em saúde mental foi 

reorganizado em três níveis de intervenção: universal - refere-se às ações direcionadas a 

toda população, sem um alvo específico; seletiva - tem como alvo a população avaliada 

como de risco acentuado, mas ainda sem sintomas; e a prevenção indicada - focada em 
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indivíduos que apresentam sinais ou sintomas iniciais de algum transtorno, sem 

diagnóstico definido (MUÑOZ et al., 2010; POT et al., 2008).  

Já o atual conceito de prevenção compreende a promoção à saúde como uma 

área específica da prevenção e ressalta a integração entre prevenção, promoção e 

tratamento (ABREU, 2016). Essas áreas se complementam em suas atribuições, assim o 

foco da promoção à saúde é no desenvolvimento de competências e recursos para o 

enfrentamento de vulnerabilidades individuais e ambientais, tendo como objetivo 

desenvolver habilidades para o indivíduo enfrentar os desafios pessoais. A prevenção 

tem como objetivo reduzir o aparecimento de problemas e os níveis de exposição e, por 

último o tratamento, visa fornecer assistência aos indivíduos que apresentam 

diagnóstico de transtorno mental (WEIS et al., 2005). 

Há evidências científicas sobre a eficácia e efetividade de programas preventivos 

para saúde mental (ABREU; MURTA, 2016). O foco da prevenção em saúde mental 

está no desenvolvimento saudável do sujeito nas diversas fases de sua vida e também, 

por meio das antecipações de ações e redução dos riscos que possam impedir este 

desenvolvimento (O`CONNEL et al., 2009). Nesse sentido, as intervenções preventivas 

em saúde mental fortalecem os fatores de proteção ambientais ou individuais, além de 

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

(ABREU et al., 2016). 

De acordo com Fernandes et al. (2014) há grande carência em programas de 

prevenção e promoção de saúde mental, pois a psicologia foi condicionada por sua 

história a dar importância a modelos remediativos  ao indivíduo 

 

1.4.Orientação Parental 

 

Os programas de orientação de pais cumprem o papel de ensinar e aprimorar as 

habilidades sociais para prevenir problemas comportamentais futuros, além de habilitar 

pais, educadores, cuidadores e responsáveis a serem assertivos e efetivos na educação 

de crianças (FERNANDES, 2009). Esses trabalhos partem da premissa de que a falta de 

habilidades parentais é, pelo menos parcialmente, responsável pelo desenvolvimento 

e/ou manutenção de interações familiares perturbadoras e influência no comportamento 

dos filhos (MARINHO, 2005). Outro objetivo dos programas de orientação de pais é 
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melhorar as relações estabelecidas entre pais e filhos, tornando o ambiente familiar mais 

harmônico de modo a favorecer uma infância mais saudável (CAMINHA, 2011). 

Os comportamentos adequados e inadequados de crianças são produto de um 

processo de aprendizagem ocorrido a partir das interações sociais que vivenciam. Dessa 

forma, justifica-se a importância das intervenções de orientação parental para que se 

possa atingir o maior número de variáveis do contexto de crianças que determinam ou 

influenciam seu comportamento (PACHECO; REPPOLD, 2011). 

Com o intuito de orientar e aprimorar as habilidades parentais, diversas técnicas 

já foram desenvolvidas, como: grupos educacionais, treino de pais em manejo de 

contingências e treino familiar em resolução de problemas (MARINHO, 2000). As 

técnicas em Orientação Parental ou Treino de Pais foram extensamente avaliadas e 

aplicadas, e apesar de ser frequentemente empregadas no tratamento do comportamento 

infantil disruptivo, sua utilização é benéfica a todos que convivem com crianças 

(MARINHO, 2000). 

É de grande importância ressaltar que todo comportamento permanece no 

repertório da pessoa por ser reforçado positiva ou negativamente. Assim sendo, 

entende-se que pais e mães emitem respostas que mantêm problemas de comportamento 

no repertório dos filhos. Esse mecanismo não ocorre necessariamente de maneira 

intencional. Muitas vezes pode ser um sinal de que os pais não conhecem formas 

alternativas de consequenciar os comportamentos dos filhos para obterem os resultados 

desejados; bem como pode ser um sinal de que os filhos não sabem se comportar de 

maneira diferente para conseguir os reforçadores desejados (GOLDIAMOND, 

2002/1974; SKINNER, 1993/1953). Dessa forma, realizar trabalhos que ampliem as 

habilidades parentais é entendido como um caminho para reduzir as dificuldades que os 

pais apresentam para lidar com os problemas dos filhos e, consequentemente, diminuir 

os problemas comportamentais e emocionais das crianças. 

Segundo Barth (2009), quanto antes, em relação ao desenvolvimento das 

crianças, a orientação de Pais for realizada, melhores e mais duráveis serão os 

resultados. Mas o autor também ressalta que a intervenção tardia é melhor do que 

nenhuma intervenção, pois mesmo assim pode auxiliar na diminuição do estresse dos 

pais. O autor ainda cita que programas que trabalham especificamente nas habilidades 

parentais e em dicas para aplicar em casa são considerados efetivos. Porém, recomenda 



 
 

16 
 

tratamentos de longa duração, com sessões de acompanhamento e de reforço, para 

problemas de maior gravidade ou para grupos de alto risco (BARTH, 2009). 

Os resultados da orientação de pais podem sofrer influências de obstáculos como 

a frequência dos pais nas sessões (faltas), fatores psicológicos dos pais, problemas 

conjugais e presença de eventos negativos na vida dos pais que desencadeiam estresse 

(REYNO; MCGRATH, 2006). Para os programas de orientação de pais obterem 

sucesso, é necessário que os pais estejam engajados, por isso, é muito importante 

abordar e trabalhar as motivações e expectativas dos pais em relação ao tratamento que 

será oferecido, utilizando um modelo articulado de mecanismos de mudança que auxilie 

no engajamento e motivação dos pais para receber a intervenção (BARTH, 2009).  

O presente trabalho se insere no contexto de ampliar a compreensão sobre o 

efeito de orientação de pais sobre problemas de comportamento de pré-escolares, bem 

como das pesquisas em prevenção e promoção de saúde mental no Brasil.  
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2. Objetivo 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de um programa de 

orientação parental com base em práticas positivas com pais de pré-escolares sobre os 

problemas comportamentais das crianças e as habilidades sociais educativas parentais. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

a) Analisar a adesão de pais / cuidadores em  programas de orientação parental com 

foco em prevenção universal; 

b) Comparar o repertório de habilidades sociais educativas parentais antes e após a 

participação no programa; 

c) Comparar os problemas emocionais/comportamentais das crianças antes e depois do 

programa; 

d) Verificar a satisfação dos pais com o programa. 
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3. Método 

 

3.1. Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Prevent Senior 

(Parecer número: 2.184.816 – Anexo 1). Os participantes assinaram o termo de 

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

com a participação no projeto. No TCLE é especificado o objetivo do estudo, o 

procedimento requerido para coleta de dados, 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. 

A pesquisa ofereceu riscos mínimos aos participantes, tais como ocorrências de 

emoções, sentimentos ou afetos negativos diante de alguma atividade proposta durante a 

intervenção, ou desconforto ao responder o questionário sobre o comportamento de seu 

filho. Os dados obtidos durante a pesquisa foram manejados e analisados por 

profissionais capacitados e o sigilo absoluto das informações foi garantindo, bem como 

do nome dos participantes e dos locais da coleta dos dados. Não foram oferecidos 

ganhos financeiros decorrentes da participação no projeto.  

 

3.2. Tipo de pesquisa 

 

 O delineamento escolhido para o presente estudo foi o de coletânea de casos.   

 

3.3. Local 

 

A pesquisa foi realizada numa escola particular de ensino infantil de uma cidade 

da grande São Paulo. 

 

3.4. Participantes 
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Participaram da pesquisa quatro pais/cuidadores de crianças com idades entre 

três e cinco anos. 

3.4.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos os pais que voluntariamente aceitaram participar do estudo e 

que tinham pelo menos um filho com idade entre três e cinco anos. 

3.4.2. Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos os pais que tivessem filhos com diagnóstico de transtornos do 

neurodesenvolvimento ou que estivessem em tratamento psicológico e/ou psiquiátrico. 

 

3.5. Instrumentos ou Materiais 

 

3.5.1. Inventário dos Comportamentos de Crianças de 1,5 a 5 anos (Child Behavior 

Checklist – CBCL/1,5-5 - (ACHENBACH; RESCORLA, 2000)  

É composto por 99 itens que visam investiga a frequência ou intensidade de 

problemas emocionais/comportamentais em crianças entre 1 ano e meio a 5 anos a partir 

das respostas fornecidas pelos pais ao inventário. A versão brasileira do CBCL/1,5-5 foi 

traduzida por Linhares, Santa Maria-Mengel, Silvares e Rocha (2010), retrotraduzida 

por um tradutor bilíngue, e aprovada pelos autores do inventário. Os itens CBCL/1,5-5 

são agrupados em diferentes escalas síndromes empiricamente baseadas, como pode ser 

observado no Quadro 1.  

Além das escalas empiricamente baseadas, o CBCL/1,5-5 oferece as escalas 

orientadas pelo DSM, elaboradas a partir dos itens do instrumento que foram 

considerados por especialistas da área como muito consistentes com categorias 

diagnósticas do DSM-IV, tendo sido atualizadas para o DSM-5 em 2013. 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 invasivos do desenvolvimento, problemas de déficit 

de atenção/hiperatividade e problemas de oposição e desafio. Uma pontuação elevada 

nessas escalas não equivale a um diagnóstico, mas sim a um indicio de problemas na 

área indicada (ACHENBACH; RESCORLA, 2000).   

A resposta dada para cada item do questionário é somada às dos outros itens que 
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compõe a mesma escala para obter-se o escore bruto. Os escores são medidas 

quantitativas que auxiliam o profissional a compreender os possíveis problemas 

comportamentais de uma criança e com isso realizar um encaminhamento mais 

adequado. A partir da distribuição da pontuação da amostra normativa do CBCL/1,5-5, 

foram calculados os pontos de cortes para as faixas normal, clínica e limítrofe. A faixa 

limítrofe refere-se a uma pontuação alta o suficiente para causar preocupação, mas não 

tão alta quanto a da faixa clínica. Escores na faixa normal indicam que a criança 

apresenta problemas emocionais/comportamentais dentro do esperado para a faixa etária 

e sexo.  

Estudo preliminares de validade do CBCL/1,5-5 para amostras brasileiras 

evidenciou bons resultados no que se refere à estabilidade e consistência interna do 

questionário (PIRES; SILVARES; RAFIHI-PEREIRA; ROCHA et al., 2014), bem como 

a sua sensibilidade para identificação de casos de TEA em comparação com casos 

diagnosticados com TDAH e com crianças que apresentam desenvolvimento típico 

(MOTA, 2015). 
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Quadro 1. Estrutura do CBCL/1,5-5 – Escalas Síndromes e Somas de Escalas. 

Somas de 

Escalas 

Escalas 

Individuais 
Exemplos de Item 

E
sc

al
a 

T
o
ta

l 
d
e 

P
ro

b
le

m
as

 E
m

o
ci

o
n
ai

s/
 

C
o
m

p
o
rt

am
en

ta
is

 

P
ro

b
le

m
as

 I
n
te

rn
al

iz
an

te
s 

Reatividade 

Emocional 

Fica perturbado com qualquer mudança na rotina; 

Entra  em pânico sem um bom motivo; Fica 

emburrado facilmente; Choraminga. 

Ansiedade/ 

Depressão 

Fica grudado(a) nos adultos ou é muito dependente; 

Fica magoado(a) com facilidade; Parece infeliz sem 

um bom motivo. 

Queixas 

Somáticas 

Não suporta ter as coisas fora do lugar; Tem prisão de 

ventre, intestino preso (mesmo quando não está 

doente); Não come bem; Vomita (sem causa médica). 

Retraimento 

Comporta-se de maneira muito infantil para a sua 

idade; Evita olhar nos olhos; Recusa-se a brincar de 

jogos movimentados; Mostra pouco afeto (carinho) 

pelas pessoas. 

 
Problemas com o 

Sono 

Não quer dormir sozinho(a); Tem dificuldade para 

pegar no sono; Tem pesadelos; Resiste a ir para a 

cama à noite; Fala ou chora durante o sono; Acorda 

frequentemente a noite. 

P
ro

b
le

m
as

 E
x
te

rn
al

iz
an

te
s 

Problema de 

Atenção 

Não consegue se concentrar, não consegue prestar 

atenção por muito tempo; É desajeitado, tem má 

coordenação motora; Muda de uma atividade para 

outra rapidamente. 

Comportamento 

Agressivo 

Não suporta esperar, quer tudo imediatamente; É 

desafiador(a); Destrói coisas de sua família ou de 

outras crianças; Machuca animais ou pessoa sem 

intenção; Faz birra ou é esquentado. 

Fonte: Extraído de Silvares, Rocha e Silva (2017). 

 

3.5.2. Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais - RE-HSE-P - 

(BOLSONI-SILVA; LOUREIRO; MARTURANO, 2008). 
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 O roteiro para a realização da entrevista semiestruturada apresenta 64 itens que 

devem ser respondidos pelos pais da criança, dividido em 13 conjuntos de perguntas, 

sendo cinco denominadas perguntas fechadas, referente a análise por frequência de 

perguntas gerais e análise por itens de conteúdo a partir dos relatos dos pais, e oito 

questões abertas, que comportam quantificação da frequência com que ocorrem os 

comportamentos categorizados referentes a interação estabelecida entre pais e filhos. As 

questões apresentadas no roteiro de entrevista foram elaboradas com base na área de 

habilidades sociais e práticas parentais. 

 O instrumento avalia seis classes de habilidades sociais aplicáveis às práticas 

educativas: Habilidades Sociais Educativas Parentais, que são classificadas em 

comunicação e negociação, expressão de sentimentos, enfrentamento e sentir-se bem; 

Práticas Negativas, que são classificadas em não habilidosas ativas, não habilidosas 

passivas e sentir-se mal; Contexto, que são as variáveis de interação contingentes aos 

comportamentos de pais e filhos e são denominados em temas diversos, em diversos 

momentos do dia, situações de lazer, refeição, concepções de certo ou errado, problemas 

pessoais dos pais etc.; Problemas de Comportamento Infantis, sendo estes dos grupos 

externalizantes e internalizantes; e Habilidades Sociais Infantis, que são divididas em 

expressão de sentimentos, enfrentamento, disponibilidade social e colaboração.  

 A aplicação do instrumento ocorre na forma de entrevista que deve ser gravada 

para posteriormente, de posse das tabelas das categorias comportamentais que constam 

no manual, anotar e quantificar as respostas no protocolo. Assim, o roteiro de entrevista 

apresenta perguntas fechadas e abertas e, após sua codificação, permite classificar as 

categorias comportamentais nas faixas Clínico, Limítrofe e Não Clínico em comparação 

com o que foi estabelecido na amostra normativa do instrumento. Os resultados obtidos 

a partir das respostas dadas ao roteiro de entrevista devem indicar e caracterizar 

possíveis problemas comportamentais de crianças pré-escolares e escolares, de forma a 

mapear dificuldades específicas. O instrumento foi validado e vem sendo utilizado 

como medida de avaliação pré e pós-intervenção (BOLSONI-SILVA; LOUREIRO; 

MARTURANO, 2008). No Quadro 2 são apresentados exemplos de itens abordados na 

RE-HSE-P. 
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Quadro 2. Exemplos de questões apresentadas no roteiro de entrevista RE-HSE-

P. 

Exemplos de itens Exemplos de subitens 

Você conversa como seu filho? Em que situação ocorrem? 

Quais são os assuntos das conversas? 

Quando você conversa com seu filho, 

como ele se comporta? 

Você expressa seus sentimentos 

negativos a seu filho?  

Em que situação ocorrem? 

De que forma você expressa sentimentos 

negativos? 

Quando você conversa com seu filho, 

como ele se comporta? 

Na sua opinião é importante estabelecer 

limites? 

Por que você considera importante 

estabelecer limite? 

Em que situação você costuma estabelecer 

limites? 

O que você faz para estabelecer limites? 

Seu filho faz coisas de que você gosta? Se sim, o que ele faz? 

Quando seu filho faz algo legal, o que você 

faz? 

Como seu filho se comporta nestes 

momentos? 

Acontece de você fazer algo em relação 

ao seu filho e sentir como errado? 

Em quais situações? 

Nessas situações o que você faz? 

Fonte: Bolsoni-Silva, Loureiro e Marturano (2008). 

 

3.5.3. Questionário sociodemográfico (Anexo 3) 

  Ficha elaborada pelas pesquisadoras com o objetivo de traçar um perfil 

sociodemográfico dos informantes. São apresentadas questões divididas em categorias: 

dados da criança, dados da mãe (ou responsável), dados do pai e moradia. 

 

3.5.4. “Inventário de Satisfação com o Programa” (Anexo 4) 

Trata-se de um instrumento, elaborado pela pesquisadora para a realização deste 

estudo, composto por 11 questões, sendo nove questões fechadas referentes à aceitação 

e satisfação dos pais frente ao programa de orientação e sobre o impacto do programa 

na qualidade de interação criança-cuidador, ajustamento familiar e comportamento 
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infantil. Há também duas questões abertas que questionam o cuidador sobre qual parte 

do programa ele mais gostou e o que poderia ser modificado. 

 

3.6. Programa de Orientação aos Pais 

 

Uma adaptação do programa proposto no livro The 10 Basic Principles of Good 

Parenting de Steinberg (2005) foi realizada para ser aplicada em pais de crianças 

brasileiras. Trata-se de uma obra de linguagem acessível, que desenvolve as habilidades 

de envolvimento parental, resolução de problemas e conflitos, ampliação de rede de 

apoio, melhoria da comunicação interpessoal, incentivo ao uso de reforçamento 

positivo, utilização monitoria positiva e educação por meios menos coercitivos.  

A seguir estão listados os princípios que foram trabalhados nesse programa de 

orientação com base em práticas parentais positivas: 

1. O que os pais fazem é importante: 

a) Os fatores genéticos não são mais importantes do que o modo como os pais 

educam seus filhos 

b) Como a educação influenciará na personalidade da criança; 

c) Seja um pai atento, prestando muita atenção no que está fazendo e no que 

seu filho está vendo, pois, algumas escolhas e atitudes que as crianças veem 

seus pais realizarem serão base para suas futuras escolhas e atitudes; 

d) Supervisionar e direcionar o controle das atividades e rotinas, pois os pais 

continuam sendo o ponto de referência preferido das crianças;  

e) Não se sentir culpado, mas sim aprender com os erros se policiando para que 

o mesmo não ocorra novamente. 

2. O amor dos pais nunca será excessivo: 

a) Não se deve substituir amor com presentes. Mimos são bons, mas o amor e o 

carinho dos pais ainda é o melhor e nunca serão demais. Crianças que se 

sentem amadas crescerão mais confiantes e sem medo das dificuldades. 

b) O afeto físico é muito importante, porém, cada idade tem um jeito melhor de 

abraçar e mostrar o amor; 

c) Valorizar as conquistas dos filhos desde a mais simples até as mais 

complicadas, porém, sem mentiras mostrando a ele que perder também faz 

parte;  
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d) Não comparar o desempenho do filho com o de outra criança devido a 

competitividade entre as crianças ser muito alta;  

e) Entender o que o filho está sentindo e ajuda-lo a resolver os problemas e 

medos que tem;  

f) Tornar a casa um ambiente seguro, calmo onde a criança possa se sentir 

tranquila. 

3. Participação na vida dos filhos: 

a) Se envolver na vida do filho passando tempo com ele e conhecendo o que 

ele gosta de fazer;  

b) Priorizar a qualidade do tempo em que está com o filho e não quantidade do 

tempo;  

c) Se interessar por coisas que o filho se interessa;  

d) Ter a escola como aliada da educação do filho, mantendo sempre o diálogo; 

e) Permitir que o filho experimente e aprenda errando, porém, sempre 

observando os limites.  

4. Adaptar o modo de tratar os filhos as características de cada um: 

a) Adaptar a sua educação ao temperamento e a personalidade dos filhos, 

pensando no que será melhor para ele, pois cada criança é única;  

b) Ter paciência nos momentos de transição se adaptando as novas situações; 

c) Aceitar mudanças no papel de pais. 

5. Estabelecimento de regras e limites:  

a) Ser firme nas colocações de regras e limites;  

b) Ser justo mudando a regra quando essa não se encaixar, explicando o que e o 

porquê dessa mudança;  

c) Saber o que o filho está fazendo quando o mesmo começa a passar mais 

tempo fora de casa;  

d) Fazer mudanças de limites aos filhos entendendo que quem decide o 

momento disso acontecer são os pais. 

6. Ajudar os filhos a se tornarem independentes: 

a) Lidar com oposições e argumentações conversando e tentando entender as 

razões do filho, porém, sendo firme;  

b) Mostrar ao filho que ele tem espaço para lidar sozinho com os próprios 

problemas;  

c) Não cuidar de todos os detalhes da vida do filho;  



 
 

26 
 

d) Proteger quando deve e permitir quando for possível. 

7. Ser consistente: 

a) Ser consistente tendo uma rotina definida mantendo sempre os combinados;  

b) Tomar as decisões juntos (pai e mãe) mantendo o que foi decidido, pois as 

crianças tendem a ficar confusas quando as regras que devem seguir não são 

claras;  

c) Ser consistente, porém não rígido, pois as crianças estão em constante 

mudanças e as regras devem acompanhar e serem mudadas quando 

necessário;  

d) Identificar o que não é negociável. 

8. Evite castigos severos: 

a) Não usar a punição física, embora possa parecer algo que funciona, mas com 

o tempo piora a situação;  

b) Cuidado com o que é falado ao filho, palavras podem ser tão violentas como 

uma agressão física;  

c) Controle a raiva e se afaste quando necessário;  

d) A punição deve ser feita de modo a achar o que foi feito de errado, 

explicando o porquê aquilo foi errado, descrevendo o que poderia ser feito 

certo naquela situação, explicando qual será a punição e falando que você 

sabe que ela pode fazer melhor e que você espera que ela melhore. 

9. Explique suas regras e decisões: 

a) Ser claro sobre o que se espera que a criança faça;  

b) Sentar para conversar e pensar junto com a criança;  

c) Evitar usar a frase “porque eu estou mandando”, escutar e tentar entender o 

ponto de vista do filho, pois os pais que escutam ensinam os filhos a 

ouvirem;  

d) Admitir os erros e tentar melhorar fará o filho acreditar mais em você 

10. Trate seus filhos com respeito: 

a) Respeito é uma troca, respeite seu filho que ele também te respeitará;  

b) Saiba falar e escutar; 

c) Quando uma decisão for definitiva, explicar ao filho que entende o lado dele, 

mas que a decisão já foi tomada;  

d) Deixar o filho agir de acordo com a idade, a forma como os pais tratarem os 

filhos será como os filhos tratarão os outros. 
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3.7. Procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em uma instituição de ensino infantil da grande 

São Paulo, perante permissão da direção da instituição. Inicialmente, os potenciais 

participantes foram convidados via bilhetes e confirmação telefônica, (realizada pela 

secretária da escola), para uma sessão de avaliação inicial na qual foi realizada uma 

apresentação mais detalhada do projeto. Nesse momento eles assinaram o TCLE e 

responderam aos instrumentos CBCL/1,5-5, RE-HSE-P e ficha de dados 

sociodemográficos. Esse procedimento foi realizado individualmente com cada um dos 

pais/cuidadores por uma psicóloga devidamente treinada para aplicação dos 

instrumentos. Todos pais de crianças com idades entre 3 e 5 anos foram convidados 

para a entrevista. 

Após a realização da entrevista, os pais/cuidadores foram convidados para 

participar do programa. O procedimento foi realizado nas instalações da instituição, 

ocorrendo em dias úteis no período da noite, sendo este uma vez por semana. O 

programa foi baseada no livro The 10 Basic Principles of Good Parenting de Steinberg 

(2005) e contou com cinco encontros de 90 minutos cada. Em cada sessão foram 

ensinados dois princípios desenvolvidos por Steinberg (ver os detalhes na seção 3.6). Os 

cuidadores foram incentivados a pensar em formas de aplicar o conteúdo no cotidiano 

com seus filhos. No Quadro 3, a seguir, é apresentada a estrutura das sessões. 

Os atendimentos basearam-se nos preceitos da Terapia Analítico-

Comportamental. Em cada sessão foram discutidos de forma dialogada os temas e 

trabalhadas às dificuldades apresentadas pelas mães, através da estimulação das análises 

de contingências e treino de repertórios. As tarefas de casa tinham como objetivo 

oferecer às mãe condições de generalização dos comportamentos aprendidos em sessão 

no ambiente familiar. Após 30 dias do encerramento do programa, os participantes 

foram convidados para a avaliação pós-intervenção, sendo utilizada uma sessão 

individual de 90 minutos na qual os participantes responderam ao CBCL/1,5-5, ao RE-

HSE-P e ao Inventário de Satisfação com o Programa.  
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Quadro 3. Estrutura das sessões do Programa de Orientação Parental baseado em 

Práticas Positivas.  

Sessão Tema Conteúdo 

1 O que você faz 

importa; 

  

Seu amor nunca 

será excessivo 

Importância de se atentar a maneiras de consequenciar o 

comportamento dos filhos; como lidar com as influências 

ontogenéticas; como ser um modelo para o seu filho; 

como lidar com influências externas; aprendendo com as 

consequências do seu próprio comportamento como pai. 

As consequências do reforço positivo; como demostrar 

afeto físico adequadamente; como reforçar as conquistas 

da criança; como responder as necessidades emocionais 

do seu filho; a importância de um ambiente seguro e 

como promovê-lo. 

2 Se envolva na 

vida dos seus 

filhos;  

 

Adapte a sua 

educação ao seu 

filho 

Como participar da vida da criança; promovendo 

interações reforçadoras; importância de acompanhar a 

vida escolar da criança; limites entre participar e invadir. 

Compreendendo o desenvolvimento da criança; como 

adaptar a educação a criança; como lidar com a 

variabilidade comportamental em momentos de 

desenvolvimento; como variar o comportamento parental 

de acordo com o momento do desenvolvimento da 

criança. 

3 Estabeleça 

regras e limite; 

 

Ajude a 

promover a 

independência 

do seu filho 

Como estabelecer regras e limites sem um controle 

coercitivo; a importância do monitoramento; como lidar 

com o contracontrole; como adaptar as regras ao longo 

do desenvolvimento da criança. 

Como auxiliar na promoção de autonomia; como lidar 

com a oposição e argumentação; importância de respeitar 

o espaço da criança; não monitorar a vida do filho em 

detalhes; importância de permitir que a criança entre em 

contato com as consequências naturais do 

comportamento. 

4 Seja consistente; 

 

Evite uma 

disciplina dura 

Como promover uma educação consistente; importância 

da rotina; regras consistentes em toda a família; 

flexibilidade comportamental e relação a consistência no 

consequenciamento. 

Efeitos do uso da punição; punição física e verbal; 

eventos emocionais dos pais como consequência para a 

criança; maneiras não coercitivas de punir um 

comportamento. 
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5 Explique suas 

regras e 

decisões; 

 

Trate seus filhos 

com respeito 

Descrição de comportamentos desejados e 

consequências; como construir junto com a criança as 

possíveis consequências para determinados 

comportamentos; a importância de admitir seus erros. 

Importância do respeito mútuo; metacontingências na 

relação entre pais e filhos; quais as respostas esperadas 

para cada idade da criança e como consequencia-las; os 

pais como modelo para os filhos. 
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3.8. Procedimentos para análise dos dados 

 

Para verificar a viabilidade e a adesão de pais de pré-escolares à proposta 

preventiva, foi computado o número pais convidados para o programa, o número que 

demonstrou interesse e compareceu para a entrevista inicial, o número que iniciou o 

programa e o número que concluiu o programa. Além disso, foram realizados quatro 

estudos de caso para verificar os efeitos do programa no comportamento dos filhos e 

das mães participantes. Para os quatro casos, os dados obtidos com o CBCL/1,5-5 foram 

analisados com uso do software ADM (ACHENBACH; RESCORLA, 2001) e a RE-

HSE-P foi corrigida seguindo o manual da entrevista (BOLSONI-SILVA; LOUREIRO; 

MARTURANO, 2008). A comparação dos resultados obtidos antes e depois do 

programa nestes instrumentos foi utilizada para verificar os efeitos da participação no 

programa sob o comportamento da criança e as habilidades sociais parentais das mães. 

Por fim, foram analisadas as respostas dadas ao “Inventário de Satisfação com o 

Programa” para verificar a satisfação das mães com o trabalho realizado. 
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4. Resultados 
 

4.1. Adesão dos pais ao programa 
 

 

Para verificar a viabilidade de realização do programa de orientação de pais com 

base em práticas positivas, foi utilizada a adesão dos pais como medida. O projeto foi 

inicialmente divulgado através de bilhetes para 115 cuidadores principais de crianças de 

três a cinco anos de idade que frequentam a instituição de ensino na qual o trabalho foi 

realizado. Destes, 28 (24,35%) pais/cuidadores demonstraram interesse e foram 

convidadas a participar da entrevista inicial. Dos 28 interessados, 18 compareceram 

para a entrevista inicial (64,29%). Todos os 18 entrevistados foram convidados para 

participar do grupo de orientação preventiva. No entanto, apenas seis compareceram e 

iniciaram o programa de orientação (33,33%).  

Durante o programa, houve uma desistência em função da indisponibilidade de 

comparecer às sessões devido a mudança de horário no trabalho. Dessa forma, cinco 

pais completaram o programa (83,33%). Depois de um mês da conclusão do programa, 

todos os cinco pais participantes foram convidados para a entrevista final. Destes, 

quatro compareceram e realizaram todas as etapas do projeto (80%). Uma das mães 

alegou indisponibilidade para participar da entrevista e foi excluída da amostra após 

duas faltas em horários agendados.   

Na Figura 1 é apresentado o fluxo de convites e adesões dos pais em cada etapa 

do projeto. Nela, o cálculo da porcentagem de adesão foi realizado a partir no número 

inicial de convites realizados. Nota-se, assim, que dos 115 potenciais participantes, 

apenas quatro concluíram todas as etapas da pesquisa, o que equivale a 3,48%.  
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Figura 1. Fluxograma da adesão dos pais ao projeto. 

 

 

4.2. Caracterização Sociodemográfica das Participantes 
 

No Quadro 4 é apresentada a caracterização sociodemográficas dos participantes 

que concluíram todas as etapas do estudo. O informante foi a mãe em todos os casos. 

Para manter a identidade das mães em sigilo, elas serão nomeadas M1 (mãe – caso 1), 

M2 (mãe – caso 2), M3 (mãe – caso 3) e M4 (mãe – caso 4).  

 

 Quadro 4. Caracterização Sociodemográfica das participantes. 

 M1 M2 M3 M4 

Escolarização 
Superior 

completo 

Superior 

completo 

Superior 

completo 

Superior 

completo 

Estado Civil Casada Solteira Casada Divorciada 

 Renda familiar 
5 salários 

mínimos 

5 salários 

mínimos 

> de 6 salários 

mínimos 

4 salários 

mínimos 

 Idade 38 anos 33 anos 34 anos 33 anos 

Ocupação Psicóloga Agenciadora 
Aux. de Check-

in 
Enfermeira 

Nº de filhos 2 1 1 1 

 

 

 
115 Convidados 

(100%) 
 

 

 
28 Interessados 

(24,35%) 
 

 

 
18 Entrevistados 
(inicial) (15,65%) 

 

 

 
6 Iniciaram o 

programa (5,22%) 
 

 

 
5 Concluíram o 

programa (4,35%) 
 

 
4 Entrevistados 
(final) (3,48%) 
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4.3. Análise dos Casos 
 

4.3.1. Família 1 
 

A mãe (M1) diz que aceitou participar do programa por se sentir exausta. 

Segundo ela, a criança (C1), um menino de quatro anos, a solicita demais, é muito 

imediatista, quer tudo na hora, sendo muito desafiador e reclamando quando precisa 

esperar. Nesses momentos, a mãe diz sentir muita raiva de C1. Ela afirma que procura 

colocar limites de forma “mais branda”, conversando e, às vezes gritando, mas diz que 

essas estratégias não funcionam, porque C1 ter muita energia, não parar e acabar 

“surtando” com ela toda vez que tenta colocar limites. Então, M1 entende que a única 

maneira que é efetiva para colocar os limites e fazer com C1 a escute, pare e fique com 

medo dela é “surtando”, batendo e o utilizando o castigo. Ela também relata que, após 

os surtos, se sente muito mal, culpada, chora na frente da criança. No entanto, não 

explica à C1 o motivo de seu surto, bem como da culpa que sente em sequência.  

Além da dificuldade em lidar com os comportamentos de C1, M1 relata estar 

muito cansada e passando por um período de muitas brigas com o marido. As brigas 

ocorrem, por muitas vezes, diante de C1. Segundo M1, algumas dessas brigas se dão em 

função do cuidado com os filhos. Ela relata que o marido sempre defende  C1 e atribui 

ao filho mais velho, um menino de 12 anos, a responsabilidade pelos cuidados com o 

irmão mais novo (C1), e o culpando pela criança não ficar quieta e apresentar 

determinados comportamentos disruptivos. Na entrevista inicial, M1 afirmou que o 

casal está caminhando para uma possível separação. 

No que se refere à interações positivas, M1 diz que, às vezes, conta histórias 

para C1 antes de dormir. Nesses momentos, ele fica mais calmo e tranquilo, abraçando-

a e beijando-a. 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos a partir das respostas da 

participante M1 ao CBCL/1,5-5 antes e após a participação no programa. Os resultados 

apresentados referem-se à pontuação bruta obtida nas escalas do instrumento. 

 

 

 

 



 
 

34 
 

Tabela 1. Comparação da pontuação bruta de problemas 

emocionais/comportamentais da criança C1 na perspectiva da mãe M1 – pré e pós. 

CBCL/1,5-5 
Antes do 

Programa 

Depois do 

Programa 

Reatividade Emocional 5 1 

Ansiedade/Depressão 6 5 

Queixas Somáticas 0 0 

Retraimento 1 1 

Problemas com o Sono  4 3 

Problemas de Atenção 4 1 

Comportamento Agressivo 26 – C 18 

Problemas Internalizantes 12 7 

Problemas Externalizantes 30 – C 19 

Total de Problemas 56 – L  33 

Problemas Afetivos 2 1 

Problemas de Ansiedade 7 5 

Problemas do Espectro do Autismo 3 1 

Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade 7 5 

Problemas de Oposição e Desafio 10 – C  8 

Legenda: C – Clínico/ L – Limítrofe 

 

 Nota-se que, considerando a avaliação inicial, a criança C1 apresentava 

dificuldades em diversas escalas relacionadas com problemas de comportamento 

externalizantes. A pontuação obtida no CBCL/1,5-5 indicou escores na faixa clínica (C) 

para Comportamento Agressivo, Problemas Externalizantes e Problemas de Oposição e 

Desafio. Além disso, o participante teve escore na faixa limítrofe (L) na escala Total de 

Problemas Emocionais/Comportamentais, que engloba o questionário como um todo. 

A análise da Tabela 1 indica que houve redução dos escores de problemas 

emocionais/comportamentais da criança C1 após a participação da mãe no programa 

preventivo. Também é possível observar que houve reduções de no mínimo 2 pontos 

nas escalas de Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, Problemas com o Sono, 

Problemas de Atenção, Problemas Internalizantes, Problemas de Ansiedade, Problemas 

do Espectro do Autismo e Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Em todas 

essas escalas, C1 já tinha uma pontuação dentro do esperado para faixa etária e sexo 
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(faixa normal do CBCL/1,5-5). Entretanto, ainda assim foi possível verificar uma 

diminuição de alguns problemas emocionais/comportamentais na criança na perspectiva 

da mãe.  

 No Quadro 5 são apresentados os resultados obtidos a partir das respostas da 

participante M1 à entrevista RE-HSE-P antes e após a participação no programa.  

 

Quadro 5. Comparação das habilidades sociais e práticas parentais utilizadas com a 

criança C1 na perspectiva da mãe M1 – pré e pós. 

RE-HSE-P 

Análise por Frequência 

(perguntas gerais) e análise 

por itens de conteúdo 

Análise por Frequência 

(perguntas específicas de 

conteúdo) 

Pré Pós Pré Pós 

HSE Clínico Clínico Clínico Clínico 

HS Clínico Clínico Não Clínico Limítrofe 

CONT Clínico Clínico Limítrofe Clínico 

PR. NEG. Clínico Clínico Clínico Clínico 

PROBL Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

TOTAL POS. Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico 

TOTAL NEG. Limítrofe Clínico Clínico Clínico 

Legenda: HSE – Habilidade Sócio Educativas; HS  - Habilidades Sociais do Filho; 

CONT – variáveis de contexto; PR. NEG – Práticas educativas negativas; PROBL – 

Problema de comportamento; TOTAL POS. – Soma dos pontos de Aspectos Positivos 

da Interação; TOTAL NEG. – Soma dos pontos de Aspectos Negativos da Interação. 

 

Considerando a frequência geral de comportamentos (análise por frequência das 

perguntas gerais do RE-HSE-P), antes da participação no projeto, M1 e C1 atingiam 

uma pontuação clínica para as Habilidades Sociais Educativas (HSE) e Habilidades 

Sociais (HS), respectivamente. Ou seja, havia uma consistência no baixo repertório de 

habilidades da mãe e do filho, que se manteve inalterada após a intervenção. Houve 

mudanças, no entanto, no relato de M1 nas perguntas especificas de conteúdo que 

evidenciou uma piora no repertório de Habilidades Sociais (HS) de C1. Com isso, o 

resultado da codificação da entrevista passou da faixa não clínica para limítrofe em 

Habilidades Sociais (HS). Dessa forma, entende-se que C1 apresenta um repertório 



 
 

36 
 

comportamental restrito no que se refere às Habilidades Sociais (HS), semelhante ao 

repertório de sua mãe, M1, em Habilidades Sociais Educativas (HSE).  

Ainda que as Habilidades Sociais (HS) de C1 estivessem na faixa clínica (tanto 

antes, como após a intervenção), as respostas de M1 a entrevista não evidenciaram 

Problemas de Comportamento (PROBL.) em seu repertório, tendo obtido classificação 

não clínico tanto na análise das perguntas gerais, quanto específicas, antes e após a 

participação de M1 no programa preventivo.  

Analisando as práticas reportadas por M1, nota-se um aumento no uso de 

Práticas Negativas (TOTAL NEG.), passando da faixa Limítrofe para Clínica na análise 

das questões gerais, sem alteração na frequência de relato de uso de Práticas Positivas 

(TOTAL POS.).  

No geral, pode-se observar que os dados reportados por M1 durante a entrevista 

RE-HSE-P evidenciam que não houve melhora no repertório comportamental da 

Família 1 após a participação no programa preventivo. Na verdade, foi observada uma 

piora no repertório de Habilidades Sociais (perguntas específicas de conteúdo) de C1 e 

um aumento geral no uso de Práticas Negativas/Problemas de Comportamento (TOTAL 

NEG.) por M1. 

 

4.3.2. Família 2 
  

O convite para participar do trabalho preventivo baseado em práticas positivas 

foi bem aceito por M2, que considerou muito importante sua participação no programa 

em função de ser solteira e estar criando a filha sozinha, com pouca participação efetiva 

do pai da criança nos cuidados com C2 uma menina de 5 anos. Ela reporta que sua filha 

é muito argumentadora e curiosa, que tem um bom relacionamento com a filha, e que 

conversam sobre o dia a dia e sobre questões da sociedade. M2 valoriza o fato de poder 

conversar com  a filha sobre diferentes assuntos. Ela relata preocupar-se com o fato do 

pai de C2 não ser muito presente na vida da filha, e entende que durante as poucas 

interações que o pai tem com ela, ele não coloca limites, como ela faz, o que resulta em 

discordâncias na criação da filha. 

Na  Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos a partir das respostas de M2 

ao CBCL/1,5-5 antes e após a participação no programa preventivo. Os resultados 

referem-se à pontuação bruta obtida nas escalas do instrumento. Nota-se que, 



 
 

37 
 

considerando a avaliação inicial, a criança C2 não apresentava dificuldades nas faixas 

limítrofe ou clínica. Ou seja, a partir da avaliação da mãe, não apresentava problemas 

em intensidade ou frequência equivalentes aos das crianças encaminhadas para serviços 

de saúde mental de sua idade e sexo. Ainda assim, nota-se que houve redução dos 

problemas emocionais/comportamentais do participante C2 após sua mãe participar do 

programa. M2 indicou pelos menos dois pontos a menos nas questões que compõem as 

escalas de Retraimento, Comportamento Agressivo, Problemas Internalizantes, 

Problemas Externalizantes e Total de Problemas. Houve aumento de 1 ponto assinalado 

no questionário para a escala de Ansiedade/Depressão na comparação antes e depois da 

participação nas orientações. 

 

Tabela 2. Comparação dos escores de problemas emocionais/comportamentais da 

criança C2 na perspectiva da mãe M2 – pré e pós. 

CBCL/1,5-5 
Antes do 

Programa 

Depois do 

Programa 

Reatividade Emocional 1 0 

Ansiedade/Depressão 1 2 

Queixas Somáticas 0 0 

Retraimento 3 1 

Problemas com o Sono  3 2 

Problemas de Atenção 2 2 

Comportamento Agressivo 10 7 

Problemas Internalizantes 5 3 

Problemas Externalizantes 12 9 

Total de Problemas 29 20 

Problemas Afetivos 2 1 

Problemas de Ansiedade 3 3 

Problemas do Espectro do Autismo 2 2 

Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade 5 4 

Problemas de Oposição e Desafio 4 3 

 

 No Quadro 6 são apresentados os resultados obtidos a partir das respostas da 

participante M2 à entrevista semiestruturada RE-HSE-P antes e após o programa.  

 



 
 

38 
 

 

 

Quadro 6. Comparação das habilidades sociais e práticas parentais utilizadas com a 

criança C2 na perspectiva da mãe (M2) – pré e pós. 

RE-HSE-P 

Análise por Frequência 

(perguntas gerais) e análise por 

itens de conteúdo 

Análise por Frequência 

(perguntas específicas de 

conteúdo) 

Pré Pós Pré Pós 

HSE Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico 

HS Limítrofe Clínico Não Clínico Não Clínico 

CONT Clínico Clínico Clínico Não Clínico 

PR. NEG Limítrofe Não Clínico Clínico Não Clínico 

PROBL Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

TOTAL POS. Limítrofe Limítrofe Não Clínico Não Clínico 

TOTAL NEG. Clinico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

Legenda: HSE – Habilidade Sócio Educativas; / HS  - Habilidades Sociais do Filho/ 

CONT – variáveis de contexto/ PR. NEG – Práticas educativas negativas/ PROBL – 

Problema de comportamento; TOTAL POS. – Soma dos pontos de Aspectos Positivos 

da Interação; TOTAL NEG. – Soma dos pontos de Aspectos Negativos da Interação. 

 

Quanto à qualidade na interação, analisada por itens de conteúdo e frequência 

geral de comportamentos (análise por frequência das perguntas gerais do RE-HSE-P), 

pode-se dizer que, antes da participação no projeto, M2 apresentava um repertório de 

Habilidades Sociais Educativas (HSE) abaixo do esperado, com pouca variedade de 

contextos de interação positiva (CONT), alto uso de Práticas Educativas Negativas  

(PR. NEG), sendo a classificação geral do uso de práticas negativas e problemas de 

comportamento – Aspectos Negativos da Interação – (TOTAL NEG) clínica. Ainda que 

C2 não apresentasse, a partir do relato da mãe, dificuldades comportamentais, o 

repertório de Habilidades Sociais (HS) da menina estava na faixa limítrofe antes da 

participação no projeto.  

Considerando a análise por frequência das perguntas gerais, após a participação 

no projeto, M2 continuou apresentando um repertório de Habilidades Socias Educativa 

(HSE) abaixo do esperado – classificação clínica, além de uma variedade de contexto de 



 
 

39 
 

interação positiva (CONT) ruim – classificação clínica. No entanto, no que se refere às 

práticas negativas (PR. NEG) na educação de sua filha, M2 relatou uma melhora em seu 

repertório, tendo a classificação melhorado tanto para o uso de Prática Negativas (PR. 

NEG), quanto na Soma dos pontos de Aspectos Negativos da Interação (TOTAL 

NEG.). Em ambas as escalas a classificação de seu repertório ficou na faixa “Não 

Clínica” após a participação no programa tanto na análise pelas perguntas gerais, quanto 

na análise pelas perguntas específicas. 

Deve-se notar, ainda, que C2 apresentava um repertório de Habilidades Sociais 

(HS) com classificação limítrofe, considerando Análise por Frequência (perguntas 

gerais) e análise por itens de conteúdo, antes de sua mãe participar do programa 

preventivo. A partir das informações fornecidas por sua mãe na entrevista pós, a 

classificação referente as Habilidades Sociais (HS) passou para a faixa clínica, sendo 

esta a única piora em repertório observada na Família 2. No entanto, é importante 

atentar ao fato de que C2 manteve-se com pontuação não clínica para Problemas de 

Comportamento (PROBL.) em ambas as análises (perguntas gerais e perguntas 

específicas). 

Referente a frequência dos itens específicos de conteúdo, antes da participação 

no projeto, M2 e C2 apresentavam um repertório bom de habilidades sociais educativas 

parentais (HSE-P) e habilidades sociais (HS), porém, com pouca variedade de contextos 

de interação positiva (CONT.) e com alto uso de Práticas educativas negativas (PR. 

NEG). Após a participação no projeto, houve uma melhora significativa nas variáveis de 

contexto de interação positiva (CONT.) e uma redução nas práticas negativas (PR. 

NEG). Para as duas escalas, a classificação passou de cínica para não clínica. 

No geral, nota-se uma melhora na interação entre M2 e C2 após a participação 

no programa. Houve uma redução no uso de práticas parentais negativas e um aumento 

na variedade de contextos de interação positiva. M2 e C2 ainda apresentam baixa 

reserva comportamental referente ao repertório de habilidades sociais, porém, até o 

presente momento, esse déficit não está acarretando em problemas comportamentais em 

C2 na visão de M2. 

 

4.3.3. Família 3 
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 Quando questionada sobre a motivação para participar do programa, M3 relata 

que o filho demanda completa atenção dos pais nos momentos em que está em casa, o 

que dificulta a vida do casal, que não consegue nem dialogar entre si quando C3, um 

menino de três anos, está presente. A mãe também entende que o casal possui 

discordância em como criar o filho. O pai geralmente ocupa a posição de autoridade, 

fazendo as correções que acredita serem necessárias de forma mais assertiva para a 

educação do filho, enquanto que M3 relata que prefere utilizar do diálogo para lidar 

com questões referentes a criança. Segundo M3, ambos os pais de C3 valorizam a 

participação no projeto em função de terem realizado terapia individual pessoal, 

entendendo assim a importância do profissional de psicologia. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos a partir das respostas da 

participante M3 ao CBCL/1,5-5 antes e após o programa preventivo. Os resultados 

referem-se à pontuação bruta obtida nas escalas do instrumento.  

 

Tabela 3. Comparação dos escores de problemas emocionais/comportamentais da 

criança C3 na perspectiva da mãe– pré e pós. 

CBCL/1½-5 
Antes do 

Programa 

Depois do 

Programa 

Reatividade Emocional 1 1 

Ansiedade/Depressão 1 3 

Queixas Somáticas 3 2 

Retraimento 3 1 

Problemas com o Sono  5 5 

Problemas de Atenção 6 – L   4 

Comportamento Agressivo 11 10 

Problemas Internalizantes 8 7 

Problemas Externalizantes 17 14 

Total de Problemas 39 36 

Problemas Afetivos 4 5 

Problemas de Ansiedade 3 5 

Problemas do Espectro do Autismo 3 2 

Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade 9 7 

Problemas de Oposição e Desafio 3 3 
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Legenda: L- Limítrofe. 

 

 Nota-se que, considerando a avaliação inicial, a criança C3 apresentava 

dificuldades na escala relacionada com Problemas de Atenção, com escores na faixa 

limítrofe. Após a participação de M3 no grupo de orientação de pais houve uma redução 

dos pontos assinalados no CBCL 1,5-5 nesta escala. Também houve redução de pelo 

menos 2 pontos nas escalas de Problemas Externalizantes, Total de Problemas e 

Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Entretanto, houve um aumento de 

itens assinalado no questionário para a escala de Ansiedade/Depressão, Problemas 

Afetivos e Problemas de Ansiedade. Os aumentos ou reduções de pontos nessas escalas 

estiveram dentro da faixa de problemas emocionais/comportamentais esperados para 

meninos desta faixa etária. 

 No Quadro 7 são apresentados os resultados obtidos a partir das respostas da 

participante M3 ao questionário RE-HSE-P antes e após a participação no programa 

preventivo de orientação de pais com base em práticas positivas.  

 

Quadro 7. Comparação das habilidades sociais e práticas parentais utilizadas com a 

criança C3 na perspectiva da mãe – pré e pós. 

RE-HSE-P 

Análise por Frequência 

(perguntas gerais) e análise por 

itens de conteúdo 

Análise por Frequência 

(perguntas específicas de 

conteúdo) 

Pré Pós Pré Pós 

HSE Clínico Clínico Clínico Clínico 

HS Clínico Limítrofe Limítrofe Limítrofe 

CONT Clínico Clinico Clinico Não Clínico 

PR. NEG Limítrofe Não Clínico Clínico Não Clínico 

PROBL Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

TOTAL POS. Limítrofe Não clínico Limítrofe Não Clínico 

TOTAL NEG. Não Clinico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

Legenda: HSE – Habilidade Sócio Educativas/ HS - Habilidades Sociais do Filho/ 

CONT – variáveis de contexto/ PR. NEG – Práticas educativas negativas/ PROBL – 

Problema de comportamento; TOTAL POS. – Soma dos pontos de Aspectos Positivos 

da Interação; TOTAL NEG. – Soma dos pontos de Aspectos Negativos da Interação. 
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Quanto à qualidade da interação, analisada por itens de conteúdo e frequência 

geral de comportamentos (análise por frequência das perguntas gerais do RE-HSE-P), 

antes da participação de M3 no projeto, havia evidente déficit no repertório de mãe e 

filho. Tanto M3, quanto C3 apresentavam classificação clínica para as habilidades 

sociais (HS) / habilidades sociais educativas (HSE). Além disso, a mãe proporcionava 

pouca variedade de contextos de interação positiva (CONT.) e uso elevado de práticas 

negativas na educação (PR. NEG) – classificação limítrofe. 

Ainda na análise por frequência (perguntas gerais) e análise por itens de 

conteúdo, após a participação no projeto M3 continuou com o repertório de Habilidades 

Sociais Educativas (HSE) com classificação clínica, além de baixa variedade de 

contexto de interação positiva (CONT.), porém, no que se refere às práticas negativas na 

educação (PR. NEG), houve uma melhora, passando da classificação limítrofe para não 

clínica, o que indica que M3 diminui o uso das práticas negativas na interação com C3.  

Já C3, que apresentava um déficit de habilidades sociais (HS), passou da 

classificação clínica para limítrofe, indicando uma melhora no repertório, ainda que 

esteja abaixo do ideal. Essa melhora influenciou o escore do total positivo da interação 

mãe e filho (TOTAL POS.), que saiu da faixa limítrofe para a faixa não clínica. É 

importante salientar que a diminuição de práticas negativas na educação pode ter 

ajudado C3 obter uma suave melhora em suas HS. Deve-se atentar, também, ao fato de 

que apesar de C3 ter dificuldades nas habilidades sociais (HS), ele apresenta pontuação 

não clinica no que se refere a problemas de comportamento (PROB.). 

No que se refere a frequência dos itens de conteúdo (analise das perguntas 

específicas do RE-HSE-P), não houve alteração nas habilidades sociais educativas de 

M3, ou nas habilidades sociais de C3, sendo que ambos apresentam déficit no 

repertório. No entanto, houve um aumento na variedade de contextos de interação 

positiva (CONT.) e uma diminuição no uso de práticas negativas na educação (PR. 

NEG). Essas mudanças refletiram em um aumento na pontuação de Aspectos Positivos 

da Interação (TOTAL POS.), que saiu da faixa limítrofe para a não clínica. 

A avaliação geral do resultado obtido com a RE-HSE-P indica que, após a 

participação de M3 no projeto, houve melhora significativa nas variáveis de contexto de 

interação positiva (CONT.) e uma redução no uso de práticas negativas (PR. NEG), 

sendo que a pontuação de ambas as escalas passaram para classificação não clínica. 
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Quanto as habilidades sociais, M3 e C3 ainda apresentam déficits em seus repertórios, 

mesmo com uma pequena melhora percebida pela mãe na habilidades de C3. Não foi 

identificada, para a Família 3, qualquer piora nas escalas avaliadas. 

 

4.3.4. Família 4 
 

 M4 relatou que seu interesse em participar do programa de orientação de pais se 

deve em função da relação complicada que vivencia seu ex-marido. Eles não conversam 

em momento algum, apenas através dos advogados que cuidam da situação do divórcio. 

O filho, C4, um menino de 3 anos, muitas vezes não quer ir para a casa do pai. No 

entanto, M4 afirma que não deixa isso acontecer e que se preocupa bastante com essa 

situação, já que não conversa com o marido e não sabe o que se passa na casa dele 

quando C4 está presente. Ainda que esteja preocupada com essas questões, M4 diz que 

não deve afastar o pai, para não causar alienação parental. A configuração familiar e as 

preocupações com o divórcio e com a interação do filho com pais fazem com que ela se 

sinta totalmente responsável pela criação do filho. 

 No dia a dia, C4 fica em alguns momentos com a avó materna. M4 relata que, 

quando tenta colocar alguns limites em seu filho, ele chora bastante e pede para ir até a 

casa de sua avó. Essa dinâmica a deixa preocupada e é mais uma motivação para 

participar do programa. M4 afirma que quer aprender estratégias para lidar melhor com 

a educação do filho, ainda que, no seu ponto de vista, possua boa relação de convivência 

e diálogo com a criança.  

 Os resultados obtidos a partir das respostas da participante M4 ao CBCL/1,5-5 

antes e após da intervenção são apresentados na Tabela 4. Tais resultados referem-se à 

pontuação bruta obtida nas escalas do instrumento. Nota-se, considerando a avaliação 

inicial, que a criança C4 apresentava dificuldades em diversas escalas relacionadas com 

problemas de comportamento internalizantes. A pontuação obtida, a partir da avaliação 

da mãe, indicou pontuação na faixa clínica (C) para Problemas Internalizantes e 

Problemas de Ansiedade. Além disso, o participante tinha escore na faixa limítrofe (L) 

nas escalas Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, Problemas do Espectro do 

Autismo e também Total de Problemas, que engloba o questionário como um todo. 

A análise da Tabela 4 indica que houve redução dos problemas 

emocionais/comportamentais de C4 após a participação de M4 no programa preventivo. 

Também houve redução de pelo menos 2 pontos nas escalas de Retraimento, Problemas 
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com o Sono, Comportamento Agressivo, Problemas Externalizantes e Problemas 

Afetivos. Ao final do trabalho, todos os problemas emocionais/comportamentais de C4 

estavam dentro da faixa normal, esperada para meninos de sua idade. 
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Tabela 4. Comparação dos problemas emocionais/comportamentais da criança C4 na 

perspectiva da mãe – pré e pós. 

CBCL/1½-5 
Antes do 

Programa 

Depois do 

Programa 

Reatividade Emocional 8 – L 5 

Ansiedade/Depressão 8 – L 4 

Queixas Somáticas 1 2 

Retraimento 4 2 

Problemas com o Sono  3 1 

Problemas de Atenção 4 3 

Comportamento Agressivo 14 9 

Problemas Internalizantes 21 – C  13 

Problemas Externalizantes 18 12 

Total de Problemas 59 – L 33 

Problemas Afetivos 2 0 

Problemas de Ansiedade 9 – C  4 

Problemas do Espectro do Autismo 8 – L  7 

Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade 7 6 

Problemas de Oposição e Desafio 5 4 

Legenda: L- Limítrofe, C - Clínico 

 

 

 No Quadro 8 é apresentado os resultados obtidos a partir das respostas da 

participante M4 à entrevistas semiestruturada RE-HSE-P antes e após da intervenção. 

Quanto à qualidade na interação analisada por itens de conteúdo e frequência geral de 

comportamentos (análise por frequência das perguntas gerais do RE-HSE-P), antes da 

participação de M4 no projeto, C4 e M4 apresentavam déficits nos repertórios de 

habilidades sociais (HS) / habilidades sociais educativas (HSE), respectivamente. Essa 

situação se manteve ao final do tratamento, não havendo variação na classificação 

clínica do repertório. Houve mudança na variedade de contextos de interação positiva, 

que estava na faixa limítrofe e passou para a faixa clínica, indicando que M4 ainda 

precisa ampliar significativamente os contextos de interação positiva com seu filho. 

Com isso, a Soma dos pontos de Aspectos Positivos da Interação (TOTAL POS.), que já 

estava na classificação limítrofe, passou para a classificação clínica. 
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Quadro 8. Comparação das habilidades sociais e práticas parentais utilizadas com a 

criança C4 na perspectiva da mãe – pré e pós-intervenção. 

RE-HSE-P 

 

Análise por Frequência 

(perguntas gerais) e análise por 

itens de conteúdo 

Análise por Frequência 

(perguntas específicas de 

conteúdo) 

Pré Pós Pré Pós 

HSE Clínico        Clínico Não Clínico Não Clínico 

HS Clínico Clinico Limítrofe Não Clínico 

CONT Limítrofe Clinico Clínico Limítrofe 

PR. NEG Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

PROBL Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

TOTAL POS. Limítrofe Clinico Não Clínico Não Clínico 

TOTAL NEG. Não Clinico Não Clínico Não Clínico Não Clínico 

Legenda: HSE – Habilidade Sócio Educativas; HS  - Habilidades Sociais do Filho; 

CONT – variáveis de contexto; PR. NEG – Práticas educativas negativas; PROBL – 

Problema de comportamento; TOTAL POS. – Soma dos pontos de Aspectos Positivos 

da Interação; TOTAL NEG. – Soma dos pontos de Aspectos Negativos da Interação. 

 

Referente a frequência que ocorrem os itens de conteúdo (analise das perguntas 

específicas do RE-HSE-P), antes da participação no projeto, M4 apresentavam 

classificação não clínica para suas habilidades sociais educativas (HSE), o que se 

manteve ao final do projeto. Houve melhora na variedade de contextos de interação 

positiva (CONT.), que passou da faixa limítrofe para a faixa não clínica. Analisando o 

repertório de C4, houve melhora nas habilidades sociais (HS), saindo da faixa limítrofe 

para não clínica. Em ambos os momentos de avaliação, M4 não reportou durante e 

entrevista problemas de comportamento apresentados por C4 que estivessem com 

frequência equivalente à faixa limítrofe ou clínica, indicando que o menino apresenta 

problemas de comportamento dentro do esperado para meninos de sua idade. 

A análise geral do caso evidencia que M4 e C4 apresentam baixa reserva 

comportamental referente ao repertório de habilidades sociais. Houve uma piora na 

análise geral do uso de contextos de interação positiva após a participação no 

programas, mas a análise de conteúdos específicos evidenciou melhor no repertório de 

HS de C4 e na uso dos contextos de interação positiva por M4. 
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4.4. Análise do Inventário de Satisfação com a Intervenção 

 

 No Quadro 9 são apresentadas as respostas dadas por cada uma das mães 

participantes ao Inventário de Satisfação com a Intervenção. Ao analisar o Quadro 9, 

percebe-se que as mães reportaram que as orientações recebidas sobre como lidar com 

as questões do dia-a-dia no relacionamento com os filhos ajudaram muito. As mães 

afirmaram que não houve muita dificuldade para implementar e inserir o projeto dentro 

do contexto familiar e na educação do filho. Assim, é possível perceber que as mães 

participantes do grupo consideraram ter tido aprendizado com o trabalho realizado e que 

houve uma melhora, na percepção delas, em relação as suas práticas socioeducativas e 

na interação com o filho.  

Foram apresentadas duas questões abertas para as mães expressarem suas 

opiniões sobre o programa. Quando perguntadas sobre a parte do programa da qual mais 

gostou, as respostas foram diversas, com destaque para as orientações individuais (por 

exemplo: “Sessões individuais” de pré e pós avaliação) (M1) e “A parte individual é boa 

para conseguir expressar melhor as ideias” (M2) e para a interação com pares (por 

exemplo: “a parte em grupo é ótima também pela troca” (M3) e “Interação com outros 

pais (troca de experiências)” (M4). A qualidade do conteúdo e da profissional que 

conduziu as sessões também foi indicada pelas mães.  

Em contrapartida as mães, em sua maioria, apresentaram ressalvas em relação ao 

horário das sessões, apresentando isso como uma dificuldade para a realização e 

participação no projeto: “Achei que funciona bem, embora no meu caso foi difícil estar 

presente em todos os encontros pelo horário” (M2); “Os horários para sessões” (M3) e 

“Questões de horário, mas entendo por conta dos poucos pais que participaram do 

projeto” (M4). Uma das mães (M1) afirmou que não havia nada que poderia ser 

melhorado ou modificado no programa. 
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Quadro 9. Lista de perguntas e respostas do Inventário de Satisfação com a Intervenção. 

Perguntas Respostas dos participantes 

 

M1 M2 M3 M4 

Com respeito ao grupo de pais eu penso que aprendi Alguma coisa Várias coisas Várias coisas Muitas coisas 

Com respeito ao relacionamento entre eu e meu filho/minha filha, 

eu sinto que nós nos entendemos 
Pouco melhor Pouco melhor Pouco melhor Muito melhor 

Os problemas de comportamento que meu filho/minha filha 

apresentava no início do programa estão 
Pouco melhor Pouco melhor O mesmo Pouco melhor 

As Orientações sobre como lidar com as questões do dia-a-dia no 

relacionamento com meu filho 
Ajudaram muito Ajudaram muito Ajudaram muito Ajudaram muito 

Em que grau o grupo de pais tem ajudado com outros problemas 

gerais, pessoais ou familiares não diretamente relacionados à 

criança 

Ajudou muito Ajudou pouco Ajudou pouco Ajudou muito 

Em que grau você teve dificuldades para aceitar e colocar em 

prática as orientações recebidas no presente programa 

Pouca 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Um pouco de 

facilidade 
Muita facilidade 

Eu sinto que o tipo de atendimento que foi realizado pra me ajudar 

a melhorar as práticas de cuidados com minha criança foi 
Muito bom Muito bom Bom Bom 

 O número de sessões/encontros do programa foi Muito suficiente Suficiente Regular Regular 

Meu sentimento geral sobre o programa que participei é Gostei muito Gostei muito Gostei Gostei muito 
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5. Discussão 
 

 O presente estudo teve como objetivo analisar a viabilidade e os efeitos da 

realização de um programa de orientação parental com base em práticas positivas e com 

foco na prevenção universal, ou seja, destinado a pessoas que ainda não apresentam 

sintomas ou diagnósticos de psicopatologia (MUÑOZ et al., 2010; POT et al., 2008). A 

análise a viabilidade do programa foi realizada a partir da adesão dos pais. Dentro desse 

aspecto foi possível observar entraves dos pais/cuidadores na participação, apenas 

3,48% dos pais convidados participaram efetivamente de todas as etapas do programa, 

evidenciando a dificuldade de se implementar o projeto. Reyno e Mcgrath (2006) 

elucidaram esses obstáculos no processo de intervenção direta com os pais, sendo 

ressaltado ainda por Barth (2009) que para a obtenção de sucesso nesse tipo de 

intervenção é necessário criar engajamento e motivação e fazer com que os pais estejam 

ativos dentro do processo construído no programa.  

A dificuldade encontrada no presente estudo para que os pais participassem do 

programa são semelhantes às discutida por Westphal e Habigzang (2006) em seu estudo 

de revisão da literatura sobre treinamento de pais. A conclusão de Westphal e 

Habigzang (2006) foi de que, dentre as dificuldades e desafios para a realização de 

treinamento com esse grupo, ressaltasse o desafio de engajar os participantes e fazer 

com que sejam assíduos nos encontros.  

Uma possível hipótese ao baixo interesse demonstrado pelos pais em participar 

do programa é a de que vivemos em uma sociedade com foco remediador, não 

preventivo. Nessa sociedade, os pais talvez estejam mais acostumados em agir quando 

há necessidade de tratamento e não se dão conta da importância de ações preventivas, 

quando os problemas ainda não estão estabelecidos. De fato, as intervenções 

preventivas em saúde mental têm como objetivo fortalecer os fatores de proteção 

ambientais ou individuais, além de minimizar os efeitos dos fatores de risco para um 

desfecho negativo em saúde mental (ABREU et al., 2016), não em tratar os problemas 

já estabelecidos. Em alguns casos, os pais podem compreender a importância de investir 

em prevenção, no entanto, as dificuldades referentes à rotina de cuidados com os filhos, 

casa e trabalho tornam-se prioridade diante de uma proposta de ação antecipada para 

redução de riscos para o desenvolvimento infantil.  
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Com os dados obtidos no presente trabalho, não é possível afirmar qual foi o 

motivo para os pais não aceitarem o convite para participação no trabalho. Sabe-se 

apenas que as mães que aceitaram o convite e participaram de todas as etapas do 

programa relataram diversas dificuldades e incertezas com relação ao cuidado com os 

filhos, bem como uma grande preocupação com a responsabilidade de educar uma 

criança em situações conflituosas com o pai da criança (M1 e M4), ou com a ausência 

do pai da criança (M2 e M3). Estudos futuros devem investigar a motivação para 

participação em trabalhos preventivos, de maneira a esclarecer questões fundamentais 

para a prática e a favorecer a adesão em iniciativas importante para a promoção de 

saúde.  

Outro objetivo do presente estudo se relaciona a verificar o efeito do programa 

preventivo de orientação parental nas habilidades sociais educativas parentais. 

Trabalhos de orientação parental realizados por diferentes pesquisadores evidenciam 

que é possível obter uma melhora nas habilidades de competência social dos pais, bem 

como uma redução nas dificuldades comportamentais das crianças com esse tipo de 

intervenção (BOLSONI-SILVA; SALINA; VERSUTI; ROSINPINOLA, 2008; 

PINHEIRO; HAASE; DEL PRETTE; AMARANTE; DEL PRETTE, 2006). No presente 

estudo, verificou-se que o programa de orientação pode ter influenciado positivamente 

as variáveis do contexto de interações positivas, como pode ser observado nos casos da 

família 2, 3 e 4, tendo em vista a comparação dos resultados antes e o após a 

intervenção. Além disso, nas famílias 2 e 3 pode-se verificar uma diminuição no uso de 

práticas educativas negativas após a participação no programa, evidenciando que, a 

partir do momento que são oferecidas estratégias alternativas para as mães lidarem com 

as dificuldades expressas pela criança, bem como com as situações cotidianas de 

educação dos filhos, elas podem implementá-las. Ou seja, o uso de práticas negativas 

pode estar associado à falta de repertório para agir de maneira diferente.  

Carneiro (2010), nos ressalta que através das relações vivenciadas no ambiente 

familiar e das trocas interpessoais é que a criança desenvolve sua identidade, 

autoconfiança e o dínamo de suas motivações. Em virtude disso, a redução nas práticas 

parentais negativas é ponto central para intervenções de prevenção e tratamento. A 

família é um ambiente capaz de selecionar e manter repertórios de interação e 

enfrentamento de problemas de crianças e adolescentes (HUGHES; GULLONE, 2008). 

Quando esta aplica práticas parentais positivas e aumenta os contextos de interações 
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positivas, espera-se um aumento nas habilidades sociais das crianças, bem como uma 

redução nos problemas de comportamento. 

O tamanho limitado da amostra do presente estudo não permitiu a análise 

estatística do impacto da mudança da estratégia de consequenciamento do 

comportamento da criança no repertório desta. No entanto, os casos analisados 

evidenciam uma tendência de melhor interação entre mãe e filho após a participação no 

programa de orientação com base em práticas positivas. 

 No caso da Família 1, pode-se perceber que após a intervenção ocorreu um 

aumento das práticas educativas negativas, resultado diferente do esperado 

considerando os trabalhos de orientação parental (BOLSONI-SILVA; SALINA; 

VERSUTI; ROSINPINOLA, 2008; PINHEIRO; HAASE; DEL PRETTE; 

AMARANTE; DEL PRETTE, 2006).  Entretanto, Reyno e McGrath (2006) relatam que 

existem alguns fatores que podem influenciar o mau desempenho após a intervenção, 

tais como problemas financeiros, conjugais, mãe com psicopatologias, presença de 

eventos negativos na vida dos pais. Quando consideramos a situação familiar relatada 

por M1, incluindo a discórdia conjugal e a iminência de um divórcio, podemos 

compreender que as orientações para o uso de práticas positivas no cuidado com C1 

podem ter sido insuficientes, ou mesmo muito difíceis de serem implementadas. No 

caso, um acompanhamento individualizado e a resolução dos conflitos conjugais 

parecem ser estratégias mais recomendáveis para que haja uma real mudança nas 

práticas educativas aplicadas.  

Além de verificar o efeito do programa nas habilidades sociais educativas e 

práticas parentais, buscou-se ver se a participação da mãe no programa afetaria os 

problemas emocionais/comportamentais dos filhos. Entende-se que todo 

comportamento permanece no repertório da pessoa por ser reforçado positiva ou 

negativamente, então os comportamentos dos pais são ligados aos problemas de 

comportamento dos filhos, não ocorrendo necessariamente de modo intencional 

(GOLDIAMOND, 2002/1974; SKINNER, 1993/1953). Esse objetivo foi cumprido a 

partir da análise das respostas dadas pelas mães ao CBCL/1,5-5 antes e depois da 

participação no programa. Os resultados indicaram redução dos problemas 

emocionais/comportamentais em todos os casos (C!1, C2, C3 e C4). Ainda que as 

crianças apresentassem poucas dificuldades emocionais/comportamentais antes da 

participação das mães nos programas, elas passaram a apresentar menos problemas 
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depois que as mães receberam as orientações e participaram das atividades de reflexão 

sobre como educar seus filhos. As pontuações que estavam na faixa limítrofe ou clínica 

do CBCL/1,5- passaram para a faixa normal, ou seja, após a participação das mães no 

programa, as crianças passaram a apresentar dificuldades emocionais/comportamentais 

dentro do esperado para a faixa etária e sexo. Em função disso, programas e trabalhos 

que elucidem práticas educativas positivas e incentivem habilidades parentais, como o 

utilizado no presente estudo, podem ser úteis para reduzir tanto as dificuldades 

apresentadas pelos pais, como os problemas comportamentais e emocionais dos filhos. 

Ou seja, o programa parece ser efetivo para a promoção de saúde mental na infância. 

Ao verificar a satisfação do grupo de mães com o programa, sendo este um dos 

objetivos do presente estudo, pode-se perceber que, apesar das dificuldades encontradas 

e já citadas na literatura (REYNO; MCGRATH, 2006; WESTPHAL; HABIGZANG, 

2006), as participantes consideraram ter aprendido efetivamente nas intervenções e 

orientações feitas, considerando assim uma melhora na relação com o filho através das 

práticas educativas discutidas no programa aplicadas no contexto familiar. No entanto, a 

dificuldade em comparecer para as sessões no horário agendado para o grupo foi 

relatada como um ponto negativo do trabalho, o que confirma o que foi encontrado na 

revisão de literatura de Reyno e Mcgrath (2006). Ainda que seja muito difícil 

implementar trabalhos em grupos, especialmente em função das demandas e rotinas 

individuais, os benefícios das trocas de experiência entre as mães e a economia de 

tempo e custo para realização do programa, são variáveis que precisam ser levadas em 

consideração na tomada de decisão sobre qual tipo de trabalho realizar. 

É importante ressaltar que o presente estudo contou com importantes limitações. 

Logo no início, houve dificuldade em contactar pais que estivessem interessados em 

participar de uma pesquisa de prevenção, o que pode ser um dado interessante a ser 

analisado em um próximo estudo. Dessa forma, sugere-se a realização de um trabalho 

sobre a importância que os pais atribuem à prevenção de problemas 

emocionais/comportamentais na infância e sobre a disponibilidade que eles teriam para 

participar de um projeto com esse objetivo. Deve-se considerar que o contato inicial 

com os pais foi realizado pela escola na qual os filhos dos potenciais participantes 

estavam matriculados, e não prela pesquisadora. Ou seja, o bilhete foi enviado pela 

escola, bem como o contato telefônico para agendamento das entrevistas. O fato da 

instituição ter mediado o contato não permite que sejam analisados os motivos alegados 
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para não participação, bem como pode ter influenciado o aceita/não aceite para 

participação no projeto.  
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6. Conclusão 
 

Ao se pensar no desenvolvimento saudável da criança, é importante ressaltar o 

impacto da educação e habilidades sociais de seus pais, tanto quanto no repertorio 

utilizado pelos mesmos nas práticas educativas. Os resultados obtidos no presente 

trabalho, que buscou construir e implementar um programa de práticas parentais 

positivas, além de verificar seus efeitos nas habilidades sociais educativas parentais e 

nos problemas emocionais e comportamentais das crianças, indicam que é possível 

auxiliar os pais a diminuírem o uso de práticas negativas, aumentarem os contextos de 

interação positiva, ainda que não tenha sido observada mudanças no repertório de 

habilidades sociais educativas parentais em todas as participantes.  

Os resultados indicaram uma sensível redução nas dificuldades 

emocionais/comportamentais infantis após a participação das cuidadores nas atividades 

do programa preventivo. Dessa forma, confirma-se os achados da literatura da área que 

propõem que evoluções nas práticas educativas utilizadas para a educação no contexto 

familiar contribuem para a redução das dificuldades comportamentais das crianças e 

para o aumento das habilidades sociais das mesmas. 

 Por outro lado, é importante ressaltar que existem obstáculos para a 

implementação de programas preventivos, especialmente quando se apresenta uma 

proposta de prevenção universal, antes da apresentação de problemas significativos no 

repertório comportamental, da elaboração de diagnósticos, voltadas para a população de 

uma maneira geral. Dentre os obstáculos, destaca-se que o envolvimento direto com os 

pais de crianças é um desafio, visto que é muito difícil conseguir que os pais venham à 

escola para participar de uma atividade eletiva. No presente estudo, essas dificuldades 

foram observadas tanto na ausência de interessados em discutir o desenvolvimento 

infantil, quanto no comparecimento para as sessões em grupo. Esse último ponto foi, 

inclusive confirmado no discurso das mães participantes. Ainda que estas tenham 

considerado o projeto como satisfatório, elas reclamaram da dificuldade em comparecer 

às sessões e manejar todas as outras tarefas e responsabilidades que lhes cabem, 

incluindo dificuldades com horário. 

 Variáveis que estão fora do controle da pesquisa podem ter afetado o resultado 

obtidos pelos participantes. Dessa forma, estudos futuros devem envolver mais famílias 

para que esses fatores tenham menos efeito no resultado final do trabalho e para que se 

possa compreender melhor a viabilidade, a eficácia e a efetividade desse tipo de 
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intervenção. Ainda assim, os resultados obtidos no presente estudo sugerem que o 

programa de práticas educativas pode auxiliar na melhoria das habilidades sociais 

educativas parentais e os problemas emocionais e comportamentais das crianças, de 

maneira a melhorar as relações sociais dentro da família e a saúde mental infantil. 
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Anexo 1 – Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do projeto de pesquisa “APLICAÇÃO 

DE UM PROGRAMA PREVENTIVO DE ORIENTAÇÃO PARENTAL COM BASE 

EM PRÁTICAS POSITIVAS: PROJETO PILOTO”, desenvolvido pela psicóloga 

Márcia Rodrigues, sob orientação da Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha, como 

requisito para obtenção do título de mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um programa interventivo de 

orientação parental com base em práticas positivas. O projeto é voltado a um grupo de 

pais de crianças em idade pré-escolar e visa o desenvolvimento de habilidades parentais 

através de uma exposição aos princípios propostos por Steinberg (2005) no livro The 10 

Basic Principles of Good Parenting, adaptados à realidade brasileira. Para que o 

objetivo seja contemplado os pais serão convidados a responder três instrumentos de 

avaliação, “Child Behavior Checklist – CBCL/1½-5” e o “Roteiro de Entrevista de 

Habilidades Sociais Educativas Parentais - RE-HSE-P” antes de depois de participar do 

grupo de pais, bem como o “Questionário de Satisfação com a Intervenção” ao termino 

do trabalho. Espera-se que este projeto contribua para o aprimoramento e 

desenvolvimento de habilidades parentais, proporcionando uma melhora significativa na 

relação entre pais e filhos. 

Os riscos que podem decorrer da sua participação na pesquisa são mínimos, mas 

você pode sentir algum desconforto ao responder alguma pergunta mais intima, ou 

quando for abordado algum assunto que te incomode. Caso seja identificado algum tipo 

de dificuldade que não pode ser trabalhada durante o grupo de pais, você poderá ser 

encaminhado para um tratamento específico. Como benefício, é esperado que a 

participação no projeto favoreça o desenvolvimento de habilidades parentais e práticas 

positivas no cuidado com os filhos, o que pode levar a uma redução nas dificuldades 

comportamentais presentes e futuras das crianças. Não serão oferecidos ganhos 

financeiros decorrentes da participação no projeto. 

Os dados obtidos serão usados por profissionais sérios, que vão manter o sigilo 

sobre as respostas individuais e sobre o local de coleta de dados. Em qualquer etapa do 

estudo você terá acesso às pesquisadoras para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no 

endereço abaixo). Você terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Esse termo é assinado em 

duas cópias para que você possa ficar com uma delas e as pesquisadoras com a outra. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética da Prevent Senior – Rua 

Lourenço Marques, 158; telefone 11 4085-9070; e-mail: cepps@preventsenior.com.br.  

Desde já agradecemos sua colaboração. 

 

mailto:cepps@preventsenior.com.br
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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 a permissão para a mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

Nome: ___________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

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____ 

 

_________________________ __________________________ 

Marcia Rodrigues 

E-mail: marcita.rodrigues@yahoo.com.br 

 

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 – Questionário Sociodemográfico 

 

I. Dados da criança Identificação (para uso do projeto): 

1. Nome 2. Sexo □ Masculino □ Feminino 

3. Data de Nascimento 4. Idade 

5a. Nos últimos 6 meses, você levou seu filho em algum profissional de saúde 

mental (Ex: Psicólogo, Psiquiatra, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta 

Ocupacional etc.)? 

□ Sim 

□ Não 

5b. Se sim, qual? 

 

II. Dados do respondente – Indicar tipo de relação: 

1. Nome 2. Idade 

3. Celular 

4. Estado civil □ Casada ou com companheiro(a) □ Separada □ Solteira □ Viúva 

5. 

Escolaridade 

□ Analfabeta  □ Fundamental II incompleto □ Médio completo  

□ Fundamental I incompleto □ Fundamental completo □ Superior incompleto 

□ Fundamental I completo □ Médio incompleto □ Superior completo 

6a. Tem religião? □ Sim □ Não 6b. Se sim, qual? 

7. Situação no 

mercado de 

trabalho: 

□ Emprego fixo 

remunerado (carteira 

assinada) 

□ Emprego fixo 

remunerado (sem 

carteira assinada) 

□ Autônoma □  

Do lar 

□ 

Desemprega

da 

□ Aposentada ou 

Pensionista 

8. Quantos Filhos você tem? 9. Quantos moram com você? 

 

III. Moradia 

1. Tipo □ Própria □ Cedida □ Alugada 2. Nº de cômodos: 

3. Nº de pessoas que moram na casa 4. Renda familiar aproximada: R$ 

5. Indique as pessoas com quem seu filho mora: 

(   ) Mãe e pai biológicos (   ) Só pai biológico (pais separados) 

(   ) Só mãe biológica (pais separados) (   ) Só pai biológico (mãe falecida) 

(   ) Só mãe biológica (pai falecido) (   ) Pai biológico e madrasta (pais separados) 

(   ) Só mãe biológica (não sabe quem é o pai) (   ) Pai biológico e madrasta (mãe falecida) 

(   ) Mãe biológica e padrasto (pais separados) (   ) Mãe e pai adotivos 

(   ) Mãe biológica e padrasto (pai falecido) (   ) Só mãe adotiva 

(   ) Mãe biológica e padrasto (não sabe quem é o pai) (   ) Só pai adotivo 

(   ) Outros (especificar): __________________________________________________________________________ 

 

IV. Relação Familiar 

1. Ocorrem brigas frequentes na casa? □ Sim 

□ Não 

2. Há discórdia entre você e seu/sua 

companheiro(a)? 

□ Sim 

□ Não 

 

V. Saúde 

1a. Seu filho apresenta algum problema que necessite de cuidados 

especiais? 

□ Sim 

□ Não 

1b. Se sim, Qual? 

2a. Você percebe algum atraso no desenvolvimento do seu filho? □ Sim 

□ Não 

2b. Se sim, Qual? 
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3a. Você ou alguém da família tem alguma doença crônica? □ Sim 

□ Não 

3b. Se sim, Quem e qual? 

4a. Você ou alguém da família tem/teve problema com abuso de 

substâncias (álcool, drogas etc.)? 

□ Sim 

□ Não 

4b. Se sim, Quem e qual tipo? 

5a. Alguém da família possui algum tipo de deficiência? □ Sim 

□ Não 

5b. Se sim, Quem e qual tipo? 

6a. Alguém da família possui problema de saúde mental? □ Sim 

□ Não 

6b. Se sim, Quem e qual tipo? 

7. Você entrou em contato com serviços de saúde mental para tratamento psicológico ou psiquiátrico no 

último ano? 

□ Sim 
□ Não 
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Anexo 4 – Inventário de Satisfação com a Intervenção 

 

Nome da criança: ______________________________________________________ 

 

Nome do responsável: ___________________________________________________ 

 

 

Para cada questão, circule a resposta que melhor expresse como você realmente se 

sente. 

 

I. Com respeito ao grupo de pais, eu penso que eu aprendi 

1. nada 2. muito pouco 3. alguma 

coisa 

4. várias coisas 5. muitas coisas 

 

II. Com respeito ao relacionamento entre eu e meu filho/minha filha, eu sinto que nós nos 

entendemos 

 

1. muito 

pior que 

antes 

2. pouco pior que 

antes 

3. o mesmo 

que antes 

4. pouco melhor 

que antes 

5. muito 

melhor que 

antes 

 

III. Os problemas de comportamento que meu filho/minha filha apresentava no início do 

programa estão 

 

1. muito pior 2. pouco pior 3. o mesmo 4. pouco melhor 5. muito melhor 

 

IV. As orientações sobre como lidar com as questões do dia-a-dia no relacionamento do 

com meu filho  

 

1. 

atrapalharam 

muito 

2. atrapalharam 

pouco 

3. nem 

atrapalharam 

nem ajudaram 

4. ajudaram 

pouco 

5. ajudaram 

muito 

 

 

V. Em que grau o grupo de pais tem ajudado com outros problemas gerais, pessoais ou 

familiares não diretamente relacionados à criança 

 

1. atrapalhou 

muito 

2. atrapalhou 

pouco 

3. nem 

atrapalhou 

nem ajudou 

4. ajudou pouco 5. ajudou muito 

 

VI. Em que grau você teve dificuldades para aceitar e colocar em prática as orientações 

recebidas no presente programa 

 

1. Muita 

dificuldade 

2. Pouca 

dificuldade 

3. Não tive 

dificuldade nem 

facilidade 

4. Um pouco de 

facilidade 

5. Muita 

facilidade 
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VII. Eu sinto que o tipo de atendimento que foi realizado para me ajudar a melhorar a as 

práticas de cuidado com minha criança foi 

 

1. muito fraco 2. fraco 3.adequado 4.bom 5. muito bom 

 

 

VIII. O número de sessões/encontros do programa foi  

 

1. muito 

insuficiente 

2. insuficiente 3. regular 4. suficiente 5. muito 

suficiente 

 

 

IX. Meu sentimento geral sobre o programa que eu participei é 

 

1. detestei 2. não gostei 3. neutro(a) 4. gostei 5. gostei muito 

 

 

X. Que parte/elemento do programa de intervenção que você mais gostou? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

XI. O que poderia ser modificado ou melhorado no programa de intervenção? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 
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