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RESUMO 

 

A interação entre as crianças e seus cuidadores impacta o desenvolvimento 

infantil. As pesquisas indicam que filhos de pais que fazem uso predominante dos estilos 

parentais Autoritário e Permissivo apresentam mais problemas 

emocionais/comportamentais do que os filhos dos que praticam o estilo Democrático. 

Além disso, sabe-se que os pais que apresentam algum problema de saúde mental podem 

ter déficits no repertório educativo e percepção distorcida sobre os comportamentos das 

crianças. O objetivo deste estudo foi analisar associações entre problemas 

emocionais/comportamentais de pré-escolares, indicadores de saúde mental das mães e 

seus estilos parentais. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e descritivo. 

Participaram deste estudo 75 mães de crianças com idades entre 3 e 5 anos que estavam 

matriculadas numa escola particular/filantrópica de ensino infantil do Estado de São 

Paulo. Foram utilizados os instrumentos “Inventário dos Comportamentos de Crianças 

entre 1½-5” (CBCL/1½-5), “Questionário de Auto-Relato” (SRQ-20) e “Questionário 

de Estilos e Dimensões Parentais” (QEDP), além de um questionário sociodemográfico 

para caracterização da amostra. Todas as análises foram realizadas utilizando o software 

SPSS 21.0 com critério de significância de p≤0,05. Os resultados encontrados foram: de 

14,7% a 20% das crianças com problemas emocionais/comportamentais acima do 

esperado para a faixa etária e sexo, uso predominante do Estilo Parental Permissivo 

(41,3%) e 16% das mães com alta probabilidade de apresentar um Transtorno Mental 

Comum (TMC). As correlações entre as escalas do CBCL/1½-5 e o Estilo Parental 

Autoritário foram positivas com índices fracos, já as correlações entre o CBCL/1½-5 e 

o SRQ-20 foram positivas e com índices de moderado a forte, indicando que quanto 

mais problemas a mãe percebe em si mesma, mais problemas ela observa no repertório 

comportamental do seu filho. A regressão de logística binária evidenciou um aumento 

na probabilidade de a criança apresentar de escores clínicos nas escalas de problemas 

emocionais/comportamentais em relação ao Estilo Parental Permissivo e às mães com 

alta probabilidade de apresentar um TMC. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Problemas Emocionais/Comportamentais; Pré-

escolares; Saúde Mental; Estilo Parental; Análise do Comportamento. 
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ABSTRACT 

 

The interaction between children and their caregivers impacts the child development. 

Research indicates that children of parents who make predominant use of authoritarian 

and permissive parenting styles have more emotional/behavioral problems than children 

of those who practice the democratic style. In addition, it is known that parents with 

mental health problems may have deficits in their educational repertoire and distorted 

perceptions of their children's behavior. The aim of this study was to analyze 

associations between emotional/behavioral problems of preschoolers, mothers' mental 

health indicators and their parenting styles. This is a cross-sectional, quantitative and 

descriptive study. Seventy-five mothers of children aged 3 to 5 years old who were 

enrolled in a private/philanthropic elementary school in the state of São Paulo 

participated in this study. The instruments “Child Behavior Checklist for ages 1½-5” 

(CBCL/1½-5), “Self-Report Questionnaire” (SRQ-20), “Parenting Styles and 

Dimensions Questionnaire” (QEDP), and a sociodemographic questionnaire were used. 

All analyzes were performed using SPSS 21.0 software with significance level of 

p≤0.05. The results found were: 14.7% to 20% of children with higher than expected 

emotional/behavioral problems for age and sex, predominant use of permissive 

parenting style (41.3%) and 16% of mothers with high probability of having a Common 

Mental Disorder (CMD). Correlations between CBCL/1½-5 scales and Authoritarian 

Parenting Style were positive with weak indices, while correlations between CBCL/1½-

5 and SRQ-20 were positive with moderate to strong indices, which indicates that the 

more problems the mother perceives in herself, the more problems she observes in her 

child's behavioral repertoire. Binary logistic regression showed an increase in the child's 

probability of clinical scores on the emotional/behavioral problem scales in relation to 

Permissive Parenting Style and mothers with high probability of having a CMD. 

 

KEY-WORDS: Behavioral/emotional problems; Preschoolers; Mental health; Parental 

Style; Behavior Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os pais ou cuidadores principais têm uma grande importância na vida das 

crianças. Eles são os modelos de repertórios comportamentais e são aqueles que 

controlam o acesso dos filhos à maior parte das contingências de reforçamento. Del Prette 

e Del Prette (2005) consideram que as habilidades dos pais são transmitidas aos filhos 

por modelo e, por este motivo, quanto mais habilidoso for o pai, maior a probabilidade 

do filho ser socialmente hábil. 

Por outro lado, podemos considerar que os comportamentos inadequados das 

crianças podem ser mantidos pelos déficits de habilidades sociais desses pais (PINHEIRO 

et al., 2006). De fato, há correlação entre problemas comportamentais infantis e práticas 

educativas da família (BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2011). Essa relação é 

especialmente importante quando há diagnóstico de psicopatologias nos cuidadores 

principais, visto que essa variável está associada a uma maior prevalência de problemas 

emocionais/comportamentais na infância (MENDES; LOUREIRO; CRIPPA, 2008). 

Dessa forma, estudar a relação entre os comportamentos infantis e os problemas 

de saúde mental e habilidades apresentadas pelos cuidadores principais para educar os 

seus filhos é extremamente importante para os profissionais interessados no 

desenvolvimento infantil. 

 

1.1. Problemas Emocionais/Comportamentais de Pré-escolares  

 

Desde a década de 1960, Achenbach propõe que os problemas 

emocionais/comportamentais podem ser classificados em dois grandes grupos: 

internalizantes ou externalizantes (ACHENBACH et al., 2016). Os problemas 

internalizantes envolvem questões do relacionamento intrapessoal, estão relacionados a 

retraimento, tristeza, insegurança, isolamento social, depressão, reatividade emocional, 

ansiedade, e queixas somáticas. Por outro lado, os problemas externalizantes são aqueles 

que aparecem nas relações interpessoais, que envolvem os comportamentos de 

agressividade, hiperatividade, oposição aos limites e problemas de atenção.  

Essas categorias são amplamente utilizadas para discutir as dificuldades 

emocionais, comportamentais e sociais na infância e adolescência, tendo sido adotada, 

inclusive, pela American Psychiatric Association (APA) na última edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (APA, 2013). Elas não são 
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excludentes, visto que uma mesma criança pode apresentar problemas tanto de ordem 

externalizante, quanto internalizante (ACHENBACH et al., 2016).  

Bolsoni-Silva e Del Prette (2003, p. 94) definem problema de comportamento 

como “déficits e/ou excessos comportamentais que dificultariam o acesso da criança a 

novas contingências de reforçamento, que por sua vez facilitariam a aquisição de 

repertórios relevantes de aprendizagem”. Esta definição aponta o efeito que os problemas 

emocionais/comportamentais geram na aprendizagem da criança em seu dia a dia e na 

relação com os pares e adultos com quem convive. Manter estes comportamentos pode 

comprometer a aprendizagem formal e informal de diferentes temas e também a 

aprendizagem de comportamentos em relação à família e aos grupos que pertence. Com 

isso, faz-se necessário compreender como podemos manejar esses comportamentos e 

ampliar o repertório da criança, para aumentar suas oportunidades de aprendizados.  

Os problemas de comportamento são compreendidos neste estudo na perspectiva 

analítico-comportamental, ou seja, os comportamentos não são considerados como 

problemas em função puramente da sua topografia, mas sim por atrapalharem o 

desenvolvimento de habilidades importantes para o indivíduo no ambiente no qual ele se 

encontra. Portanto, compreende-se o comportamento a partir de sua funcionalidade e das 

variáveis envolvidas em sua ocorrência.  

A análise funcional do comportamento ou análise de contingências se dá pela 

“busca dos determinantes da ocorrência de um comportamento” (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2019, p. 194) e “uma vez que encontremos os determinantes do 

comportamento, podemos predizê-lo (prever a sua ocorrência) e controlá-lo (aumentar ou 

diminuir deliberadamente a sua probabilidade de ocorrência)” (MOREIRA; MEDEIROS, 

2019, p. 198).  

Assim, nota-se que o repertório comportamental da criança e seus problemas 

emocionais/comportamentais podem ser adquiridos e mantidos de acordo com os 

modelos de comportamento oferecido pelos pares e adultos, bem como os antecedentes e 

as consequências proporcionadas pelo ambiente em que ocorrem. Com isso, pode-se 

compreender que um problema de comportamento é uma resposta eficaz para obter uma 

consequência reforçadora e mantenedora deste padrão. Isso indica a necessidade de 

ampliar o repertório para que, a partir da variação do comportamento, a criança possa 

obter a mesma consequência reforçadora desejada utilizando formas que são socialmente 

aceitáveis e mais benéficas para a criança e para aqueles que estão ao seu redor. Portanto, 

ressalta-se a importância de compreender os problemas de comportamentos e seus 
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contextos antecedentes e consequentes para que seja realizado um manejo adequado com 

a criança e as variáveis envolvidas em sua emissão.  

Nesse sentido, analisar como os pais se comportam diante dos comportamentos 

dos filhos, ou seja, como consequenciam o comportamento da criança, quais são as 

práticas educativas mais utilizadas para lidar com as questões do dia-a-dia, torna-se tema 

de fundamental importância. Esta prática viabiliza a orientação dos pais e cuidadores, 

pessoas que são referências e que convivem diariamente com a criança, para que possam 

observar com qualidade e contribuir no manejo e ampliação de repertório da mesma 

visando seu desenvolvimento emocional/comportamental de maneira assertiva e 

saudável. 

 

1.2. Estilo Parental 

 

Alvarenga, Weber e Bolsoni-Silva (2016) discutem os cuidados parentais e o 

desenvolvimento socioemocional na infância e na adolescência com base na teoria 

analítico-comportamental. Essa teoria propõe, com base no modelo de seleção por 

consequências (Skinner, 1974/1999), que ao nascimento o bebê apresenta um repertório 

de comportamentos reflexos que foram selecionados na história da espécie (filogenética) 

e que, a partir das primeiras interações, passam a ser selecionados por variáveis da história 

de vida do indivíduo (ontogenética), ou seja, pelos estímulos antecedentes e consequentes 

apresentados no meio, especialmente pelo cuidador. Além disso, considera-se que o 

repertório de comportamento do cuidador possui influências da cultura na qual a família 

está inserida. Ou seja, para entender o comportamento da criança é necessário incluir a 

história da espécie, do indivíduo e da cultura na qual está inserido. Para favorecer o 

desenvolvimento, espera-se que o cuidador tenha um comportamento que pode ser 

caracterizável como responsivo às demandas da criança, isto é, que apresente “um 

repertório amplo e diversificado de respostas discriminativas” (ALVARENGA; WEBER; 

BOLSONI-SILVA, p. 8, 2016) diante dos comportamentos que sinalizam demandas do 

bebê. 

A interação cuidador-bebê é muito importante para satisfação da demanda 

apresentada pelo bebê e construção do repertório comportamental deste. Ao passo que o 

cuidador é responsivo e mantém relações contingentes e consistentes às variações do 

bebê, ele possibilita que o bebê adquira previsibilidade e controle sobre os eventos que 
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ocorrem no ambiente em que está inserido e, com isso, o bebê estabelece seus padrões de 

comportamento. Tendo isso em vista, o cuidador pode fortalecer padrões adequados de 

respostas do bebê que objetivam o seu desenvolvimento global, ou seja, desenvolvimento 

social, cognitivo, emocional, motor e de linguagem. Os correlatos emocionais gerados 

por contingências de reforçamento a partir do uso de responsividade sensível promovem 

sentimentos de segurança e autoconfiança no bebê, que contribuem para que ele explore 

o ambiente e, assim, se desenvolva. Com isso, ressalta-se a autonomia do bebê que ao 

produzir novas experiências, amplia seu repertório motor, cognitivo, social e emocional. 

Neste momento, a responsividade sensível por parte do cuidador é fundamental para que 

ele possa auxiliar o bebê a atingir seus próprios objetivos. Com isso, o cuidador pode 

apresentar novos estímulos visando o desenvolvimento progressivo do bebê para que ele 

mantenha sua autoconfiança. Neste momento é importante estar atento a forma de auxiliá-

lo, para que o cuidador não seja intrusivo ou excessivo. No entanto, o cuidador não 

responsivo faz o uso frequente de comportamentos que produzem contextos (antecedentes 

ou consequentes) que são aversivos para os bebês. O reforço tardio à resposta do bebê 

produz sentimento de insegurança e estresse, pois dificulta sua compreensão sobre o 

controle dos estímulos do ambiente e tal insegurança pode diminuir a frequência com a 

qual ele se permite experienciar o ambiente, diminuindo suas possibilidades de variação 

comportamental, ampliação de repertório e, portanto, de desenvolver-se de forma 

autônoma. (ALVARENGA; WEBER; BOLSONI-SILVA, 2016) 

Estes elementos apresentados com base analítico-comportamental 

(responsividade sensível, modelo de seleção de comportamento por consequência e 

relações contingentes e consistentes) para a compreensão da interação cuidador-bebê 

podem ser aplicados para as demais faixas etárias. O cuidador deve estar atento às 

necessidades de seu filho em cada fase. Este olhar e esta percepção sensível às 

sinalizações dos filhos, seja referente aos padrões ou às mudanças de comportamento, são 

essenciais para possibilitar uma intervenção parental adequada. 

As relações entre pais e filhos são baseadas pelas práticas de cuidar, educar e 

promover o desenvolvimento, resultando em um conjunto de comportamentos 

caracterizados na literatura como práticas parentais, práticas educativas, cuidados 

parentais e até práticas de cuidado (MACARINI et al., 2010). Neste estudo, faz-se o uso 

do termo “estilos parentais”, descrito por Diana Baumrind, uma das primeiras autoras a 

investigar e identificar comportamentos parentais aplicadas a criação dos filhos. 
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Compreende-se três diferentes estilos parentais: Estilo Democrático, Estilo Autoritário e 

Estilo Permissivo. 

Baumrind (1966) descreve o Estilo Democrático como práticas de acolhimento e 

suporte às necessidades emocionais e físicas dos filhos, bem como direcionamento das 

atividades da criança. Os pais que utilizam prioritariamente esse estilo ressaltam as 

qualidades da criança, incentivam a expressão verbal e a escuta, oferecem autonomia à 

criança, explicam como estipular regras e os motivos com frequência e assertividade no 

manejo de comportamento dos filhos, além de reconhecerem e considerarem os interesses 

da criança. Já os pais com Estilo Autoritário tendem a controlar e moldar comportamentos 

da criança com base em um padrão rígido de conduta, utilizam medidas punitivas em 

momentos de discórdia com os filhos, apresentam-se como figuras de autoridade que não 

devem ser questionadas, valorizam a obediência, assim como restringem a autonomia da 

criança (Baumrind, 1966). Por fim, os pais com estilo Permissivo oferecem autonomia 

para que a criança desenvolva suas atividades, consultam os filhos sobre as regras 

estabelecidas, demonstram disponibilidade constante para realizar os desejos da criança, 

evitam controlar as crianças e garantir que sigam padrões definidos externamente 

(BAUMRIND, 1966). 

Há diversos outros autores que investigam a interação pais e filhos para além de 

suprir as necessidades básicas da criança, mas também em promover seu 

desenvolvimento global. Gomide (2006), por exemplo, descreve Estilo Parental a partir 

de sete práticas educativa que atuam na interação pais-filhos. Destas, duas estão 

relacionadas ao desenvolvimento de comportamentos pró-sociais (monitoria positiva e 

comportamento moral) e cinco abrangem o desenvolvimento de comportamentos 

antissociais (monitoria negativa, disciplina relaxada, punição inconsistente, abuso físico 

e negligência). 

Segundo Gomide (2006), monitoria positiva envolve a atenção, o conhecimento 

dos pais sobre os filhos, a demonstração de afeto com ênfase nos momentos de 

necessidade da criança, enquanto que comportamento moral ocorre na transmissão de 

valores (ex.: honestidade, generosidade e senso de justiça) de forma afetuosa para os 

filhos através de modelos positivos, na qual poderão reconhecer o que é certo e errado. A 

monitoria negativa (ou supervisão estressante) é definida pelo excesso de fiscalização e 

instruções repetitivas dos pais para os filhos, produzindo um ambiente familiar hostil, 

estressante em que os evitam o diálogo com os pais e a disciplina relaxada envolve o não 
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cumprimento de regras determinadas pelos pais, pois omitem-se quando os filhos se 

opõem ou são agressivos (Gomide, 2006). Nesses casos, após o confronto, são os filhos 

quem definem e aplicam novas regras. Punição inconsistente, nesta definição, ocorre 

quando os pais consequenciam (punem ou reforçam) as ações do filho de acordo com o 

seu próprio humor e não contingente ao comportamento do filho. Com isso, a criança não 

aprende a discriminar se suas ações foram adequadas ou inadequadas, pois irão se basear 

no humor de seus pais (Gomide, 2006). A negligência é definida pela omissão dos pais 

em relação às necessidades dos filhos, a interação não afetuosa, falta de atenção e 

conhecimento sobre os filhos, já o abuso físico ocorre quando os pais utilizam para a 

educação dos filhos práticas que machucam ou causam dor, o que pode levar as crianças 

a tornarem-se apáticas, medrosas, desinteressadas. 

Macarini et al. (2010) realizou uma revisão da literatura brasileira em três bases 

de dados: Index Psi (do Conselho Federal de Psicologia/PUC-Campinas), PEPsic 

(Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e Scielo Brasil, utilizando as palavras chaves: 

práticas educativas, estilos parentais, práticas parentais, práticas de cuidado e cuidados 

parentais e encontraram, no período de 1983 a 2007, um número crescente de publicação 

relacionadas ao tema: até o ano 2000, haviam 8 estudos; de 2000 a 2004, 22 estudos e de 

2005 a 2007, foram 34 estudos publicados. De acordo com a revisão, os seguintes 

conceitos já foram apresentados na literatura para compreender e definir as interações que 

ocorrem entre pais e filhos: 

● Hoffman (1975): descreveu duas categorias, a indutiva que visa a notificação das 

consequências de comportamento à criança para sua reflexão, e a coercitiva que 

faz uso de força, punição física, privações no intuito de garantir a disciplina da 

criança.  

● Kohn (1977): buscou compreender os valores, conceitos e crenças que norteiam 

o comportamento dos pais, bem como as características que desejam aos filhos. 

Ceballos e Rodrigo (1998) e Rodrigo, Janssens e Ceballos (1999) contribuíram 

com Kohn e definiram que as qualidades que os pais desejam aos filhos são metas 

parentais. 

● Luster, Rhoades e Haas (1989) descrevem duas formas de práticas educativas: as 

que os pais favorecem a autonomia, responsabilidade e exploração do ambiente 

pela criança e fazem uso de práticas pouco restritivas; e outra forma em que os 
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pais utilizam práticas de disciplina e controle com frequência, as quais restringem 

a variabilidade do comportamento da criança. 

● Darling e Steinberg (1993), buscaram compreender os efeitos das práticas 

parentais, estilo parental, crenças dos pais, valores e metas dos pais em relação ao 

filho, contexto familiar, cultura, classe social e a composição da família no 

desenvolvimento infantil. Tendo todas essas variáveis em vista, também apontam 

que as práticas e estilos parentais também podem ser alterados em função da faixa 

etária do filho. 

Diante dos diversos conceitos que visam compreender a relação entre pais e filhos, 

faz-se necessário realizar mais estudos que ampliem o conhecimento sobre este tema e 

suas variáveis para as diversas abordagens a fim de promover ações de prevenção e 

intervenção que favoreçam o desenvolvimento global de forma adequada à fase da criança 

e do adolescente.  

Rocha e Gurgel (2018) realizaram uma pesquisa sobre o estado do conhecimento 

sobre práticas parentais e análise do comportamento em teses e dissertações brasileiras 

no período de 2010 a 2015. Os termos mais utilizados foram “práticas parentais” e 

“práticas educativas”, apenas dois trabalhos utilizaram “análise do comportamento” em 

suas palavras-chave. Os anos de 2012 e 2013 foram os com maior número de publicações 

e a região Sudeste foi onde a maior parte dos trabalhos foram realizados: 11 no total. A 

universidade mais representativa, foi a Universidade de São Paulo (USP – Ribeirão Preto 

e São Paulo) que apresentou seis trabalhos.  

Em relação aos conceitos de práticas parentais que foram encontrados nos 

trabalhos analisados por Rocha e Gurgel (2018), o termo “práticas parentais” foi utilizado 

de forma unânime, sendo este definido como “estratégias utilizadas pelos pais na relação 

com seus filhos, em que os pais objetivam promover a socialização e desenvolvimento 

destes por meio do controle/influência de seus comportamentos” (ROCHA; GURGEL, p. 

251, 2018). Dentre as teses, foi utilizado o termo “práticas parentais” com o mesmo 

conceito e o termo “estilos parentais”, sendo este definido “como o conjunto mais ou 

menos estável de práticas” (ROCHA; GURGEL, p. 251, 2018), também foram utilizadas  

as definições de Gomide (2003; 2004) que divide as variáveis comportamentais entre 

positivas e negativas. 
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Os autores internacionais mais citados foram: 50% Baumrind (1966), 45,8% 

Maccoby e Martin (1983), 33,3% Darling e Steinberg (1993) e 25% Patterson, Reid e 

Dishion (1992). Dentre os autores nacionais, ressalta-se Gomide (1998; 2003; 2004; 

2006), mencionada em 50% dos estudos e Alvarenga e Piccinini (2001; 2007; 2009) 

citado em 37,5% dos trabalhos. Os instrumentos mais utilizados para avaliar os estilos 

parentais e os problemas de comportamento infanto-juvenis foram: Inventário de Estilos 

Parentais (IEP; GOMIDE, 2006) e o Inventário de Comportamentos da Infância e 

Adolescência (CBCL/4-18 – ACHENBACH, 1991). A fundamentação teórica da análise 

do comportamento aparece claramente em 50% dos estudos.  

Del Prette e Del Prette (2013) compreendem as interações entre pais e filhos 

mediada por Habilidades Sociais (HS), as quais define como comportamentos que visam 

como consequência interações sociais efetivas. Tais comportamentos são aprendidos nos 

grupos de convívio do indivíduo e a aceitação de tais comportamentos pode variar entre 

os grupos, ou seja, o indivíduo pode emitir o mesmo comportamento em mais de um 

ambiente e obter consequências diferentes. A escolha para emissão de comportamentos 

visando sua função no contexto pode ocorrer, por exemplo, para produzir ou manter 

relações desejáveis e também esquivar-se de situações indesejáveis (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2013). 

A infância é uma fase decisiva para a aprendizagem de habilidades sociais. O 

ambiente familiar, o acompanhamento e o envolvimento parental são de extrema 

importância para o desenvolvimento de práticas parentais positivas que corroboram para 

o desenvolvimento social da criança. Considerando que os problemas comportamentais 

infantis têm uma relação direta com práticas parentais ineficazes, podemos dizer que a 

aquisição de habilidades sociais educativas favoreceria a diminuição das dificuldades e a 

prevenção de problemas comportamentais (BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; 

MARTURANO, 2008).  

Quando se fala em Habilidades Sociais “Educativas” (HSE), o foco da observação 

está no processo de aprendizagem das Habilidades Sociais e na forma como são 

ensinadas. Este conceito engloba as ações que estão “intencionalmente voltadas para a 

promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro, em situação formal ou 

informal” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2014, p. 95). As HSE são desempenhadas pelo 

“Agente Educativo” que é “aquele que participa ativamente do processo educacional de 

outra pessoa, de maneira ocasional ou sistemática” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 
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2008a, p. 240), podendo ser pais ou cuidadores em ambiente domiciliar ou fora dele; 

profissionais da educação e funcionários em ambiente escolar; profissionais da saúde em 

seus atendimentos, líderes em suas empresas, etc. 

Destaca-se que o agente educativo deve se atentar à qualidade de sua observação 

em relação aos comportamentos do indivíduo ou do grupo, analisar funcionalmente a 

ocorrência de interações, apresentar novas demandas de acordo com o desenvolvimento 

e desempenho dos mesmos de forma criativa. Ou seja, as habilidades sociais educativas 

envolvem comportamentos ativos dos agentes educativos voltados ao desenvolvimento 

do próximo. 

As Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) são definidas por Bolsoni-

Silva (2000 apud BOLSONI-SILVA; LOUREIRO; MARTURANO, 2016, p. 5) como 

“um conjunto de habilidades sociais dos pais, aplicáveis à prática educativa dos filhos”. 

Elas são apresentadas nas interações sociais, podendo ocorrer de forma habilidosa, ou não 

habilidosa (passiva ou ativa). A forma habilidosa “demonstra assertividade, empatia, 

expressão de sentimentos positivos ou negativos de forma apropriada, civilidade, etc.” 

(DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2002, p. 65). Já a forma não habilidosa passiva 

“demonstra esquiva ou fuga ao invés de enfrentamento da situação” (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2002, p. 65) e a forma não habilidosa ativa “demonstra agressividade, 

negativismo, ironia, autoritarismo etc.” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2002, p. 65). 

As habilidades sociais educativas parentais, são subdivididas em três categorias 

por Bolsoni-Silva, Loureiro e Marturano (2016), sendo: 1) “Comunicação”, que engloba 

a forma de iniciar e manter uma conversa, realizar perguntas e ouvir atentamente os 

relatos e questões dos filhos; 2) “Expressão de Sentimentos e Enfrentamento”, que inclui 

formas de expressar sentimentos positivos e negativos, opiniões, demonstrar carinho e 

brincar com o filho, e 3) “Estabelecimento de limites”, que reúne comportamentos que o 

cuidador considera apropriados ou não apropriados de seu filho, identifica razões, 

ocasiões e comportamentos para estabelecer limites, cumprimento de promessas aos 

filhos e comunicação com o cônjuge visando estabelecer concordância nas práticas 

educativas.  

Ao analisar as HSE praticadas pelos pais, é relevante considerar as variáveis 

contextuais envolvidas para a ocorrência de tais comportamentos e seus efeitos no 

desenvolvimento da criança. Deste modo, é possível identificar práticas educativas que 
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promovam o desenvolvimento de comportamentos habilidosos e práticas que podem 

prejudicar o desenvolvimento da criança, aumentando a ocorrência comportamentos não 

habilidosos. 

Um estudo realizado por Bolsoni-Silva, Silveira e Marturano (2008) teve como 

objetivo realizar avaliações pré, pós e seguimento de uma intervenção em habilidades 

sociais com pais e mães de crianças e adolescentes a fim de verificar sua eficácia. Os 

instrumentos selecionados foram o CBCL/6-18 (Child Behavior Checklist - Inventário 

dos Comportamentos de Crianças, ACHENBACH; RESCORLA, 2001), o IHS 

(Inventário de Habilidades Sociais, DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001) e o RE-HSE-P 

(Roteiro de Habilidades Sociais Educativas Parentais,  BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 

2010) que foram utilizados como medidas de avaliação pré, pós e seguimento da 

intervenção.  

Participaram de todo o processo 14 pessoas (dez mães e quatro pais) que foram 

subdivididos em três grupos de acordo com a disponibilidades dos mesmos (dois grupos 

com quatro e um grupo com cinco integrantes). Foram realizadas duas sessões semanais 

com duração de 1h30 a 2h cada, totalizando 20 sessões de intervenção. Durante as sessões 

foram discutidos temas relacionados à identificação e desenvolvimento de habilidades 

sociais educativas parentais como: diferenças entre comportamentos habilidosos e não 

habilidosos; comunicação; expressão de sentimentos positivos e negativos; expressar e 

ouvir opiniões; lidar com críticas e estabelecer limites). A avaliação pós intervenção 

indicou diminuição dos problemas de comportamento em todas as escalas do CBCL,  

melhoras nas HS dos participantes, principalmente nas habilidades relacionadas a 

enfrentamento e autoafirmação, e melhora nas HSE-P, incluindo, maior frequência na 

habilidade de conversar, na expressividade, na identificação de comportamentos 

desejáveis nos filhos,  na concordância entre os cônjuges, no cumprimento de promessas 

e na identificação de comportamentos indesejáveis dos filhos.  

Tendo em vista os resultados obtidos no trabalho de Bolsoni-Silva, Silveira e 

Marturano (2008), pode-se sugerir que HSE-P estão relacionadas a problemas de 

comportamentos (internalizantes e externalizantes) e que pais mais habilidosos podem 

auxiliar no desenvolvimento de habilidades sociais de seus filhos. Portanto, é relevante 

realizar mais estudos e intervenções que promovam tais interações entre pais e filhos. 
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1.3. Estilo Parental e Problemas de Emocionais/Comportamentais na Infância 

 

Alvarenga e Piccinini (2001) realizaram uma pesquisa com mães de crianças com 

idades entre cinco e seis anos da cidade de Pelotas-RS, Brasil para investigar as práticas 

parentais mais utilizadas pelos responsáveis das crianças que apresentam poucos 

problemas de comportamento e das que apresentam muitos problemas de comportamento. 

Como resultado, os autores encontrar que as práticas coercitivas foram mais praticadas 

pelas mães do grupo cujas crianças tinham escores clínicos de problemas de 

comportamento, destacando-se punição verbal, ameaça de punição, coação física e 

punição física como práticas adotadas. Por outro lado, as mães do grupo de crianças com 

escores não-clínico na escala de problemas de comportamento apresentam mais práticas 

indutivas, destacando-se explicação baseada em convenção, negociação/troca e comando 

verbal não-coercitivo. 

Na mesma temática, Aunola e Nurmi (2005) analisaram o papel dos estilos 

parentais e sua relação com problemas de comportamento de crianças em duas escolas 

centrais na Finlândia com pais de crianças de cinco e seis anos. As categorias de estilos 

parentais utilizadas no estudo foram: Afeição, em que há um relacionamento positivo com 

a criança; o Controle Comportamental, em que o responsável apresenta as consequências 

do comportamento da criança de maneira clara e mantém-se disponível para conversar 

sobre o descumprimento das regras; e o Controle Psicológico, em que o controle 

comportamental do filho se dá pela expressão de desapontamento do responsável, 

gerando culpa para criança. Os autores encontraram que altos níveis de Controle 

Comportamental e baixos níveis de Controle Psicológico praticado pelos responsáveis 

estão relacionados com a presença de baixos índices de problemas de comportamento 

externalizantes das crianças. Também encontraram que altos níveis de afeição e controle 

psicológico materno estão associados com aumento nos níveis de problemas de 

comportamento externalizantes e internalizantes das crianças no momento de transição 

entre a pré-escola e o primeiro ano escolar.  

Leme e Bolsoni-Silva (2010) entrevistaram 40 mães de crianças entre quatro e 

seis anos matriculadas em diferentes Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) 

em uma cidade do interior de São Paulo. As crianças foram divididas em dois grupos, o 

grupo clínico e não clínico, com base nas escalas de problemas de comportamento 

utilizadas. Ao analisar os resultados, foi possível identificar diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos, sendo que as mães do grupo clínico apresentaram 
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menos habilidades sociais educativas, menos supervisão e suporte e menor frequência de 

interações positivas quando comparadas às mães do grupo não-clínico. Na mesma 

direção, Cia, Pamplin e Del Prette (2006), buscando identificar as relações entre 

comunicação e participação dos pais em relação às habilidades sociais e problemas de 

comportamento infantil, encontraram que quando os pais são mais comunicativos e 

participativos, os filhos obtêm melhor o repertório de habilidades sociais e maior controle 

de comportamentos externalizantes. 

Dessa forma, nota-se que os resultados obtidos por Leme e Bolsoni-Silva (2010) 

e por Cia, Pamplin e Del Prette (2006) sugerem que, de fato, há uma relação entre as 

habilidades sociais educativas parentais e o desenvolvimento do repertório de habilidades 

sociais dos filhos, bem como dos problemas de comportamentos na infância, sendo que 

pais mais habilidosos possuem filhos mais habilidosos e com menos dificuldades 

comportamentais. Assim, parece importante realizar trabalhos que compreendam, 

especifiquem e integrem essas habilidades, bem como as variáveis estão relacionadas com 

os pais apresentarem melhores índices de habilidades sociais educativas parentais. 

Pinquart (2017) realizou uma meta-análise com o objetivo de investigar 

associações de Dimensões e Estilos Parentais com Problemas Externalizantes de Crianças 

e Adolescentes. Foram analisados 1.435 estudos, encontrados nas bases de dados: Google 

Scholar, MEDLINE, PSYCINFO, PSYNDEX produzidos até agosto de 2016. Nos 

resultados, pode-se observar que pais afetivos, que controlam o comportamento de seus 

filhos, concedem autonomia, utilizam prioritariamente o estilo parental democrático, 

possuem filhos com menos problemas externalizantes. Por outro lado, a utilização de 

controle psicológico, controle excessivo, estilo parental autoritário e estilo parental 

permissivo foram associados a níveis altos de problemas externalizantes, sendo que as 

associações mais presentes encontradas foram relacionadas às práticas de controle 

excessivo e controle psicológico e maior frequência de problemas externalizantes.  

 

1.4. Indicadores de Saúde Mental Parental e Problemas 

Emocionais/Comportamentais na Infância  

 

 Há diversos estudos na literatura que visam identificar fatores de promoção e de 

risco ao desenvolvimento infantil. Dentre eles, a saúde mental do cuidador principal é 

frequentemente apontada como um fator de risco (MENDES; LOUREIRO; CRIPPA, 

2008; PIZETA; SILVA; CARTAFINA; LOUREIRO, 2013). Uma revisão de literatura 
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realizada por Mendes, Loureiro e Crippa (2008) buscou identificar e analisar artigos que 

explorassem possíveis relações entre a depressão materna e saúde mental dos filhos no 

período de 2002 a 2007. Os autores encontraram 30 artigos (13 transversais e 17 

longitudinais) que indicaram a associações entre depressão materna e problemas de 

comportamento em diferentes faixas etárias.  

Os estudos transversais encontrados no trabalho de Mendes, Loureiro e Crippa 

(2008) também avaliaram outras variáveis dos filhos que podem sofrer impacto negativo 

da depressão materna, como psicopatologias, aspectos cognitivos, autoconceito e 

regulação emocional, sendo encontradas associações destas variáveis em oito dos nove 

artigos. Outras variáveis associadas a depressão materna e o desenvolvimento dos filhos 

(problemas de comportamento, psicopatologias, aspectos cognitivos e autoconceito) 

foram: insatisfação conjugal, prejuízos sociais (instabilidade financeira, baixo suporte 

social, desemprego), ambiente familiar conflituoso (comunicação entre pais e filhos), 

estresse, cuidados parentais inadequados e comorbidades (personalidade antissocial e uso 

de drogas) (MENDES; LOUREIRO; CRIPPA, 2008). Tais resultados evidenciam o 

impacto da saúde mental dos cuidadores e das diversas variáveis socioambientais 

associadas no comportamento infantil. 

Um estudo intergeracional, realizado por Loeber et al. (2009), com mães que 

tinham filhas com idade entre sete e onze anos, avaliou, por meio de instrumentos 

específicos, o comportamento disruptivo, depressão, somatização, transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade e ansiedade das meninas e compararam com os problemas de 

conduta, depressão e somatização materna, bem como com três práticas parentais 

utilizadas pelas mães: punição severa, baixo afeto e disciplina inconsistente. Como 

resultado, o estudo apontou que a depressão infantil entre as crianças com idade de nove 

a onze anos foi mais frequente dentre aquelas cujas mães apresentaram depressão 

materna. Também pode-se observar que as crianças com mais problemas de conduta 

foram as que as mães também apresentavam mais problemas de conduta. Em relação à 

saúde mental infantil e materna, foram encontradas associações diretas, em que as mães 

que relataram mais de tipos de problemas de saúde mental foram as mesmas cujas filhas 

apresentaram problemas de saúde mental em mais de uma categoria. Estes relatos sobre 

a ocorrência de diferentes problemas de saúde mental infantil e materno foram associados 

às práticas parentais de baixo afeto e punição severa.  
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Pizeta, Silva, Cartafina e Loureiro (2013) realizaram uma revisão de literatura 

visando identificar e analisar associações da depressão materna ao comportamento e à 

saúde mental de crianças, considerando a depressão como um fator de risco. Os 14 

estudos transversais encontrados pelas autoras indicaram a associação entre depressão 

materna e problemas internalizantes nos filhos, mas não com os problemas 

externalizantes (PIZETA; SILVA; CARTAFINA; LOUREIRO, 2013). No entanto, foi 

encontrada relação entre depressão materna e hiperatividade e problemas atencionais, 

comportamento opositor desafiador e problemas de conduta, indicando que a depressão 

materna também pode estar associada a esses tipos de dificuldades infantis.  

A revisão sistemática realizada por Pizeta, Silva, Cartafina e Loureiro (2013) 

também indicou a presença de 24 estudos longitudinais que visaram associações da 

depressão materna com dificuldades emocionais e comportamentais (internalizantes e 

externalizantes) que foram confirmadas em todos os estudos. Além destas, foram 

investigadas e confirmadas associações entre a depressão materna e desenvolvimento dos 

filhos, para as seguintes variáveis: manifestações depressivas, manifestações de 

ansiedade, problemas de conduta e comportamento antissocial, comportamento 

desafiador opositivo, hiperatividade e problemas de atenção, déficits cognitivos e verbais, 

maior utilização de serviços de saúde mental, prejuízo no funcionamento global 

adaptativo, maior reatividade emocional e autoimagem negativa. 

Com base nas revisões de Mendes, Loureiro e Crippa (2008) e Pizeta, Silva, 

Cartafina e Loureiro (2013) e no estudo de Loeber et al. (2009), pode-se apontar a 

depressão materna como um fator de risco para ocorrência de problemas de 

comportamento. Essa relação apresentou-se em diversos estudos levantados que 

realizaram pesquisas desde a primeiríssima infância e se agravou ao longo do 

desenvolvimento da criança, adolescência e fase adulta. Tal associação, foi apontada em 

diferentes estudos como sendo mais frequente quando outras variáveis desfavorecedoras 

de comportamentos adaptativos e saúde mental estão presentes junto à depressão materna. 

Considerando tais resultados, é relevante dar continuidade em estudos que realizem 

analises da saúde mental dos cuidadores e os problemas de comportamento da criança. 

Tendo em vista que a saúde mental dos pais pode interferir em suas habilidades e 

práticas ao lidar com seus filhos e tais variáveis podem interferir na ocorrência de 

problemas emocionais/comportamentais infantis e assim, no desenvolvimento infantil, é 

importante investiga-los. A partir da compreensão de tais associações pode-se identificar 
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fatores de risco e fatores protetivo ao desenvolvimento infantil. Deste modo, pode-se 

construir intervenções que promovam a saúde mental dos pais, que qualifiquem os pais a 

compreender a ocorrência dos problemas emocionais/comportamentais e quais das suas 

ações de manejo podem favorecer o desenvolvimento especificamente de seu filho.  

 

2. OBJETIVO 

 

Analisar associações entre problemas emocionais/comportamentais de pré-

escolares, indicadores de saúde mental dos responsáveis e o estilo parental 

prioritariamente utilizado por estes. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

● Identificar os problemas emocionais/comportamentais das crianças na perspectiva 

do cuidador; 

● Especificar os estilos parentais praticados por cuidadores de crianças pré-escolares; 

● Caracterizar indicadores de saúde mental mediante rastreio de sintomas físicos e 

emocionais comuns dentre os responsáveis; 

 

3. MÉTODO 

 

3.1. Aspectos Éticos 

 

O presente estudo fez parte de um projeto amplo aprovado pelo Comitê de Ética 

em pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Número do Parecer: 2.541.684), 

cujo objetivo é verificar evidências de validade do CBCL/1½-5 e compreender variáveis 

associadas com os problemas emocionais/comportamentais infantis. Todos os requisitos 

da Resolução CNS No 466/2012 e seus complementares foram respeitados na realização 

deste trabalho. Foi solicitada autorização da instituição de ensino na qual a coleta de dados 

foi realizada (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - Instituição de 

Ensino – Anexo 1) e das mães que participaram da pesquisa (TCLE responsáveis – Anexo 

2). No TCLE foi especificado o objetivo do estudo, o procedimento requerido para coleta 
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de dados, os riscos e benefícios, os profissionais responsáveis pela pesquisa, a garantia 

ao direito de confidencialidade e a possibilidade da retirada do consentimento a qualquer 

momento durante a realização do estudo. Foi oferecido às mães uma carta com a 

devolutiva sobre os resultados da avaliação realizada. 

 

3.2. Delineamento da Pesquisa 

 

 Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e descritivo. 

 

3.3. Participantes 

 

 Participaram desta pesquisa 75 mães de crianças com idade entre três e cinco anos, 

matriculados numa escola particular/filantrópica de ensino infantil do Estado de São 

Paulo. Os critérios de inclusão foram: a) ser mãe de uma criança na faixa etária alvo do 

projeto que frequentasse a instituição de ensino selecionada; b) disponibilizar-se a 

comparecer no dia e horário agendado para o preenchimento completo dos instrumentos 

de pesquisa. Foram excluídas sete mães que não se disponibilizaram a responder todos os 

instrumentos da pesquisa. 

 

3.4. Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados neste estudo foram: Ficha de Dados 

Sociodemográficos, Self-Report Questionnaire (SRQ-20), Inventário de 

Comportamentos de Crianças entre 1½-5 anos (Child Behavior Checklist – CBCL/1½-5) 

e o Questionário de Estilos e Dimensões Parentais (QEDP), descritos a seguir. 

 

3.4.1. Ficha de Dados Sociodemográficos 

 

  A ficha, apresentada no Anexo 3, foi desenvolvida visando obter um perfil 

sociodemográfico dos participantes. Nela foram abordadas algumas questões nas 

categorias de dados da criança, dados da mãe, moradia, relação familiar e saúde da 

família. 
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3.4.2. Self-Report Questionnaire – SRQ-20  

 

O SRQ-20 foi elaborado por Harding et al. (1980) e validado no Brasil por 

Gonçalves et al. (2008). Contém questões para rastreamento de Transtornos Mentais 

Comuns (TMC), ou seja, queixas de sintomas físicos e emocionais que atendem aos 

critérios do CID-10 (Classificação Internacional de Doença - ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE [OMS], 1991) para os transtornos mais prevalentes: ansiedade 

e depressão (BARRETO DO CARMO et al., 2018). São 20 itens que que são avaliados 

como presentes ou ausentes (“sim” ou “não”) com base nos últimos 30 dias. As perguntas 

do SRQ-20 são agrupadas em quatro fatores: Humor Depressivo, Sintomas Somáticos, 

Decréscimo de Energia Vital e Pensamentos Depressivos, como descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Estrutura Fatorial do SRQ-20 e seus respectivos itens 

ESTRUTURA DOS QUATRO FATORES SRQ-20 

Humor Depressivo 

4. Assusta-se com facilidade?; 6. Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou 

preocupado(a)?; 9. Tem se sentido triste ultimamente?;  

10. Tem chorado mais do que costume? 

Sintomas Somáticos 

 

1. Você tem dores de cabeça frequente?; 2. Tem falta de apetite?; 3. Dorme 

mal?; 5. Tem tremores nas mãos?; 7. Tem má digestão?; 20. Têm sensações 

desagradáveis no estômago? 

Decréscimo de 

Energia Vital 

8. Tem dificuldade de pensar com clareza?; 11. Encontra dificuldades para 

realizar com satisfação suas atividades diárias?; 12. Tem dificuldades para 

tomar decisões?; 13. Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, lhe 

causa sofrimento?; 18. Sente-se cansado(a) o tempo todo?; 19. Você se cansa 

com facilidade?  

Pensamentos 

Depressivos 

14. É incapaz de desempenhar papel útil em sua vida?; 15. Tem perdido o 

interesse pelas coisas?; 16. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?; 17. 

Tem tido ideia de acabar com a vida? 
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A pontuação total se dá pela somatória das respostas afirmativas assinaladas (1 

ponto cada). O resultado obtido pelo respondente, informa a probabilidade de apresentar 

um TMC, podendo variar de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema probabilidade). 

No estudo de validação brasileiro, os autores indicam como ponto de corte mais adequado 

oito itens afirmativos, ou seja, a partir de oito itens afirmativos existe alta probabilidade 

de que a pessoa possa apresentar algum TMC. Com esse ponto de corte, o questionário 

apresenta sensibilidade de 86,33% e especificidade de 89,31%, independentemente do 

sexo (GONÇALVES; STEIN; KAPCZINSKI, 2008).  

 

3.4.3. Inventário dos Comportamentos de Crianças entre 1½-5 anos (Child Behavior 

Checklist – CBCL/1½-5)  

 

O CBCL/1½-5 (ACHENBACH; RESCORLA, 2000) faz parte do Sistema de 

Avaliação Empiricamente Baseada em Achenbach (ASEBA). Possui 99 afirmações de 

problemas emocionais/comportamentais que podem ser apresentados por crianças com 

idades entre um ano e meio e cinco anos, para que seus pais ou cuidadores pontuem como 

“0 - Não é verdadeira”, “1 - Um pouco verdadeira ou às vezes verdadeira” ou “2 - Muito 

verdadeira ou frequentemente verdadeira”.  

A partir das respostas do informante é elaborado o perfil da criança em sete 

escalas-síndromes que se agrupam em três grandes escalas: Escala de Problemas 

Internalizantes (Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas e 

Retraimento); Escala de Problemas Externalizantes (Problemas de Atenção e 

Comportamento Agressivo); e Escala de Problemas Totais (todos os itens do 

instrumento). A estrutura do instrumento é apresentada no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Estrutura do CBCL/1½-5 e exemplos de itens que fazem parte de cada uma das 

escalas-síndromes 

ESTRUTURA DO CBCL/1½-5 

ESCALA TOTAL DE PROBLEMAS EMOCIONAIS/COMPORTAMENTAIS 

 

PROBLEMAS INTERNALIZANTES 

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. 
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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 EXTERNALIZANTES 

Problemas 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. 

 

PROBLEMAS COM 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. 

 

 

Os itens também são analisados em cinco escalas orientadas pelo DSM-5, que são 

indicativas de problemas na área, mas não de diagnóstico. Elas são: Problemas Afetivos, 

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

Hiperatividade e Problemas de Oposição e Desafio.  

A interpretação dos dados realiza-se de acordo o escore T obtido escalas, sendo 

categorizadas em: faixa normal (<60), faixa limítrofe (60-63) e faixa clínica (≥ 63). 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2000). Para este estudo foram utilizadas apenas duas 

classificações: faixa normal (<60) e faixa clínica (≥60), seguindo a orientação de 

Achenbach e Rescorla (2000) para a realização de pesquisas quando se procura evitar a 

ocorrência de falsos negativos.  

No Brasil, alguns estudos foram realizados para verificar a validade do CBCL/1½-

5. Pires et al. (2014) indicaram que a versão brasileira é estável e apresenta índice 

aceitável de consistência interna. Além disso, Mota (2015) verificou a sensibilidade do 

CBCL/1½-5 para discriminar casos de Transtorno do Espectro Autista em comparação 

com casos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e com 

crianças que apresentam desenvolvimento neurotípico. 
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3.4.4. Questionário de Estilos e Dimensões Parentais (QEDP)  

 

 O QEDP é uma versão reduzida do Parenting Practices Questionnaire 

(ROBINSON; MANDLECO; OLSEN; HART, 1995), que foi traduzido e adaptado para 

uso no Brasil por Oliveira et al (2017). O questionário avalia os estilos parentais praticado 

por responsáveis de crianças e adolescentes, considerando a faixa etária dos três aos 18 

anos. Os estilos parentais são caracterizados com base na teoria de Diana Baumrind 

(1971), que propôs que essas práticas são uma combinação entre controle e afeto. A 

prática do controle decorre da habilidade em impor regras e manejar o comportamento da 

criança de acordo com suas expectativas. A prática do afeto ocorre quando os 

responsáveis oferecem suporte e acolhem às necessidades físicas e emocionais da criança.  

Essas práticas são reunidas em três estilos: Democrático, Autoritário e Permissivo. 

O Estilo Democrático caracteriza-se por alto nível de controle e afeto, ou seja, o 

responsável acolhe e dá suporte às necessidades físicas e emocionais da criança, concede 

autonomia à criança, frequentemente explica os motivos para as regras estabelecidas e 

realizam o manejo do comportamento da criança de maneira assertiva. O Estilo 

Autoritário caracteriza-se por alto nível de controle e baixo nível de afeto, isto é, o 

responsável não oferece suporte e autonomia à criança, não atende às necessidades 

emocionais da criança, impõe regras e utiliza punição como forma de controlar o 

comportamento da criança. O Estilo Permissivo caracteriza-se por baixo nível de controle 

e alto nível de afeto, ou seja, o responsável é afetuoso e responsivo às necessidades 

emocionais da criança, mas é inconsistente no manejo comportamental e frequentemente 

deixa de cumprir as regras por ceder ao desejo da criança. 

O questionário contém 32 frases, em que o responsável deve assinalar de 1 a 5 

(1 = Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Algumas vezes; 4 = Muitas Vezes; e 5 = Sempre) com 

qual frequência faz uso da prática parental descrita. Cada Estilo Parental é composto por 

dimensões (subcategorias). A estrutura do QEDP é apresentada nos Quadro 3 – Estilo 

Democrático, Quadro 4 – Estilo Permissivo e Quadro 5 – Estilo Autoritário.  

A interpretação dos dados é realizada de acordo com o corretor do instrumento. 

São inseridas as pontuações de cada item assinalado pelo informante, assim, são 

calculadas as médias aritméticas das Dimensões e, a seguir, dos Estilos Parentais.  Com 

isso, o corretor do instrumento realiza o cálculo do escore-z e apresenta os níveis de uso 
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de cada Estilo e Dimensão Parental. Tais níveis de uso são interpretados a partir do 

escore-z encontrado, sendo: Uso baixo (escore-z<-1), Uso normal (-1≤escore-z≤1) e Uso 

muito alto (escore-z>1).  

Quadro 3. Estrutura fatorial do QEDP: Itens que avaliam o Estilo Democrático e suas 

Dimensões 

QEDP – ESTILO DEMORÁTICO E SUAS DIMENSÕES 

Apoio e Afeto 

1. Eu respondo aos sentimentos ou necessidades do (a) meu (minha) filho (a); 

7. Eu encorajo meu (minha) filho (a) a conversar sobre seus problemas; 12. Eu 

dou conforto e compreensão ao (à) meu (minha) filho (a) quando ele (a) está 

chateado (a); 14. Eu parabenizo meu (minha) filho (a) quando ele (a) se 

comporta bem; 27. Eu tenho momentos calorosos e especiais com o (a) meu 

(minha) filho (a). 

Regulação 

 

5. Eu explico ao (à) meu (minha) filho (a) como me sinto em relação ao seu 

bom e ao seu mau comportamento; 11. Eu explico os motivos para as regras; 

25. Eu explico ao (à) meu (minha) filho (a) as razões pelas quais as regras 

devem ser obedecidas; 29. Eu ajudo meu (minha) filho (a) a entender o impacto 

do seu comportamento lhe encorajando a falar sobre as consequências de suas 

ações; 31. Eu explico ao (à) meu (minha) filho (a) as consequências do seu 

comportamento. 

 

Autonomia 

 

3. Eu levo em conta a vontade do (a) meu (minha) filho (a) antes de lhe pedir 

para fazer alguma coisa; 9. Eu encorajo meu (minha) filho (a) a se expressar 

abertamente, mesmo quando eu não concordo com ele (a); 18. Eu levo em 

consideração as preferências do (a) meu (minha) filho (a) ao fazer planos para 

a família; 21. Eu mostro respeito pelas opiniões do (a) meu (minha) filho (a) 

lhe encorajando a expressá-las; 22. Eu permito que meu (minha) filho (a) dê 

opiniões nas regras da família. 
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Quadro 4. Estrutura fatorial do QEDP: Itens que avaliam o Estilo Permissivo e sua 

Dimensão 

QEDP - ESTILO PERMISSIVO E SUA DIMENSÃO 

Indulgência 

8. Eu acho difícil disciplinar meu (minha) filho (a); 15. Eu acabo cedendo 

quando meu (minha) filho (a) faz birra por alguma coisa; 17. Eu ameaço castigar 

meu (minha) filho (a) mais vezes do que realmente o (a) castigo; 20. Eu 

determino castigos para meu (minha) filho (a), mas não os cumpro realmente; 

24. Eu mimo meu (minha) filho (a). 

 

 

Quadro 5. Estrutura fatorial do QEDP: Itens que avaliam o Estilo Autoritário e suas 

Dimensões 

QEDP – ESTILO AUTORITÁRIO E SUAS DIMENSÕES 

Coerção Física 

2. Eu uso castigos físicos como forma de disciplinar meu (minha) filho (a); 6. 

Quando meu (minha) filho (a) é desobediente, eu dou uma palmada nele (a); 

19. Eu seguro com força meu (minha) filho (a) quando ele (a) é desobediente; 

32. Eu dou uma palmada no (a) meu (minha) filho (a) quando ele (a) se 

comporta mal. 

Hostilidade Verbal 

13. Eu grito ou berro quando meu (minha) filho (a) se comporta mal; 16. Eu 

tenho explosões de raiva com meu (minha) filho (a); 23. Eu repreendo e critico 

duramente meu (minha) filho (a) para fazê-lo (a) melhorar; 30. Eu repreendo e 

critico duramente meu (minha) filho (a) quando seu comportamento não atinge 

minhas expectativas. 

Punição 

4. Quando meu (minha) filho (a) pergunta por que tem que obedecer, eu digo: 

"Porque eu disse que sim" ou "Porque eu sou seu (sua) pai/mãe e eu quero 

assim"; 10. Eu castigo meu (minha) filho (a) o (a) lhe tirando privilégios com 

pouca ou nenhuma explicação; 26. Eu uso ameaças como forma de castigo com 

pouca ou nenhuma justificativa; 28. Como uma forma de castigo, eu coloco 

meu (minha) filho (a) em algum lugar sozinho (a), mas sem dar muita 

explicação. 
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3.5. Procedimentos para coleta de dados  

 

Foi contatada uma escola que atende alunos dentro da faixa etária selecionada. 

Neste contato, foi entregue a Carta de Informação à Instituição, o TCLE, foi apresentado 

o projeto e retiradas as dúvidas da equipe diretora. Após o consentimento da responsável 

pela instituição, foram agendadas seis reuniões em diferentes dias e horários em que 

foram realizadas as coletas com as mães das crianças.  

Visando notificar as mães sobre o estudo, foi enviado na agenda dos alunos um 

convite informando as datas e horários da reunião e eles puderam participar de acordo 

com sua disponibilidade. Na reunião com as mães, na qual estavam presentes a 

pesquisadora e sua equipe de pesquisa, foi entregue a cada responsável o TCLE, a Ficha 

de Dados Sociodemográficos, o SRQ-20, o QEDP e o CBCL/1½-5. Cada membro da 

equipe de pesquisa formou um grupo para explicar o projeto, os instrumentos a serem 

respondidos e permanecer disponível para esclarecer as dúvidas. A resposta ao 

questionário ocorreu em pequenos grupos (até cinco mães), de forma coletiva.  

Após a coleta de dados e correção dos instrumentos, foram elaboradas cartas-

devolutivas individuais para cada uma das mães com os resultados obtidos na avaliação 

realizada, orientações básicas sobre o manejo do comportamento infantil e o contato da 

equipe de pesquisa para o esclarecimento de qualquer dúvida sobre a participação no 

estudo e sobre o conteúdo da devolutiva. 

 

Figura 1. Procedimento para coleta de dados 

CONTATO COM A ESCOLA

Apresentação do Projeto

Carta de Informação à Instituição/TCLE Instituição (Anexo 1)

Agendamento de Reunião com as mães

CONVITE ÀS MÃES

REUNIÃO COM AS MÃES

TCLE Mães (Anexo 2)

Ficha de Dados Sociodemográfico e SRQ-20 (Anexo 3)

QEDP (Anexo 4) e CBCL/1½-5

DEVOLUTIVAS ÀS MÃES
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3.6. Procedimentos para análise dos dados  

 

Inicialmente, foram compiladas as informações das fichas de dados 

sociodemográfico, do SRQ-20 e do QEDP respondido pelos participantes. Em seguida, 

foram computados os dados do CBCL/1½-5, utilizando o software ADM, para a 

identificação de problemas emocionais/comportamentais das crianças na perspectiva do 

informante.  

A partir dos dados obtidos, foram realizadas análises estatísticas descritivas para: 

1) traçar o perfil dos participantes no que se refere a caracterização sociodemográfica; 2) 

verificar o estilo parental mais praticado pelas mães (QEDP), bem como os problemas 

emocionais/comportamentais apontados no CBCL/1½-5 e os sintomas de saúde física e 

emocional apresentadas pelas mães no SRQ-20. Por fim, foram realizados testes 

estatísticos inferenciais. O teste Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para analisar a 

distribuição do uso dos Estilos e Dimensões Parentais, distribuição dos Estilos Parentais 

em função do nível de escolaridade dos pais e a renda per capita; Correlações de Pearson 

(r) foram realizadas entre os escores das escalas do CBCL/1½-5 e os Estilos e Dimensões 

Parentais do QEDP para verificar a associação entre os problemas das crianças e o estilo 

parental prioritário; Análise de variância univariada (ANOVA) foram realizadas para 

verificar diferenças nas médias obtidas por cada Estilo Parental quando comparadas às 

Escalas de Problemas Emocionais/Comportamentais do CBCL/1½-5;  

Pontuação média ponderada por fator do SRQ-20; Correlações de Pearson (r) 

entre os escores das escalas do CBCL/1½-5 e os fatores do SRQ-20; regressão de logística 

binária realizada para verificar interações entre os indicadores de saúde mental apontados 

no SRQ-20 e os estilos parentais indicados no QEDP em relação aos problemas 

emocionais/comportamentais nas escalas de problemas internalizantes, problemas 

externalizantes e problemas totais do CBCL/1½-5. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o software SPSS 21.0. Foi adotado o critério de significância p≤0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização da amostra 

 

As características sociodemográficas deste estudo são apresentados em duas 

tabelas, sendo a Tabela 1 referente às crianças e a Tabela 2 referente às mães e suas 

famílias. A amostra deste estudo incluiu 75 mães de crianças dentro da faixa etária de três 

a cinco anos de idade. A idade média das crianças foi de 3,93 anos (DP = 0,83), sendo, 

44 (58,7%) do sexo feminino e 31 (41,3%) do sexo masculino. Ao todo, 9 mães (12,2%) 

informaram ter levado a criança em algum profissional de saúde mental nos últimos seis 

meses. Em relação às mães, média etária foi de 34,84 anos (DP =6,20). A escolaridade 

predominantemente foi Ensino Superior (Completo ou Incompleto). O trabalho fixo 

remunerado é exercido por 45 (60%) delas e 11 (14,7%) estavam desempregadas. A 

maioria das participantes relataram ser casadas 54 (72%). Dentre todas, 62 (82,7%) 

relataram seguir algum tipo de religião. Além disso, 12 (16,0%) mães relataram terem 

buscado tratamento psicológico ou psiquiátrico no último ano. 

Tabela 1. Características Sociodemográficas das crianças da amostra.  

Características da Criança Total (N=75) 

Idade N (%) 
3 anos - 36 a 47 meses 28 (37,3%) 

4 anos - 48 a 59 meses 24 (32,0%) 

5 anos - 60 a 72 meses 23 (30,7%) 

Média de Idade (DP) 3,93 (0,83) 

Sexo  N (%) 
Masculino 31 (41,3%) 

Feminino 44 (58,7%) 

Encaminhamento N (%) 
Sim 9 (12,2%) 

Não 65 (86,7%) 

Não informado 1 (1,3%) 

 

Tabela 2. Características Sociodemográficas das mães e famílias. 

Características da Família Total (N=75) 

Idade - Média (DP) 34,84 (6,20) anos 

Número de moradores na casa - Média (DP) 3,84 (0,94) pessoas 

Escolaridade N (%) 
Analfabeta até Ensino Médio Incompleto 15 (20,0%) 

Ensino Médio Completo 25 (33,3%) 

Ensino Superior – Incompleto ou Completo 35 (46,7%) 

Religião N (%) 
Sim 62 (82,7%) 

Não 11 (14,7%) 

Não informado 2 (2,7%) 
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Estado Civil N (%) 
Solteiro 16 (21,2%) 

Casado 54 (72,0%) 

Separado 4 (5,3%) 

Viúvo 1 (1,3%) 

Renda per capta – Média (DP) R$850,27 (R$995,00) 

Mínimo R$100,00 

Máximo R$8000,00 

Situação Mercado de Trabalho N (%) 
Desempregado 11 (14,7%) 

Emprego fixo remunerado (carteira assinada) 45 (60,0%) 

Emprego fixo remunerado (sem carteira assinada) 3 (4,0%) 

Autônomo 12 (16,0%) 

Do lar 4 (5,3%) 

Encaminhamento N (%) 
    Sim 12 (16,0%) 

    Não 62 (82,7%) 

Não informado 1 (1,3%) 

 

4.2. Problemas Emocionais/Comportamentais  

 

Os resultados obtidos no CBCL/1½-5, em termos de escores na faixa normal x 

faixa clínica, são apresentados na Tabela 3. Pode-se observar que a Escala que obteve 

maior número de crianças na faixa clínica, ou seja, com pontuação acima do esperado 

para faixa etária, foi a de Problemas Internalizantes, com 20 (26,7%) crianças. A seguir, 

a Escala de Problemas Totais, com 15 (20,0%) crianças.  

 

Tabela 3. Distribuição das crianças que obtiveram pontuação na Faixa Normal e na Faixa 

Clínica do CBCL/1½-5 por escala. 

Escala – CBCL/1½-5 
Faixa Normal 

N (%) 

Faixa Clínica  

 N (%) 

Problemas Internalizantes 55 (73,3%) 20 (26,7%) 

Problemas Externalizantes 64 (85,3%) 11 (14,7%) 

Problemas Totais 60 (80,0%) 15 (20,0%) 

 

4.3. Estilos Parentais 

 

O Estilo Parental, mensurado no QEDP, praticado pela maioria das mães foi o 

Estilo Permissivo, utilizado por 31 (41,3%) mães. Além disso, 22 (29,3%) mães 

indicaram utilizar o Estilo Autoritário e 22 (29,3%) mães, o Estilo Democrático.  
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Figura 2. Estilos Parentais 

 

A distribuição de uso (baixo, normal e médio alto) dos Estilos e Dimensões 

Parentais são apresentados na Tabela 4. Observa-se que no Estilo Democrático, 69,3% 

atingiram pontuação que indica uso normal e 13,3% uso médio alto. Pode-se ressaltar que 

nenhum respondente pontuou uso médio alto das Dimensões de Apoio e Afeto e a 

Dimensão de Regulação. No Estilo Autoritário, 57,3% atingiram pontuação que indica 

uso normal e 28% uso médio alto. Destaca-se que 24% fazem uso médio alto de Punição, 

22,7% de Coerção Física e 17,3% fazem uso de Hostilidade Verbal. Com relação ao Estilo 

Permissivo, 64% relataram fazer uso normal do estilo, já 32% atingiram pontuação que 

indica uso médio alto, portanto, apenas 4% atingiram pontuação que indica uso baixo.  

 

Tabela 4. Distribuição do uso dos Estilos e Dimensões Parentais. 

Estilo e Dimensões Parentais 
Uso 

baixo 

Uso 

normal 

Uso 

médio alto 

Estilo Democrático 13 (17,3%) 52 (69,3%) 10 (13,3%) 

Apoio e Afeto  12 (16%) 63 (84%) 0 (0%) 

Regulação  11 (14,7%) 64 (85,3%) 0 (0%) 

Autonomia 12 (16%) 57 (76%) 6 (8%) 

Estilo Autoritário 11 (14,7) 43 (57,3) 21 (28%) 

Coerção Física 8 (10,7%) 50 (66,7%) 17 (22,7%) 

Hostilidade Verbal 7 (9,3%) 55 (73,3%) 13 (17,3%) 

Punição 9 (12%) 48 (64%) 18 (24%) 

Estilo Permissivo (Indulgência) 3 (4%) 48 (64%) 24 (32%) 

 

41,30%

29,30% 29,30%

Estilo Permissivo Estilo Autoritário Estilo Democrático

Estilos Parentais
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 As análises para verificar a distribuição dos Estilos Parentais em função do nível 

de escolaridade dos informantes são apresentadas na Tabela 5.  

  

Tabela 5. Distribuição dos Estilos Parentais em função do nível de escolaridade dos 

pais. 

 
Até Ensino Médio 

incompleto 

Ensino Médio 

completo 

Ensino Superior 

incompleto ou 

completo 

Total 

Estilo Autoritário 9 (60,0%) 7 (28,0%) 6 (17,1%) 22  

Estilo Democrático 0 (0%) 9 (36,0%) 13 (37,1%) 22 

Estilo Permissivo 6 (40,0%) 9 (36,0%) 16 (45,7%) 32 

Total 15  25 35 75  

 

O teste Qui-quadrado de Pearson evidenciou que há diferença na distribuição dos 

estilos parentais em função do nível de escolaridade dos pais (Qui-quadrado = 12,445; p 

= 0,014). A análise das distribuições evidenciou que o estilo Permissivo foi apresentado 

como predominante de maneira equivalente dentre os diferentes níveis de escolaridade. 

No entanto, o estilo Autoritário foi mais frequente dentre os pais com menor escolaridade 

(até Ensino Médio incompleto) e menos frequente entre os mais escolarizados (pelo 

menos superior incompleto). O contrário foi observado para o estilo Democrático – mais 

frequente dentre os com maior escolaridade do que dentre os com menor escolaridade.   

 Também foram realizadas análises para verificar se havia diferença na renda per 

capta das famílias cujos responsáveis apresentam prioritariamente cada um dos estilos 

parentais. Para isso, foi utilizada uma análise de variância (ANOVA). O resultado da 

análise indicou diferença significativa (F = 3,982; p = 0,024). O teste post-hoc de LSD 

indicou que estilo Democrático (média = R$1345,83; DP = R$1628,04) tem renda per 

capta superior aos outros dois estilos – Autoritário (média R$564,22; DP R$425,96) e 

Permissivo (média R$669,98; DP R$326,98). A análise de variância (ANOVA) indicou 

não haver diferença estatística entre os estilos parentais no que se refere a idade do 

responsável (F = 0,565; p = 0,571) ou o número de filhos (F = 1,398; p = 0,254).  

 

 

4.4. Associação entre Estilos Parentais e Problemas Emocionais/Comportamentais 
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O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar as relações entre os 

escores das escalas do CBCL/1½-5 e os Estilos e Dimensões Parentais do QEDP. Os 

resultados são apresentados em três tabelas, sendo o Estilo Democrático e suas 

Dimensões na Tabela 6, o Estilo Autoritário e suas Dimensões na Tabela 7 e Estilo 

Permissivo e sua Dimensão na Tabela 8. As correlações entre o Estilo Democrático suas 

Dimensões (QEDP) e as Escalas de Problemas Internalizantes, Externalizantes e Totais 

do CBCL/1½-5 não foram significativas. 

 

Tabela 6. Correlações de Pearson (r) entre os escores das escalas do CBCL/1½-5 e o 

Estilo Democrático e suas Dimensões (QEDP). 

ESCALAS DEMOCRATICO Apoio e Afeto Regulação Autonomia 

Problemas Internalizantes -,059 ,029 -,179 -,085 

Problemas Externalizantes -,070 ,030 -,146 -,076 

Problemas Totais -,070 ,027 -,174 -,084 

* = p≤0,05. 

 As correlações entre a Escala de Problemas Internalizantes do CBCL/1½-5, o 

Estilo Autoritário e suas Dimensões (Coerção Física, Hostilidade Verbal e Punição) 

foram significativas (p≤0,05). A correlação entre a Escala de Problemas Totais do 

CBCL/1½-5 e a Dimensão de Hostilidade Verbal do QEDP foi significativa (p≤0,05). As 

correlações entre as Escalas de Problemas Externalizantes do CBCL/1½-5 e o Estilo 

Autoritário e as Dimensões (Coerção Física e Punição) foram significativas (p≤0,01). As 

correlações entre as Escalas de Problemas Totais do CBCL/1½-5 e o Estilo Autoritário e 

as Dimensões (Coerção Física e Punição) foram significativas (p≤0,01). Todas as 

correlações foram positivas com índices fracos (r2≤0,3). 

 

Tabela 7. Correlações de Pearson (r) entre os escores das escalas do CBCL/1½-5 

e o Estilo Autoritário e suas Dimensões (QEDP) 

ESCALAS AUTORITÁRIO 
Coerção 

Física 

Hostilidade 

Verbal 
Punição 

Problemas Internalizantes ,268* ,280* ,258* ,269* 

Problemas Externalizantes ,324** ,321** ,196 ,305** 

Problemas Totais ,334** ,341** ,271* ,353** 

* = p≤0,05; ** = p≤0,01. 
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As correlações entre o Estilo Permissivo sua Dimensão (QEDP) e as Escalas de 

Problemas Internalizantes, Externalizantes e Totais do CBCL/1½-5 não foram 

significativas. 

 

Tabela 8. Correlações de Pearson (r) entre os escores das escalas do CBCL/1½-5 e o 

Estilo Permissivo e sua Dimensão (QEDP) 

ESCALAS PERMISSIVO (Indulgência) 

Problemas Internalizantes ,199 

Problemas Externalizantes ,157 

Problemas Totais ,217 

 

 Realizou-se análises de variância univariada (ANOVA) para verificar diferenças 

nas médias obtidas pelas crianças no CBCL/1½-5 em função do Estilo Parental do 

responsável. Na Tabela 9 são apresentados os escores médios e desvios padrão (DP) 

obtidos nas três somas de escala (internalizantes, externalizantes e totais) do CBCL/1½-

5. As ANOVAs realizadas não indicaram diferenças nos escores das crianças no 

CBCL/1½-5 em função dos três Estilos Parentais. 

 

Tabela 9. Comparação dos escores médios nas escalas do CBCL/1½-5 em função do 

Estilo Parental (QEDP). 

Escala 

CBCL/1½-5 

Estilo 

Autoritário 

M (DP) 

Estilo 

Democrático 

M (DP) 

Estilo 

Permissivo 

M (DP) 

 

F 

 

p 

P. Internalizantes 11,00 (6,60) 8,77 (5,92) 11,61 (7,14) 1,231 0,298 

P. Externalizantes 14,27 (8,85) 9,73 (5,48) 12,00 (6,83) 2,227 0,115 

P. Totais 38,82 (21,37) 29,05 (16,54) 35,77 (19,73) 1,483 0,234 

* = p≤0,05; M = Média; DP = Desvio Padrão; P Internalizantes = Problemas Internalizantes; P. 

Externalizantes = Problemas Externalizantes; P. Totais = Problemas Totais. 

 

4.5. Associação entre indicadores de saúde mental dos responsáveis e problemas 

emocionais/comportamentais dos pré-escolares 

 

Em relação ao SRQ-20, 63 (84,0%) das mães obtiveram pontuação dentro do 

esperado e 12 (16,0%) obtiveram pontuação acima do esperado, com indicativo de TMC. 
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A correlação entre os escores das Escalas do CBCL/1½-5 e os Fatores do SRQ-20 e sua 

pontuação total são apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Correlações de Pearson (r) entre os escores das escalas do CBCL/1½-5 e os 

fatores do SRQ-20 

ESCALAS 
Humor 

Depressivo 

Sintomas 

Somáticos 

Decréscimo de 

Energia Vital 

Pensamento 

Depressivo 

SRQ-20 

Total 

Problemas Internalizantes ,390** ,380** ,478** ,330** ,489** 

Problemas Externalizantes ,361** ,276* ,404** ,293* ,410** 

Problemas Totais ,421** ,352** ,499** ,355** ,501** 

* = p≤0,05; ** = p≤0,01. 

 

As correlações entre a Escala de Problemas Internalizantes do CBCL/1½-5 e 

SRQ-20 e seus Fatores (Humor Depressivo, Sintomas Somáticos, Decréscimo de Energia 

Vital, Pensamentos Depressivos) foram significativas (p≤0,01). Todas as correlações 

foram positivas e apresentaram índices moderados (0,3≤r2≤0,7).   

As correlações entre a Escala de Problemas Externalizantes do CBCL/1½-5 e 

SRQ-20 e seus Fatores foram significativas, sendo que Humor Depressivo e Decréscimo 

de Energia Vital obtiveram p≤0,01 e Sintomas Somáticos e Pensamentos Depressivos 

apresentaram p≤0,05. Todas as correlações foram positivas, sendo que Sintomas 

Somáticos e Pensamentos Depressivos, apresentaram índices fracos (r²<0,3) e Humor 

Depressivo, Decréscimo de Energia e SRQ-20 Total apresentaram índices moderados 

(0,3≤r2≤0,7).   

As correlações entre a Escala de Problemas Totais do CBCL/1½-5 e SRQ-20 e 

seus Fatores (Humor Depressivo, Sintomas Somáticos, Decréscimo de Energia Vital, 

Pensamentos Depressivos) foram significativas (p≤0,01). Todas as correlações foram 

positivas e apresentaram índices moderados (0,3≤r2≤0,7).   

Além das análises de correlação, realizou-se três análises de variância univariada 

(ANOVA) para verificar diferenças nas médias obtidas pelas crianças nas escalas do 

CBCL/1½-5 em função da pontuação das mães no SRQ-20: pontuação normal e acima 

(probabilidade de TMC). Na Tabela 11 são apresentados os escores médios e desvios 

padrão (DP) obtidos pelas crianças cujas mães obtiveram pontuação normal e pontuação 
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indicativa de probabilidade de TMC nas três somas de escala (internalizantes, 

externalizantes e totais), bem como os resultados das ANOVAs realizadas para testar as 

diferenças entre os dois grupos. 

 

Tabela 11. Comparação das médias obtidas nas escalas do CBCL/1½-5 em função da 

probabilidade de TMC das mães aferida pelo SRQ-20. 

Escala – CBCL/1½-5 

Pontuação 

normal SRQ-20 

M (DP) 

Probabilidade 

TMC SRQ-20 

M (DP) 

 

F 

 

p 

Problemas Internalizantes 9,63 (6,23) 15,67 (6,85) 9,158 0,003* 

Problemas Externalizantes 11,32 (7,06) 15,58 (7,57) 3,601 0,062 

Problemas Totais 31,87 (18,26) 49,50 (19,81) 9,149 0,003* 
* = p≤0,05; M = Média; DP = Desvio Padrão. 

 

 Observa-se que as mães com probabilidade de TMC reportaram mais problemas 

de internalizantes (p=0,003) e totais (p=0,003) nos seus filhos do que as mães que 

obtiveram pontuação normal no SRQ-20.  

 

4.6. Associação entre problemas emocionais/comportamentais dos pré-escolares, 

estilos parentais e indicadores de saúde mental dos responsáveis 

 

Foram utilizadas regressões logística binária para verificar se os indicadores de 

saúde mental dos responsáveis e a pontuação nos estilos parentais capazes de prever o 

escores na faixa normal x clínica para as escalas do CBCL/1½-5. Os resultados obtidos 

são apresentados na Tabela 12.  

 

Tabela 12. Regressão Logística Binária 

Escore na  

Faixa Clínica  

do CBCL/1½-5 

Problemas 

Internalizantes 

Problemas  

Externalizantes 

Total de  

Problemas E/C 

Odds 

Ratio 
IC (95%) 

Odds 

Ratio 
IC (95%) 

Odds  

Ratio 
IC (95%) 

SRQ-20 P. Total 1,246* 1,071 – 1,449 1,196* 1,023 – 1,398 1,236* 1,057 – 1,445 

P. E. Democrático 0,612 0,163 – 2,294 0,813 0,170 – 3,885 0,471 0,111 - 1,992 

P. E. Autoritário 0,935 0,597 – 1,466 1,483 0,911 – 2,415 1,161 0,725 - 1,861 

P. E. Permissivo 3,520* 1,330 – 9,318 0,902 0,310 – 2,624 2,505* 0,913 - 6,871 
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* = p ≤ 0,05; Total de Problemas E/C = Total de Problemas Emocionais/Comportamentais; SRQ-

20 P. Total = SRQ-20 Pontuação Total; P. E. Democrático = Pontuação Estilo Democrático; P. 

E. Autoritário = Pontuação Estilo Autoritário; P. E. Permissivo = Pontuação Estilo Permissivo; 

IC = Intervalo de Confiança. 

 

O modelo foi significativo tanto para os Problemas Internalizantes [Qui-

quadrado(4) = 18,880; p=0,001, R2Negelkerke = 0,324], quanto para o Total de 

Problemas Emocionais/Comportamentais do CBCL/1½-5 [Qui-quadrado(4) = 19,374; 

p=0,00, R2Negelkerke = 0,310]. Quando o responsável utiliza prioritariamente o estilo 

Permissivo, a criança apresenta 3,520 vezes mais chances de atingir uma pontuação 

elevada para Problemas Internalizantes e 2,505 vezes mais chances de atingir uma 

pontuação elevada para Total de Problemas Emocionais/Comportamentais. Além disso, 

a pontuação total do SRQ-20 estar na faixa de probabilidade de TMC aumenta em 1,246 

vezes a chance de a criança apresentar pontuação elevada na escala Problemas 

Internalizantes, 1,196 vezes na escala de Problemas Externalizantes  e 1,236 vezes na 

escala Total de Problemas Emocionais/Comportamentais. Para os Problemas 

Externalizantes, o modelo não foi significativo [Qui-quadrado(4) = 8,821; p=0,066, 

R2Negelkerke = 0,196]. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar associações entre problemas 

emocionais/comportamentais de pré-escolares, indicadores de saúde mental mães e o 

estilo parental prioritariamente utilizado. Tal objetivo apresenta relevância ao investigar 

fatores protetivos e de risco ao desenvolvimento infantil por meio da relação entre os 

estilos parentais e a saúde mental do cuidador e a ocorrência e dos problemas 

emocionais/comportamentais de pré-escolares.  

Inicialmente foram analisados os dados de prevalência de problemas para 

caracterização da amostra. Identificou-se as porcentagens de crianças que apresentavam 

mais problemas emocionais/comportamentais do que o esperado para a faixa etária e sexo 

– faixa clínica – a partir da resposta do responsável ao CBCL/1½-5, sendo:  26,7% para 

Problemas Internalizantes, 14,7% para Problemas Externalizantes e 20,0% para 

Problemas Totais. Tais frequências obtidas próximas ao estudo de Santos e Celeri (2017) 
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que avaliou 48 crianças entre 2 anos e 7 meses e 4 anos e 2 meses que obteve como 

resultado 15% das crianças com Problemas Internalizantes, 20% das crianças com 

Problemas Externalizantes e 15% das crianças com Problemas Totais acima do esperado 

para faixa etária e sexo, considerando as pontuações dentro da faixa limítrofe e faixa 

clínica.   

O estudo de Basten et al. (2015) avaliou problemas internalizantes e 

externalizantes de crianças de 1 ano e meio até 6 anos. Foi dividido em três etapas de 

avaliação, sendo a primeira com 1 ano e meio, a segunda fase com 3 anos e a terceira fase 

com 6 anos, sendo comparada, além da prevalência, as mudanças comportamentais ao 

longo destes anos. O estudo apontou que as crianças que obtiveram altos índices de 

problemas internalizantes e externalizantes nas avaliações iniciais persistiram com tais 

problemas ao longo do tempo. Tendo isso em vista, os autores sugerem que caso não seja 

feita intervenção adequada com estas crianças, elas podem apresentar comportamentos 

inadequados ao longo da vida e tem maior probabilidade de apresentarem algum 

problema de saúde mental. Diante disso, sugere-se especial atenção às crianças 

identificadas com dificuldades emocionais/comportamentais no presente estudo. 

O Estilo Parental praticado predominantemente foi o Estilo Permissivo (41,3%). 

Já, no estudo de Böing e Crepaldi (2016), realizado em Instituições de Educação Infantil 

em uma cidade do sul do Brasil, o estilo parental predominante foi o Estilo Democrático, 

complementado com práticas dos Estilos Autoritário e Permissivo. Ainda que sejam 

amostras diferentes em regiões distintas do país, há necessidade de maior exploração nos 

estudos das interações entre pais e filhos, bem como de uma padronização na metodologia 

e nos termos utilizados para avaliar os comportamentos emitidos pelos pais em relação 

aos filhos (Macarini et al., 2010), visto que a diversidade encontrada na literatura 

dificultada a identificação da prevalência de conjuntos de comportamentos emitidos pelos 

responsáveis.    

Os indicadores de saúde mental identificados a partir do SRQ-20 apontaram 

probabilidade de TMC para 16% das responsáveis. Na literatura, as porcentagens são 

variadas. Na revisão realizada por Jacinto e Tolfo (2017), que buscaram identificar a 

prevalência de TMC de acordo com a profissão, com base em dados nacionais e 

internacionais, as porcentagens variaram entre 6,1%, para motoristas, média de 36,9% 

para professores e até 50,1% com agentes socioeducadores e 55,9% para profissionais da 

área da saúde.  
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Além de verificar as prevalências, o presente trabalho procurou verificar a relação 

entre as variáveis estudadas. Foram em encontradas correlações positivas com índices 

fracos entre as escalas do CBCL/1½-5 e o Estilo Parental Autoritário e suas Dimensões, 

excluindo apenas a correlação com a Dimensão Hostilidade Verbal. No entanto, não 

foram encontradas correlações os problemas emocionais/comportamentais das crianças 

os Estilos Permissivo e Democrático.  Tais dados de correlações encontradas entre escores 

das escalas do CBCL/1½-5 e os Estilo Parental Autoritário do QEDP corroboram com a 

literatura. Alvarenga e Piccinini (2001) indicaram que as mães que fazem uso de práticas 

coercitivas, destacando punição verbal, ameaça de punição, coação física e punição física 

foram as que os filhos pertenciam ao grupo de problemas emocionais/comportamentais 

dentro da faixa clínica. Aunola e Nurmi (2005) apontaram que altos níveis de controle 

psicológico, ou seja, pais que controlam o comportamento da criança gerando culpa por 

meio de expressões de desapontamento em relação aos seus comportamentos foram as 

crianças que apresentaram altos índices de problemas de comportamento externalizantes. 

Dessa forma, nota-se que o comportamento punitivo e autoritário dos pais parece estar 

relacionado à presença de problemas emocionais/comportamentais nas crianças. 

Do mesmo modo, Leme e Bolsoni-Silva (2010) identificaram que as mães que 

fazem pouco uso das habilidades sociais educativas, e que oferecem suporte às 

necessidades da criança e interações positivas com pouca frequência, são as que os filhos 

obtiveram pontuação clínica para problemas de comportamento. Cia, Pamplin e Del 

Prette (2006) também verificaram em seu estudo que as crianças repertório restrito de 

Habilidades Sociais foram as que os pais indicaram ser pouco comunicativos e 

participativos sobre a vida de seus filhos. Por fim, a meta-análise de Pinquart (2017) 

indicou que os pais que fazem uso de controle excessivo e Estilo Parental Autoritário 

predominantemente são os que os filhos apresentam maior frequência de problemas de 

comportamento externalizantes. 

Assim, destaca-se o uso de práticas coercitivas, punição verbal, ameaça de 

punição, coação física, punição física, controle do comportamento infantil gerando culpa 

por meio de expressões de desapontamento em relação aos seus comportamento, controle 

excessivo, fazer pouco uso das habilidades sociais educativas, oferecem suporte às 

necessidades da criança e interações positivas com pouca frequência ser pouco 

comunicativos e participativos sobre a vida de seus filhos está relacionado a alta 

frequência de problemas emocionais/comportamentais infantis. Tais achados são 
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relevantes seguindo a compreensão de que esses comportamentos prejudicam o 

desenvolvimento infantil ao passo que restringem suas possibilidades de ampliação de 

repertório afim de obter consequências reforçadoras a partir de comportamentos 

socialmente adequados. Ainda que os estudos não utilizem as mesmas terminologias para 

se referir aos comportamentos dos pais para educar, pode-se considerá-los por seus 

critérios e exemplos de comportamento para cada conceito.  

Na revisão sistemática de Carneiro, Dias e Soares (2016), os autores mencionam 

que não há consistência na literatura analisada sobre quais práticas parentais e interações 

pais e filhos são capazes de garantir a qualidade do desenvolvimento infantil, mas sim 

fatores combinados e variáveis da própria criança que exigirão mais diálogos e manejos 

de comportamentos. As expectativas inadequadas dos pais também apontaram ser um 

fator desencadeador de problemas internalizantes em crianças de dois a cinco anos. Além 

disso, a interação entre os cônjuges pode oferecer modelos de comportamentos sociais 

que podem favorecer ou não o desenvolvimento infantil. 

A comparação estatística dos escores médios e desvios padrão dos Estilos 

Parentais do QEDP e nas Escalas de Problemas Emocionais/Comportamentais do 

CBCL/1½-5 não foi significativa neste estudo. Porém, há estudos na literatura que 

encontraram diferenças significativas em relação as diferentes práticas exercidas pelos 

responsáveis (ALVARENGA; PICCININI, 2001; AUNOLA; NURMI, 2005; LEME; 

BOLSONI-SILVA, 2010; CIA; PAMPLIM; DEL PRETTE, 2015; PINQUART, 2017).  

Por outro lado, quando analisada as correlações entre os escores das escalas do 

CBCL/1½-5 e os fatores do SRQ-20, que indicam questões de saúde mental nas mães, 

foram verificadas associações significativas, positivas com índices de moderado a forte 

em todas as análises, indicando que quanto maior o número de sintomas nas mães, maior 

o número de sintomas nas crianças.  

Realizou-se também a comparação entre as responsáveis que obtiveram 

pontuação normal no SRQ-20 e as que possuem probabilidade de TMC na avaliação com 

o SRQ-20 em relação às Escalas do CBCL/1½-5. Foram encontradas diferenças 

significativas entre estes dois grupos nas Escalas de Problemas Internalizantes e Totais 

do CBCL/1½-5. Tais dados corroboram com a literatura sobre as interações entre mães 

depressivas como um fator de risco para apresentação que a criança apresente problemas 

emocionais/comportamentais infantis com maior frequência em relação as demais de sua 
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faixa etária e sexo (MENDES, LOUREIRO, CRIPPA, 2008; LOEBER ET AL, 2009; 

PIZETA; SILVA; CARTAFINA; LOUREIRO, 2013). Tais dados também corroboram 

com a revisão sistemática de Carneiro, Dias e Soares (2016) que, além da depressão 

materna, apresentam estudos sobre ansiedade e estresse materno que aumentam a 

ocorrência de problemas internalizantes e externalizantes. Acrescentam ainda sobre a 

influência da saúde mental na relação conjugal, na qual a criança é exposta diariamente. 

Portanto, além da relação materna com os filhos, é importante analisar a relação das 

demais pessoas de convivência frequente com a criança, visando compreender os modelos 

de comportamento, regulação emocional e socialização oferecidos a ela.  

A regressão de logística binária realizada para verificar interações entre os 

indicadores de saúde mental apontados no SRQ-20 e os estilos parentais indicados no 

QEDP em relação aos problemas emocionais/comportamentais nas escalas de problemas 

internalizantes, problemas externalizantes e problemas totais do CBCL/1½-5 

evidenciaram que o Estilo Parental Permissivo foi a variável que mais aumentou a 

probabilidade de escores clínicos nas escalas de problemas emocionais/comportamentais. 

Além disso, os indicadores de saúde mental maternos também foram identificados como 

variável que aumenta a probabilidade de pontuação clínica no CBCL/1½-5, corroborando 

com a literatura que compreende a saúde mental do cuidador como um fator de risco para 

o desenvolvimento de problemas emocionais/comportamentais infantis (MENDES; 

LOUREIRO; CRIPPA, 2008; PIZETA; SILVA; CARTAFINA; LOUREIRO, 2013). 

Com base nestes dados, evidencia a importância de realizar novas pesquisas que 

correlacionem os problemas emocionais/comportamentais da faixa etária pré-escolar com 

as variáveis que promovam seu desenvolvimento e os fatores de risco. Com isso pode-se 

pensar em intervenções protetivas para os fatores de risco e ampliação das variáveis que 

favorecem o desenvolvimento infantil e a saúde mental de seus responsáveis. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos realizadas, foi possível identificar que as crianças cujas 

mães apresentam o estilo parental permissivo, bem como aquelas cujas mães apresenta 

sintomas de problemas de saúde mental, apresentam maior probabilidade de atingirem 

pontuação clínica nas escalas de problemas emocionais/comportamentais do CBCL/1½-
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5. Portanto, tais variáveis podem ser indicadas como fatores de risco para o 

desenvolvimento infantil tendo em vista que os problemas emocionais/comportamentais 

podem restringir oportunidades de ampliação de repertório socialmente adequado.  

Ainda que os resultados obtidos sejam convergentes com a literatura, as limitações 

deste estudo com relação ao tamanho da amostra e local único de coleta, diminuem a 

possibilidade de generalização dos resultados para outros contextos. Além disso, um 

único informante foi utilizado para a obtenção de todos os dados de avaliação, o que é um 

limitador importante na avaliação de problemas de saúde mental. Em função disso, 

sugere-se que sejam realizados novos estudos com amostra mais ampla e representativa 

de crianças pré-escolares de diferentes regiões e estratos sociais de maneira a possibilitar 

a identificação de problemas emocionais/comportamentais apresentados na faixa etária 

pré-escolar, os estilos parentais predominantemente praticados pelas mães, os índices de 

prevalência de TMC dentre as mães, bem como outras variáveis que possam ser protetoras 

e de risco ao desenvolvimento infantil.  

Ainda que o presente estudo contribua com a construção de conhecimento na área, 

ressalta-se a necessidade de novos estudos visando compreender melhor a influências 

destas variáveis, bem como outras que possam ser fatores protetivos ou de risco ao 

desenvolvimento infantil. Com isso, possibilita-se a construção de intervenções 

preventivas que auxiliem o cuidador a compreender como suas limitações e habilidades 

para lidar com cada fase do desenvolvimento infantil, assim promovendo a relação entre 

o cuidador e a criança. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Instituição 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezados(as), 

Venho, por meio desta, apresentar e convidá-los(as) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Problemas emocionais e comportamentais de pré-escolares: Evidências de validade para a versão brasileira 

do CBCL/1½-5 e avaliação a partir de múltiplos informantes”. Este trabalho investigará a percepção de 

pais e professores sobre os comportamentos de crianças com idade entre 1,5 e 5 anos de idade utilizando 

questionários padronizados de avaliação, o “Inventario dos Comportamentos de Crianças entre 1½-5” 

(CBCL/1½-5; Achenbach & Rescorla, 2000) e o “Inventário dos Comportamentos de Crianças de 1½-5 – 

Relatório para Professores” (C-TRF; Achenbach & Rescorla, 2000). Com isso, pretende-se obter dados que 

facilitem o trabalho de avaliação, prevenção e intervenção com a população infantil. Para que o objetivo 

seja contemplado, os pais e mães das crianças que frequentam a instituição de ensino sob sua direção e que 

estão na faixa etária contemplada no estudo serão convidados a comparecer à instituição, em dia e horário 

indicado pela direção, para preencher o CBCL/1½-5 com auxílio da pesquisadora principal e assistentes de 

pesquisa. Os professores das crianças cujos pais concordarem com a participação serão convidados para 

responder o C-TRF indicando os comportamentos que eles observam nas crianças. A resposta a cada um 

dos inventários leva aproximadamente 30 minutos. Nesse primeiro encontro, os responsáveis pelas crianças 

também serão convidados para agendar uma entrevista para conversar sobre a maneira como eles educam 

seus filhos. Essa entrevista será realizada de maneira individual em horário agendado com os responsáveis 

seguindo o Roteiro de Entrevista de Habilidade Sociais Educativas Parentais. Apenas os pais que 

concordarem com participar dessa entrevista serão chamados para essa segunda fase. 

A participação nesse trabalho oferece riscos mínimos aos participantes. Entretanto, pode haver 

algum desconforto ao responder alguma pergunta mais intima, ou que fale sobre algum assunto o incomode. 

Os pesquisadores estarão presentes nesse momento e darão suporte ao participante caso qualquer 

desconforto seja apresentado. Os dados serão usados por profissionais sérios, que vão manter o sigilo sobre 

as respostas individuais e sobre o local de coleta de dados da pesquisa. A participação é voluntária e em 

qualquer etapa do estudo os participantes terão acesso a Pesquisadora Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas e terão o direito de retirar a permissão para participar do estudo.  

Esse termo é apresentado em duas cópias, uma para a Instituição e uma para o Pesquisador 

Responsável. Caso a instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

é possível entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(CEP/UPM) (Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino – Telefone: (11) 2766-7615 – e-mail: 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br). O CEP/UPM é um colegiado interdisciplinar, com múnus público, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa 

em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
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Todos os requisitos da Resolução CNS No 466/2012 e seus complementares serão respeitados na 

realização desse trabalho. Após a realização da pesquisa, a pesquisadora se comprometem a apresentar os 

resultados obtidos para os representantes da instituição de ensino.  

Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 

______________________________________________________________________, representante da 

instituição, após a leitura da Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a instituição, através de 

seu representante legal, pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado 

torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

São Paulo,.......de ..............................de.................. 

 

_________________________________________ 

       Assinatura do representante da instituição 

 

Declaro que expliquei ao responsável pela instituição os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 

ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ____ de ____________________ de 20____ 

 

________________________________ ________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Nome: Marjorie Silva 

Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 28 

Telefone: (11) 2114-8707 

E-mail: marina.rocha@mackenzie.br 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Responsável  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

Prezado(a) Responsável, 

Venho, por meio desta, apresentar e convidá-los(as) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“Problemas emocionais e comportamentais de pré-escolares: Evidências de validade para a versão brasileira 

do CBCL/1½-5 e avaliação a partir de múltiplos informantes”. Este trabalho investigará a percepção de 

pais e professores sobre os comportamentos de crianças com idade entre 1,5 e 5 anos de idade utilizando 

questionários padronizados de avaliação, o “Inventario dos Comportamentos de Crianças entre 1½-5” 

(CBCL/1½-5; Achenbach & Rescorla, 2000) e o “Inventário dos Comportamentos de Crianças de 1½-5 – 

Relatório para Professores” (C-TRF; Achenbach & Rescorla, 2000). Com isso, pretende-se obter dados que 

facilitem o trabalho de avaliação, prevenção e intervenção com crianças.  

Para participar da pesquisa, você deverá responder a um questionário sobre os comportamentos do 

seu filho. Você irá encontrar perguntas sobre coisas do dia a dia e deverá responder todas as perguntas para 

permitir que vários aspectos sejam analisados. Se você concordar, nós vamos também agendar um dia para 

conversarmos sobre a maneira como você educa seu/sua filho (s) seguindo o Roteiro de Entrevista de 

Habilidade Sociais Educativas Parentais. Depois que você responder, o questionário e os dados da entrevista 

serão analisado pela Pesquisadora Responsável e equipe e então será guardado em um arquivo. Os dados 

serão usados por profissionais sérios, que vão manter o sigilo sobre o que você respondeu e sobre o local 

de coleta de dados da pesquisa. Seu nome ou o do (a) seu/sua filho (a) não irão aparecer em nenhum trabalho 

que for realizado com esses dados, pois vamos usar o resultado de todas as crianças que participarem do 

estudo em conjunto. A participação é voluntária e em qualquer etapa do estudo os participantes terão acesso 

a Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas e terão o direito de retirar a 

permissão para participar do estudo. 

Caso você autorize, gostaríamos também que uma professora do seu filho respondesse um 

questionário muito semelhante ao que você respondeu sobre o comportamento do seu filho. A ideia é 

comparar como as crianças se comportam em ambientes diferentes (casa e escola). A participação nesse 

trabalho oferece riscos mínimos aos participantes. Entretanto, pode haver algum desconforto ao responder 

alguma pergunta mais intima, ou que fale sobre algum assunto o incomode. Os pesquisadores estarão 

presentes nesse momento e darão suporte ao participante caso qualquer desconforto seja apresentado.  

Esse termo é apresentado em duas cópias, uma para a Instituição e uma para o Pesquisador 

Responsável. Caso a instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

é possível entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(CEP/UPM) (Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino – Telefone: (11) 2766-7615 – e-mail: 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br). O CEP/UPM é um colegiado interdisciplinar, com múnus público, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa 

em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 



60 

 

Todos os requisitos da Resolução CNS No 466/2012 e seus complementares serão respeitados na 

realização desse trabalho. Agradecemos desde já a sua colaboração. 

Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pela Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária e que a qualquer momento 

tenho direito a obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participação 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

⬜ Autorizo o/a professor(a) do(a) meu/minha filho(a) a responder o questionário sobre o comportamento 

dele(a) na escola  

 

⬜ Quero participar da entrevista sobre práticas de educação das crianças 

 

Nome do Participante: ___________________________________________ 

 

Assinatura Participante: _______________________________________ 

 

 

Declaro que expliquei ao participante os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 

eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, 

assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ____ de ____________________ de 20____ 

 

 

_________________________________ 

 

_______________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Nome: Marjorie Silva 

Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 28 

Telefone: (11) 2114-8707 

E-mail: marina.rocha@mackenzie.br 
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Anexo 3 – Ficha de Dados Sociodemográficos e SRQ-20 
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Anexo 4 – Questionário de Estilos e Dimensões Parentais (QEDP) 

 

 


