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RESUMO 

Carvalho S. C. Competências sociais de crianças em idade escolar e sua relação com a 

experiência de creche, Salvador, Ba 2006. P. 70. Dissertação de mestrado Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal da Bahia 

Resumo 

Passamos boa parte de nossa vida nos relacionando. Devido a isso a capacidade da 

pessoa interagir adequadamente é parte fundamental na promoção de bem estar e maior 

saúde física e mental, razão pela qual é tão importante o desenvolvimento da 

competência social na fase inicial da vida do indivíduo. Uma vez que as creches têm se 

tornado um ambiente de desenvolvimento de uso cada vez mais amplo, questiona-se a 

possibilidade dessas experiências exercerem efeitos no desenvolvimento da competência 

social da criança. Assim, o presente trabalho pretendeu investigar a relação existente 

entre os tipos de cuidados nos primeiros anos de vida e seus efeitos no desempenho 

social posterior da criança. Participaram da pesquisa 80 crianças entre 11 e 14 anos, 

sendo que metade recebeu cuidados não parentais nos primeiros anos de vida e metade 

foi cuidada pelos pais. Essas crianças foram avaliadas pelo “Child Behavior Check-list”, 

e um instrumento sociométrico. Os resultados da comparação entre os dois grupos 

demonstraram que as crianças com escores mais altos em problemas de comportamento 

estiveram sob cuidados não parentais na primeira infância. As crianças que entraram na 

creche antes do primeiro ano de vida apresentaram um desempenho significativamente 

inferior em competência social em relação ao das crianças que entraram posteriormente. 

Já o instrumento sociométrico demonstrou que as crianças que tiveram escores mais 

altos em problemas de comportamento foram também consideradas mais impopulares. A 

partir desses resultados e com base na literatura pôde-se elaborar um modelo de 

influências entre desempenho social e cuidado inicial: fatores que durante a infância 

promovem problemas de comportamento levariam a uma redução da competência social, 

acarretando maior rejeição e menor possibilidade de interações sociais adequadas. Com 

isso o aprendizado das regras sociais fica prejudicado, acentuando-se os problemas de 

comportamentos. 

Palavras chave: creche, competência social, problemas de comportamento. 
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ABSTRACT 
 

Carvalho S. C Social competence of childrem in schol age and the relation with teh 

experience with dey care center, Salvador, Ba 2006 P.70. Dissertation of master´s degree 

of teh pos gaduation program in psycology, Universidade Federal da Bahia.  

 

People spend great part of their lives interacting among themselves. Due to this, the 

hability they have to interact adequately is part fundamental for the well-being and 

bigger physical and mental health. So, the development of the social competence in the 

initial phase of one´s life is very relevant. Taking into consideration that day care centers 

have became an environment of development in use wider and wider, quetions about the 

possibility of such experience the influence the developing of the child´s social 

competence have beem raised. Thus, this dissertation meant to investigate the relation 

between types of care in the first years of life and its effects in the child´s social 

performance. 80 children raging from 11 and 14 years old participated in the reserch half 

of them received non-parental care in the first years of life and the other half was 

assisted by parents. These children were evaluated by child behavior check-list and 

socialmetric instrument. The result o comparation between the two groups demonstrate 

that children with higer scores in problems of behavior were under non-parental cares in 

the first childhood. The children that entered the dey care center before teh first day of 

life showed a significatly lower perfomrnace in social compatence in relation tho those 

who entenred later. The socialmetric insturment demonstrated that children who had 

higher scores in problems of behavior were, also, considered more unpopular. From 

these results and on the basis of literature, it was possible to elaborate a model of 

influence between social development and initial care: factors that during infancy 

promote problems of behavior would lead to reduction of social competence, resulting in 

higher rejeciton and minor possbility fo adequate social interaction. Due to this, the 

learning of social rules ins harmed, increasing the promblems of behavior.  

 

Key-words: day care center, social competence, problems of behavior. 



APRESENTAÇÃO 

 interesse da psicologia pelas relações interpessoais sempre acompanhou o 

desenvolvimento teórico desta disciplina. É nessa tradição da psicologia que se 

desenvolveu o estudo sobre competências sociais. A competência social deve ser 

compreendida como a capacidade de integrar pensamento, sentimento e comportamento 

para realizar tarefas com resultados sociais positivos dentro do contexto onde o 

indivíduo se insere. Indivíduos socialmente competentes tendem a ter relacionamentos 

mais produtivos, satisfatórios e duradouros, maximizando ganhos e minimizando perdas 

para si mesmos e para os outros. 

A relevância desse tema está relacionada ao fato de que a falta de competências sociais 

gera menos qualidade de vida para as crianças e para os futuros adultos. O isolamento e 

a marginalização são as conseqüências mais visíveis, além de problemas psicológicos 

graves como depressão, transtornos de conduta e abuso de drogas, que podem surgir 

com a persistência desse quadro adverso. As competências sociais permitem que o 

indivíduo administre melhor as situações estressantes vividas, mantendo um bom nível 

de ajustamento psicossocial.  

Diante desse quadro justifica-se estudar os fatores que se relacionam com a capacidade 

de interação da criança com os outros. Nesse caso a creche desponta como um lugar 

cada vez mais presente no desenvolvimento social, devido à demanda crescente por 

cuidados não parentais nas sociedades modernas. Esse aumento está relacionado à 

redução do tamanho das famílias e das redes de apoio social às mães, à presença 

crescente da mulher no mercado de trabalho, juntamente com as conquistas trabalhistas 

que garantiram a creche como um direito às trabalhadoras. 

 A importância de se pesquisar a competência social na infância está na maior 

possibilidade que a criança tem de desenvolver relações positivas e duradouras quando 

se disponibiliza um ambiente adequado para ela, além do fato de ser um período mais 

favorável para a aquisição dessas habilidades.  

O tema deste projeto surgiu da importância cada vez maior que a creche vem adquirindo 

na formação das novas gerações, as causas disso são as mudanças na estrutura 

tradicional da família. Supõe-se que o fato de a criança se submeter precocemente a 
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cuidados alternativos afeta de algum modo o seu desenvolvimento social e, 

conseqüentemente, as suas habilidades e competências sociais. A direção que essa 

influência irá tomar, se positiva ou negativa, varia com uma série de fatores relacionados 

à família, à criança e à própria creche.  

A criança na creche convive com adultos com os quais o estabelecimento de vínculos é 

dificultado pela instabilidade das relações sociais. Além disso, a criança passa a 

conviver com outras crianças e a disputar a atenção dos adultos, além dos recursos do 

ambiente. A própria estrutura física da creche também pode estimular ou inibir as 

interações entre crianças. 

Apesar disso, há poucos estudos no Brasil que mostrem a continuidade dos efeitos de 

creche ao longo da infância e adolescência em relação ao desenvolvimento da 

competência social dessa criança. É com base nisso que ganha importância investigar a 

relação existente entre os tipos de cuidados nos primeiros anos de vida e seus efeitos no 

desempenho social. Assim, esse trabalho busca dar uma contribuição para a reflexão 

sobre a importância da qualidade dos serviços de creche, possibilitando às instituições 

que cuidam de crianças um apoio para que desenvolvam trabalhos de educação 

emocional e social, prevenindo problemas de déficits sociais.  

 

Estrutura do trabalho 

 

Este estudo está dividido em 3 capítulos onde apresento 1) a base teórica que orienta 

minha visão do problema e esclarece conceitos chaves na minha dissertação, assim como 

uma revisão sobre os estudos científicos a respeito de competência social e cuidados não 

parentais; 2) a metodologia adotada na realização dessa pesquisa e a sua forma de 

utilização; 3) os resultados empíricos advindos dos instrumentos aplicados e a discussão 

buscando relacionar a teoria discutida com os dados empíricos achados; 5) perspectivas 

e limitações do trabalho que lança luz sobre as possíveis contribuições desse trabalho 

para os estudos futuros referentes ao tema e suas limitações como estudo empírico.  
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Trajetória do pesquisador e sua relação com o tema.  

 

O tema do trabalho foi construído a partir da minha experiência como bolsista de 

iniciação científica onde fiquei, durante dois anos, avaliando crianças que estavam sob 

cuidados de creche. Durante esse período pude observar como os cuidados não parentais 

interferem no desenvolvimento infantil. Dessa observação veio o questionamento a 

respeito do futuro dessas crianças, como elas se desenvolveriam e como atingiriam a 

vida adulta. Chamava a minha atenção o fato dos estudos sobre creche se focarem nos 

primeiros anos de vida, e principalmente no período em que ela estava sob esses 

cuidados, existindo poucos estudos longitudinais ou ex-post-facto a respeito das 

conseqüências dessa experiência a longo prazo.  Minha hipótese inicial era que essa 

experiência precoce poderia promover modificações importantes no comportamento o 

que as levariam a ter trajetórias de desenvolvimento diferenciadas em relação a outras 

crianças que tiveram cuidados parentais. 

Contudo, ao refletir sobre o tema, percebi que tentar relacionar a experiência de creche 

ao desenvolvimento da criança como um todo seria muito complexo, dada a 

multiplicidade de fatores que deveriam ser investigados para dar conta de um fenômeno 

tão importante quanto o processo de desenvolvimento humano. A minha opção então foi 

por me debruçar sobre os fatores relacionados ao desempenho social. Essa decisão teve 

relação com o contato que tive com teorias referentes a habilidades e competências 

sociais através de professores da minha graduação e também através da participação em 

cursos de extensão. Os estudo sobre esses conceitos me auxiliou no exercício 

profissional de psicólogo e me fez refletir sobre a fundamental importância das boas 

relações sociais para a qualidade de vida das pessoas. No caso específico das crianças 

essa habilidade pode ter profundos efeitos na sua auto-estima e no seu desenvolvimento 

emocional com reflexos na prevenção de possíveis problemas de comportamento 

violento e anti-social.  
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Competência Social: histórico e conceituações gerais 

 

A psicologia tem tido um interesse crescente pelos temas pertinentes à qualidade das 

relações pessoais, sob a perspectiva dos estudos a respeito de competência e habilidades 

sociais. Isso tem ocorrido devido às demandas sociais cada vez maiores que as 

sociedades modernas têm em relação não só aos adultos como também às crianças. No 

caso das crianças, mais especificamente, essas demandas são múltiplas e, muitas vezes, 

contraditórias, tendo sua origem não só nos diversos grupos sociais de que ela faz parte 

como também na própria família. Isso faz com que ela tenha que desenvolver 

capacidades de ajustamento social mais elaboradas para fazer frente às pressões de um 

meio ambiente diversificado. Nesse ambiente complexo ainda se incluem ambientes de 

cuidados coletivos, onde a atenção dos adultos é compartilhada com outras crianças. 

(Caballo, 2003; Del Prette & Del Prette 1999, 2001; Topping, Bremmer & Holmes, 

2002). 

Contudo, apesar da importância que esse tema tem, há uma carência de vocabulário e de 

estruturas conceituais gerais que definam não só o que seja competência social, como 

também as diferenças existentes entre os conceitos relativos ao tema. Além disso, há 

uma falta de modelos que guiem as pesquisas na área, o que vem suscitando, há décadas, 

discussões sobre o assunto (Caballo, 2003; Del Prette & Del Prette, 1999, 2001; 

Topping, Bremmer & Holmes, 2002).  

Já na década de 30 do século passado aparecem psicólogos interessados em estudar o 

desempenho social dos indivíduos, contudo esses estudos não tinham ainda uma 

preocupação com definições conceituais muito explicitas. Murphy, Murphy e Newcomb, 

foram alguns desses pesquisadores pioneiros. Eles estudaram crianças com o objetivo de 

levantar os diversos aspectos do comportamento social delas (Caballo, 2003).  

No mesmo período, psicólogos sociais começam a focar suas atenções para o 

desempenho social dos indivíduos através de estudos sobre liderança. Nesse caso se 

buscou estudar como a pessoa é capaz de se tornar um líder, quais as características 

interpessoais exigidas para isso. Os resultados mostravam, já naquela época, 

características que mais adiante também seriam consideradas como próprias de quem 

possui competência social como: poder sugestivo, iniciativa, ajustamento às 
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necessidades do grupo, além da capacidade de se tornar popular. Quando a pesquisa se 

referia às crianças, estas diziam que entre outras características o líder seria alguém que 

elas também gostariam de ter como amigos (Ramos, 1933/2003).  

Mais recentemente, na década de 1970, ainda na área da psicologia social, encontram-se 

estudos que investigaram os processos de influência social, da persuasão interpessoal e 

dominância social entre pares. Embora esses estudos refiram-se a relações interpessoais 

e a fatores envolvidos no desempenho social, não têm como foco, ainda, o estudo das 

competências, habilidades e capacidades que seriam necessárias para obter resultados 

positivos frente às demandas sociais (Rodrigues, Assmar & Jablonsk, 2003).  

Estudos mais sistemáticos e dirigidos à pesquisa sobre desempenho social surgiram com 

Joseph Wolpe (1976) que criou no início dos anos 1970 o termo assertividade. Esse 

autor considerava a assertividade um comportamento afirmativo que se caracterizava 

pela expressão de emoções positivas de maneira socialmente aceitável, envolvendo 

muitos repertórios de comportamentos. Nesse caso o comportamento assertivo estava 

relacionado à capacidade de inibição de respostas ansiosas durante as interações sociais, 

bem como à capacidade de se colocar afirmativamente, defendendo seus interesses. 

Indivíduos pouco assertivos seriam aqueles cujos interesses pessoais estão sempre 

aquém dos interesses dos outros (Wolpe, 1976).  

Outros autores importantes na pesquisa científica do tema foram Albert e Emmons 

(1973). Eles foram contemporâneos de Wolpe e impulsionaram as pesquisas iniciadas 

por ele sobre a capacidade de interagir socialmente de maneira positiva e eficaz, 

utilizando o mesmo termo de assertividade. Na visão desses autores a assertividade tem 

como base os direitos humanos e implica comportamento de agir em seu próprio 

interesse, capacidade de se afirmar sem ansiedade, expressão de sentimentos sinceros 

sem constrangimentos, exercitando seus próprios direitos sem negar os direitos dos 

outros. 

Baseando-se nas respostas que os indivíduos apresentariam durante as interações sociais 

esses autores formularam três categorias de desempenho social. A primeira delas seria o 

comportamento assertivo, já explicado anteriormente. A segunda forma seria o 

comportamento não assertivo, onde o indivíduo se nega a expressar seus sentimentos, 

inibindo respostas adequadas e deixando que os outros escolham por ele. A terceira 
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forma de resposta seria o comportamento agressivo, em que a pessoa normalmente 

consegue seus objetivos às custas dos sentimentos dos outros, desvalorizando-os como 

pessoas.  

 Mais recentemente, pesquisadores têm enfatizado o conceito de habilidade social dando 

a entender que este seria mais amplo do que o conceito de assertividade, que passaria a 

ser um tipo de habilidade, entre outras, necessária a uma boa interação social. (Cabalo 

2003; Del Prette & Del Prette, 1999, 2001,). 

A habilidade social pode ser definida como um conjunto de comportamentos 

apresentados pela pessoa em situações interpessoais, onde a expressão de sentimentos, 

atitudes, desejos e opiniões são feitos de maneira adequada ao contexto, promovendo a 

resolução das demandas sociais com um mínimo de perdas para as partes envolvidas 

(Cabalo 2003, Del Prette & Del Prette, 1999, 2001).  

Como se pode perceber a partir dessa definição, o conceito de habilidade social continua 

muito próximo do conceito de assertividade, permanecendo a ênfase nos repertórios de 

comportamento. Cabalo (2003) inclusive afirma que esses conceitos são equivalentes, 

discordando de autores que os consideram em separado.  

Contudo, Falcone (2000) tem um visão diferente a respeito da habilidade social e 

considera que assertividade e habilidades sociais são diferentes. Ele relata que a 

expressão assertiva de seus próprios direitos durante a interação social pode levar a uma 

percepção negativa da pessoa por parte dos outros indivíduos. A habilidade social, por 

sua vez, levaria em consideração as necessidades das outras pessoas e exigiria uma 

compreensão empática e validação dos sentimentos dos outros. Dessa forma, a 

assertividade sozinha se caracterizaria como apenas mais um elemento constitutivo das 

habilidades sociais que necessitaria de outras características associadas, como o respeito 

aos desejos e perspectiva da outra pessoa, antes da expressão dos seus próprios 

sentimentos, desejos e perspectivas.  

Topping, Bremmer e Holmes (2002) fazem críticas ao conceito de habilidades sociais, 

justamente devido ao foco na demonstração apenas de habilidades comportamentais. 

Para se contrapor a essa conceituação, explicitamente comportamental, eles defendem 

que o conceito de competência social seria o mais adequado para se referir a interações 

sociais postivias.  Segundo esses autores, a competência social considera a capacidade 
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de integrar pensamento, sentimento e comportamento para realizar tarefas e resultados 

sociais positivos dentro do contexto onde o indivíduo se insere. Seria, então, um modelo 

mais amplo, que inclui outras capacidades como: a percepção de pistas sociais, a 

antecipação de conseqüências do comportamento, a geração de soluções eficazes e a 

expressão de um senso de auto-eficácia social. Nesse caso, então, os processos 

cognitivos ganham uma importância central para se apresentar boa competência social 

durante os intercâmbios sociais.  

Caballo (2003) também distingue o conceito competência social do conceito de 

habilidades sociais, contudo sua ênfase é muito mais na funcionalidade do 

comportamento do que nos processos cognitivos propriamente ditos. Como os autores 

anteriores, ele também considera que a definição de competência social deve ser mais 

ampla do que simplesmente repertórios e déficits comportamentais. Para Caballo (2003), 

a competência social se refere à qualidade e adequação da pessoa durante a atividade 

social. Nesse caso, o foco passa a recair não mais sobre as classes específicas de 

comportamentos emitidos, como é o caso das habilidades sociais, mas sobre a 

funcionalidade e efeitos do desempenho social geral nas situações vividas pelo 

indivíduo. 

Vale ressaltar que o conceito de competência social não significa uma completa 

conformidade social e moral e nem se reduz à apresentação de comportamentos 

socialmente aceitáveis. Até mesmo comportamentos agressivos em certos contextos 

sócioculturais podem ser utilizados de maneira socialmente competente. Indivíduos que 

apresentam comportamentos mais agressivos nem sempre serão impopulares, podendo, 

inclusive, se tornar líderes, sendo considerados mais socialmente competentes do que 

aqueles tidos como “pessoas fracas” ou “covardes” pelo grupo social (Sutton, Smith & 

Swethenham, 2001). 

Por outro lado a simples popularidade nem sempre quer dizer boa qualidade de 

desenvolvimento social e funcionalidade nas relações interpessoais, elementos 

considerados essenciais na definição de competência social. Muitas vezes 

comportamentos manipulativos e coercitivos podem levar a resultados socialmente 

favoráveis a curto prazo, contudo, isso pode gerar conseqüências danosas para a 

qualidade do seu desempenho social a longo prazo (Del Prette & Del Prette, 2005).  
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Foi o que verificaram Porter, Macfarland, Marsh e McElhaney (2005). Eles estudaram a 

popularidade entre adolescentes com o intuito de verificar as vantagens e desvantagens 

desse processo. Eles verificaram que os adolescentes populares estavam mais expostos 

ao uso de drogas e a pequenos atos de delinqüência. Isso era devido à maior 

sensibilidade do adolescente popular às regras do grupo da qual ele faz parte. Se essas 

regras grupais incluírem comportamentos de afronta às regras sociais impostas pelos 

adultos ele estará mais exposto a problemas sociais do que o adolescente pouco popular.  

Mesmo sabendo que a popularidade não deve ser tomada como sinônimo de 

competência social, aquela ainda é um importante elemento constituinte desta. É por isso 

que o status social e o julgamento positivo pelos outros são utilizados como elementos 

de avaliação da competência social como, por exemplo, os instrumentos sociométricos 

(Boulton, 1999; Del Prette & Del Prette, 2005; Porter, Macfarland, Marsh, McElhaney, 

2005; Salum &  Morais, Otta & Scala, 2001).  

Denham, Blair, Demulder, Levitas, Sawyer, Major e Queenan (2003) ampliam o 

conceito de competência social incluindo aí a competência emocional; nesse caso, os 

processos emocionais nas interações sociais que até aqui não tinham sido considerados 

de maneira explícita passam a ter destaque como importantes durante as demanda 

sociais. Assim, deve-se levar em consideração, na sua definição, a capacidade de regular 

as próprias emoções, observar e interpretar a expressão emocional do outro e ter 

capacidade de expressar emoções adequadas durante a interação social.  

Para verificar essa hipótese, esses autores estudaram 143 crianças entre três e quatro 

anos, avaliando a competência emocional e social destas. Os resultados mostraram que 

as crianças com maior competência emocional eram capazes de iniciar uma interação 

social mais facilmente com seus pares; conseguiam induzir uma avaliação inicial 

positiva nos seus professores e conseqüentemente tinham um melhor relacionamento 

com estes. Essas crianças conseguiam construir uma imagem socialmente competente 

dentro da escola, o que as encorajava a se engajar em mais interações sociais, que, 

assim, enriqueciam suas experiências sociais.  

Zirkel (2002), utilizando a teoria das inteligências múltiplas, introduziu também a idéia 

da inteligência social. Esse conceito utiliza-se das perspectivas comportamentais e 
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cognitivas no estudo das interações sociais, além de levar em consideração a inteligência 

emocional.  

O autor considera que a inteligência social enfatiza os aspectos mais adaptativos do 

comportamento. Para ele, os indivíduos desenvolvem inteligência social, interpretando 

ativamente o significado de seu ambiente social bem como as oportunidades e riscos que 

este tem. Assim, as pessoas socialmente inteligentes conhecem de maneira adequada a si 

mesmas e ao mundo social em que vivem. A partir desse conhecimento administram 

suas emoções e direcionam seu comportamento para resultados sociais desejáveis. Nesse 

caso o indivíduo com inteligência social desenvolve uma noção muito intensa de auto-

eficácia social.  

Outro conceito que tem feito parte dos estudos de interação social é o comportamento 

pró-social. Os comportamentos pró-sociais incluem atos de generosidade e 

solidariedade, que têm como foco fazer o bem ao outro. Nesse caso predomina o 

comportamento altruísta, onde os resultados serão benéficos, em princípio, para a pessoa 

que recebe a atenção e não para a pessoa que se comporta. No caso, o comportamento 

pró-social seria um investimento futuro que o indivíduo faria na relação com o outro. 

Além disso, esses comportamentos teriam a característica de aliviar o desconforto 

emocional provocado pelo sofrimento do outro. Levando em consideração o que foi 

relatado anteriormente, o comportamento pró-social em verdade seria um elemento 

constituinte da competência social que levaria a trocas sociais positivas com os outros 

(Rodrigues, Assmar & Jablonsk, 2003). Indivíduos que apresentam comportamento pró-

social teriam maiores índices de aceitação social e menores possibilidades de 

apresentarem problemas de externalização no início da adolescência (Hay, Payne, & 

Chadwick, 2004). 

Todas essas conceituações aqui presentes ainda dependem de um contexto cultural, que 

é variado e mutável. Evidencia-se, então, a dificuldade de se apresentar definições que 

possam ser utilizadas para qualificar genericamente as interações sociais. Em outras 

palavras, desempenhos que seriam eficazes em uma determinada situação social não 

seriam em outra, não sendo possível encontrar uma maneira adequada de se comportar 

que seja universalmente aceita como positiva socialmente (Caballo, 2003).  
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Um exemplo dessas diferenças é encontrado quando se comparam culturas coletivistas e 

individualistas. A idéia central do individualismo é a independência de um indivíduo em 

relação ao outro. Já a visão de grupos de indivíduos mutuamente vinculados e com 

obrigações recíprocas, caracteriza o construto coletivista. Ou seja, nas sociedades 

coletivistas o self é mais subordinado ao grupo onde o indivíduo está inserido, já nas 

sociedades individualistas há um grande senso de auto-suficiência desse self. As teorias 

abordam estes construtos como orientações características de sociedades, que no nível 

individual configuram-se como orientações consistentemente influentes no 

comportamento através do contexto (Miller, 2002). 

Partindo desses princípios, nas culturas mais individualistas aquele que se destaca entre 

os demais, que ascende socialmente, que se mostra competitivo pode ser considerado 

como socialmente mais ajustado e competente. Em contraposição a isso, indivíduos das 

sociedades mais coletivistas devem se mostrar mais identificados com o grupo em que 

estão inseridos, e devem sempre promover a coesão e o bem estar dos outros, ou seja, os 

comportamentos pró-sociais nesse caso são muito valorizados nesse contexto. (Miller 

2002) 

Constata-se em todas essas definições a necessidade de um esforço teórico e 

metodológico na busca do melhor modelo para conceituar e qualificar os processos de 

desempenho social dos indivíduos. Para isso é importante a inclusão de uma série de 

fatores que se complementam, se influenciam e se intensificam, a depender de como eles 

estão interagindo entre si. Fatores referentes à expressão adequada de comportamentos, 

como também de um bom funcionamento cognitivo para as trocas sociais são essenciais. 

Além disso, devem-se considerar os processos emocionais envolvidos e a sua 

administração durante os relacionamentos interpessoais para produzir relacionamentos 

positivos e gratificantes para ambas as partes.  
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Efeitos da competência social no desenvolvimento da criança 

 

Os seres humanos são animais sociais por natureza. Boa parte de nossa vida passamos 

nos relacionando com outros, direta ou indiretamente. Devido a isso a capacidade da 

pessoa se relacionar adequadamente é parte fundamental na promoção de bem estar, 

maior saúde física e mental e na maior percepção de felicidade (Caballo, 2003).  

Em relação à criança, mais especificamente, a competência social vai influenciar 

diversos aspectos da sua vida. Na escola as crianças que não desenvolvem boa 

competência social podem ter baixo desempenho acadêmico e serem percebidas como 

elementos perturbadores e estranhos. Na vida cotidiana as crianças competentes 

socialmente terão maior apoio da comunidade, além de desfrutarem de melhores 

relações familiares. A competência social é também um fator de promoção de 

resiliência, pois torna a criança mais capaz de enfrentar os estresses da vida e as 

tentações para envolver-se em comportamentos autodestrutivos (Topping, Bremmer e 

Holmes, 2002). 

Resiliência e competência social estão intrisecamente relacionados, embora uma não 

seja reduzida à outra. Da mesma forma que competência social, o conceito de resiliência 

ainda suscita muitos debates entre os teóricos. Atualmente ele tem se deslocado da 

concepção de perfil mais individualista, em que as crianças teriam algo implícito, 

interno, que as tornariam resilientes, para um conceito mais amplo, com ênfase no 

contexto. Pode-se falar de maneira geral, que resiliência seria a habilidade que um 

indivíduo ou grupo tem de vivenciar situações adversas e, a partir disso, ser capaz de se 

ajustar e reequilibrar constantemente. Esse reajuste pressupõe que as experiências 

adversas o tornariam  mais fortalecido, capacitado e amadurecido para a vida. É um 

processo ativo de crescimento em resposta a crises e mudanças que os indivíduos 

vivenciam. (Tavares, 2002).  

Com a mudança de uma visão mais individualista da resiliência, para um modelo mais 

interacional, a competência social ganha maior importância como um elemento a mais 

na construção desse processo. Contudo, a forma como essa relação se dá não ocorre de 

maneira simples. 
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Uma das formas que a competência social ajudaria na formação de indivíduos resilientes 

é através da construção de relacionamentos positivos e duradouros com os outros. A 

maioria dos estudiosos da resiliência considera essencial para o seu desenvolvimento 

que a criança tenha uma rede de apoio social capaz de dar suporte a elas diante das 

adversidades. As crianças mais competentes socialmente tendem a eliciar, com mais 

freqüência, respostas positivas dos outros indivíduos, mantendo mais facilmente essa 

rede social (Yunes, Szymanski 2002; Tavares, 2002). 

Além dos fatores relacionados ao desenvolvimento da resiliência, a competência social 

estaria presente também nos próprios elementos constitutivos do que se poderia 

classificar como uma postura resiliente. A primeira delas é a capacidade de ajustamento 

social, citado na descrição anterior. Os indivíduos que são considerados competentes 

socialmentes têm como característica esse ajustamento. Outra característica do resiliente 

é a capacidade de ter  um bom funcionamento psicossocial, durante e após experiências 

adversas, além do desenvolvimento de comportamentos pró-sociais com adultos, 

características essas apresentadas por pessoas competentes socialmente (Yunes, 

Szymanski 2002 & Tavares 2002).  

 Seguindo essa perspectiva, Cecconello e Koller (2000), estudaram três famílias em 

situação de risco. O ambiente onde essas famílias estavam era de pobreza e violência 

com a presença de tráfico de drogas na região. O estudo usou o método qualitativo de 

análise e se debruçou sobre os aspectos da competência social e resiliência com crianças 

em situação de pobreza. Os pesquisadores utilizaram como forma de coleta de dados a 

observação e passaram a conviver com as famílias de maneira interagir intimamente 

com esse contexto, conhecendo então a realidades delas.  Os resultados encontrados 

apontam uma melhor adaptação a situações adversas nas crianças com maior 

competência social. As autoras consideraram a relação entre resiliência e competência 

social algo tão evidente que defendem a implementação de programas que auxiliem no 

desenvolvimento de competência social de crianças, com o intuito de aumentar o nível 

de resiliência destas em situação de risco.  

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Mendez, Fantuzzo e Cicchetti 

(2002). Eles estudaram 141 crianças afro-americanas que participavam de programas 

educacionais para crianças pobres do noroeste dos Estados Unidos.  Essas crianças eram 
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de famílias consideradas de baixa renda e viviam em de bairros pobres em situação de 

risco social. A idade das crianças variava entre 42 meses até 65 meses. Foram avaliados 

vários aspectos do comportamento social das crianças com o objetivo de verificar seu 

nível de competência social. As crianças consideradas competentes socialmente tinham 

boa capacidade de adaptação, eram mais flexíveis diante de demandas sociais variadas, 

se engajavam em situações novas mais facilmente e eram auto-reguladas. Essas 

características atribuíam a elas, segundo o autor, um bom nível de resiliência frente às 

adversidades do meio, funcionando como um fator de proteção.  

Em contraste, o mesmo estudo encontrou que a falta de  competência social  em algumas 

crianças as levavam a se engajar mais freqüentemente em brigas com seus pares, como 

conseqüência, principalmente, da baixa regulação emocional. Problemas escolares 

também foram encontrados nessas crianças, além de posteriormente apresentarem 

distúrbios psicopatológicos como desordens de conduta e déficits de atenção.   

Shonk e Cicchetti (2001) também relacionam desordens psicopatológicas com o 

conceito de competência social. Para eles a competência social tem a propriedade de 

mediar as experiências de maltrato sofridas pelas crianças e regular o seu desempenho 

acadêmico. Parece que o desenvolvimento da competência social promove na criança 

uma capacidade de auto-regulação, sendo por isso, um importante elemento nos estudos 

sobre desenvolvimento de psicopatologias e comportamentos desajustados.  

Baixa competência social geralmente é relacionada com futuros problemas 

psicopatológicos em fases posteriores do desenvolvimento das crianças. Esses distúrbios 

durante a infância e adolescência são divididos em dois grandes grupos: problemas 

externalizantes e internalizantes. Os problemas externalizantes envolvem agressividade, 

comportamentos opositores e desafiantes, condutas anti-sociais e abuso de substâncias 

psicoativas. Já os problemas chamados internalizantes se referem a problemas como 

depressão, isolamento social, ansiedade e fobia social (Del Prette & Del Prette, 2005).  

Dentro dessa visão, a falta de competência social pode gerar um ciclo vicioso de difícil 

tratamento. Déficits na competência social geram isolamento, que podem provocar raiva, 

comportamento agressivo, autopiedade, depressão e abuso de drogas, levando o 

indivíduo a se tornar marginalizado pelo seu meio social (Salum, Morais, Otta & Scala, 

2001). Com o passar do tempo essas crianças passam a buscar grupos de crianças 
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igualmente rejeitados e com problemas semelhantes. Com isso há uma potencialização 

da agressividade delas, com um possível envolvimento com ações delinqüentes no 

futuro (Hay, Payne & Chadwick, 2004). 

 Por outro lado, as crianças que se apresentam inibidas diante das situações sociais terão 

menos oportunidades de interações positivas como elogios, sorrisos e carícias, que serão 

retroalimentadoras das condutas adequadas apresentadas pelo indivíduo (Caballo 2003). 

A conseqüência disso poderá ser inclusive, o desenvolvimento de depressão e problemas 

internalizantes que podem chegar até a vida adulta (Hay, Payne & Chadwick, 2004).  

Embora os mecanismos de influência da baixa competência social na presença de 

psicopatologia em crianças tenham sido evidenciados por esses autores, verifica-se que 

essa perspectiva não é unanimidade entre os artigos que discutem o tema. Para alguns 

autores a baixa competência social também pode constituir o próprio sintoma do 

transtorno estudado e não necessariamente a causa dele.  Ou seja, a relação aqui se torna 

inversa com o transtorno psicopatológico, provocando entre outras coisas, baixos níveis 

de competência social.  

Nurcombe, Tramontana, Wolraich, Baumgaertel, Bernet e Sanders (2002) tem essa 

perspectiva. Os autores afirmam que crianças e adolescentes com transtornos de conduta 

têm como características de comportamento o baixo funcionamento social e acadêmico. 

Eles se apresentam irritadiços e constantemente conflitam com colegas e professores e 

são geralmente solitários. Além disso, eles subutilizam os indícios sociais, tendem a 

interpretar indícios neutros ou ambíguos como hostis e a gerar poucas soluções 

assertivas para os problemas sociais. Na etiologia desses transtornos os fatores 

levantados referem-se a disfunções neuropsicofisiológicas, herança genética, além de 

maus-tratos e negligência na infância. Ou seja, as características de conduta dessas 

crianças indicando baixa competência social seriam em verdade os sintomas dos 

transtornos.  

Como se pode perceber nesses achados, é difícil falar em efeitos da competência social 

sem se tornar, muitas vezes, circular, pois problemas relacionados a desempenho social 

geram transtornos para a criança, pois levam a mais déficits de competência social em 

um processo de retroalimentação constante. Em sentido oposto as crianças com boa 
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competência social mantêm uma rede de apoio social mais estimulante e afetuosa 

levando-as a um aprimoramento dessa competência.  

 

Desenvolvimento da competência social 

 

O desenvolvimento da competência social se dá ao longo de toda a vida do indivíduo, 

iniciando-se na infância, com a família e continuando com a comunidade, creche, pré-

escola, escola etc. 

O passo inicial desse processo ocorre com o desenvolvimento do apego. O apego pode 

ser definido como uma série de comportamentos da criança que tem como meta 

promover a aproximação da mãe. Esses comportamentos se desenvolvem na interação 

do bebê com seu meio, em especial com a figura materna. Essa relação recíproca entre 

mãe e filhos não pára nos primeiros anos, prolongando-se ao longo da vida do indivíduo 

e afetando suas futuras relações sociais. O fenômeno apego tem como base processos 

biológicos e surgiu durante a evolução humana, sob pressão seletiva do seu meio 

ambiente evolucionário (o ambiente ao qual a espécie humana se adaptou). Nesse caso 

os perigos à sobrevivência da criança, proporcionados pelo meio ambiente 

evolucionário, seriam reduzidos com a proximidade física do adulto, principalmente da 

mãe. (Bowlby, 1998).  

Contudo, essa relação de apego entre a criança e seu cuidador não deve ser entendida de 

uma forma dicotômica, ou seja, ou a criança tem apego ou não tem. Há uma variedade 

de tipos de apego encontrados, quando se avalia a qualidade da interação entre os dois.  

A técnica mais usada para avaliar a qualidade do apego é o método experimental, 

conhecido como situação estranha. O método consiste em criar um cenário em que a 

criança brinca em um ambiente estranho para ela, lidando com episódios de interações 

naturais com o cuidador, breves separações do cuidador e encontros com estranhos. A 

depender das respostas da criança em relação à mãe, é avaliado o tipo de apego (Stewart, 

1992). 

Desse experimento foram classificados quatro tipos de apegos: o apego seguro, o apego 

resistente, apego esquivo e o apego desorganizado. O primeiro deles é o apego seguro, 
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onde a criança desenvolve uma boa relação de intimidade com a mãe, que vai servir de 

base segura para explorar o ambiente. O apego resistente se caracteriza por uma maior 

insegurança da criança na ligação com a mãe e menor tendência a explorar o ambiente, 

se mostrando também ambivalente diante dos contatos iniciados pela mãe.  No apego 

esquivo a criança não procura a mãe e não demonstra diferença entre o contato com a 

cuidadora ou um estranho. E finalmente o apego desorganizado se caracteriza por uma 

constante instabilidade emocional da criança com a procura e a rejeição da mãe 

enquanto figura de apego (Shaffer, 2005).  

Elicker, Eglund e Sroufe, apud Bohlin, Hagekull e Rydell (2000) elaboraram um modelo 

que busca explicar a influência do apego nas relações sociais posteriores da criança. O 

apego seguro proporcionado pela responsividade dos pais levaria as crianças a terem 

uma expectativa social positiva. Essa relação responsiva entre criança e cuidador 

promove um aprendizado sobre relações empáticas, o que serve de modelo para as 

outras interações sociais. E finalmente as crianças, nessas condições favoráveis de 

apego, desenvolvem um senso geral de auto-estima e valor pessoal, qualidades 

essenciais para uma boa capacidade de interação social. 

Bohlin, Hagekull e Rydell (2000) buscaram estudar os efeitos do desenvolvimento do 

apego na competência social das crianças a longo prazo. Com uma metodologia 

longitudinal as crianças eram pesquisadas de seis semanas de vida até nove anos de 

idade. Os resultados mostraram que as crianças com apego seguro apresentavam um 

bom funcionamento social no período de idade escolar. Essas crianças eram mais 

queridas pelos colegas de sala em comparação com crianças que apresentaram apego 

inseguro, além de mostrarem mais iniciativa social.  

Tomando como base a mesma perspectiva, Englun, Levy, Hyson e Sroufe (2000) 

estudando métodos de medição da competência social em adolescentes, correlacionaram 

médias de apego com níveis de competência social. Como era um estudo longitudinal os 

participantes tiveram seu nível de apego avaliado entre um e dois anos de idade, através 

da situação estranha. Os dados coletados mostraram que as médias de competência 

social do grupo considerado seguramente apegado foram significativamente superiores 

ao grupo de apego inseguro. Além das médias de competência social, o grupo de apego 
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seguro também apresentou médias significativamente superiores em envolvimento 

emocional, liderança e autoconfiança.  

Esses resultados mostram como são importantes as primeiras relações afetivas e sociais 

da criança com seus cuidadores. Contudo, isso não basta para que ela consiga ter um 

satisfatório desenvolvimento social.  Ela tem que também ser capaz, ao longo de seu 

desenvolvimento cognitivo, de mudar a sua perspectiva de mundo. Nessa situação ela 

não só adota a perspectiva do outro como também passa a ver a si mesma pelos olhos do 

outro. Isso permite que ela, por exemplo, compartilhe sentimentos e pensamentos, 

tornando-se mais disposta a ajudar o próximo, desenvolvendo empatia (Berns, 2002; 

Kail, 2004). 

Esse desenvolvimento das habilidades empáticas é essencial na formação da 

competência social em crianças. É através da empatia que a criança reduz o conflito e 

aumenta a vinculação social com seus pares e pais, o que a torna mais popular, simpática 

e com menor possibilidade de problemas de ajustamento social futuro (Falcone, 2000).  

A empatia inicia-se com a resposta emocional ressonante do bebê, onde manifestações 

emocionais de outras pessoas provocam o mesmo tipo de expressão na criança, como 

um contágio emocional. Essa resposta é considerada pré-empática. Nessa fase de seu 

desenvolvimento a criança se comporta como se o que ocorreu com o outro também 

ocorreu com ela. Só a partir do terceiro ano de vida ela é capaz de conscientemente 

perceber que os outros experimentam estados subjetivos internos diferentes do dela, os 

quais merecem atenção nas interações sociais (Falcone, 2000).  

À medida que ela intensifica esses contatos sociais e os comportamentos empáticos e 

pró-sociais, ela passa a ser cada vez mais demandada emocionalmente. A partir desse 

momento a criança deve desenvolver a capacidade de interpretar, expressar e regular 

suas emoções de forma integrada. Assim, ela é capaz de se utilizar dessas capacidades 

para se inserir da melhor maneira no meio social, seja utilizando as “dicas” que a 

expressão emocional do outro proporciona para se adequar ao tipo de interação exigida, 

seja evitando expressões emocionais negativas de maneira constante e intensa. Isso irá 

promover maior aceitação desta pelo grupo (Sharfe, 2002).  

Fabes, Eisenberg, Jones, Melanie, Guthrie, Poulin, Shepard e Friedman (1999) 

procuraram verificar exatamente a capacidade de regulação emocional da criança e sua 
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relação com a competência social. Os estudos mostraram que as crianças mais 

competentes socialmente conseguiam utilizar-se de estratégias para reduzir o estresse 

emocional, diminuindo a percepção ameaçadora das situações negativas. Com isso essas 

crianças conseguiam reduzir as expressões emocionais negativas e dessa forma tinham 

mais capacidade de utilizar-se de recursos socialmente competentes nas interações 

sociais.  

Por outro lado, crianças com pouca regulação emocional apresentavam mais emoções 

negativas nas interações sociais, o que levava a uma interrupção precoce da interação 

com seus pares e também a uma redução da possibilidade de expressão de 

comportamentos socialmente competentes (Fabes, et al., 1999).  

Essa regulação emocional, tão importante para um bom desempenho social das crianças, 

é auxiliada por processos de base biológica envolvendo principalmente o temperamento. 

O temperamento pode ser definido como um estilo de resposta emocional, motora e 

perceptiva que as crianças logo no início da vida apresentam, estilo esse que tem como 

base a herança genética. O temperamento permite explicar parte das diferenças de reação  

apresentada pelo bebê diante dos estímulos ambientais e pode ser dividido em nove 

dimensões que são: retraimento, adaptabilidade, qualidade do humor, intensidade de 

reação, persistência, ritimicidade, nível de atividade, responsividade e nível de distração 

(Shaffer, 2005). 

A partir das diferenças de respostas, as crianças são categorizadas em três perfis 

temperamentais que são: temperamento difícil, que se caracterizaria por um humor 

predominantemente negativo, irritabilidade, baixa adaptabilidade e hábitos irregulares; 

temperamento fácil, são crianças calmas, equilibradas, de bom humor e adaptáveis a 

novas situações; e, finalmente, temperamento de aquecimento lento, apresentando baixa 

atividade, certa melancolia e adaptação lenta (Shaffer, 2005).  

O temperamento, então, irá influenciar na auto-regulação do comportamento e na 

inibição da reação emocional negativa durante situações de estresse nas interações 

sociais. Como relatado anteriormente, essas características são percebidas como 

socialmente competentes por aqueles que interagem com a criança. Assim crianças de 

temperamento fácil tendem a ter mais relacionamentos positivos com seus amigos e 

também a ser mais popular entre seus pares (Ann, Sheryl & Smart, 2004)  
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Fica evidente, através desses achados o quanto fatores constitucionais como os 

biológicos, genéticos e cognitivos estão presentes no desenvolvimento da competência 

social da criança. Contudo, todo o impacto desses fatores nesse processo é moderado 

pelos eventos sociais e culturais em que a criança está inserida. Ou seja, esse 

desenvolvimento ocorre dentro de contextos próprios que irão levar o indivíduo a 

utilizar seu potencial de maneira mais ou menos adequada. Essas condições são muito 

pesquisadas pelas teorias comportamentais, que têm uma forte tradição no estudo do 

meio ambiente e suas conseqüências no comportamento humano.  

Para essas teorias, o contexto permite que a criança não só entre em contato com 

modelos de comportamentos sociais adequados, como também proporciona 

gconseqüências aos comportamentos considerados socialmente competentes, além de 

sinais para a criança discriminar de que forma ela deve se comportar socialmente. O 

contexto social vai também fornecer instruções verbais a respeito de seu 

comportamento, permitindo que ela desenvolva estratégias mais eficazes de interação 

social (Del Prette & Del Prette, 2005).  

Entre os diversos contextos de desenvolvimento social, o mais importante nos primeiros 

anos de vida, é sem dúvida, o contexto familiar. No período pré-escolar os pais 

proporcionam uma intensa troca com seus filhos, sendo a principal fonte de afeto, 

atenção, cuidados e aprendizados. Trocas positivas com os pais nessa idade contribuem 

significativamente para o desenvolvimento pró-social da criança (Paterson, Reid & 

Dishion, 1992). Nesse caso, diferente da teoria do apego, a ênfase está no ambiente de 

aprendizado da criança, e seus efeitos se dão ao longo de sua história (pela ontogênese) e 

não por eventos pontuais que ocorreram durante o primeiro ano de vida do indivíduo. 

Mesmo quando a família deixa de ser a principal fonte de interação social, ao longo do 

seu desenvolvimento, os pais continuam a exercer forte influência sobre o 

desenvolvimento social da criança. Os comportamentos socialmente competentes das 

crianças vão sendo adquiridos à medida que os pais reagem de maneira adequada à 

expressão emocional, verbal e comportamental do seu filho. As conseqüências que se 

seguem ao comportamento dela, proporcionados pelos pais, irão modelar seus futuros 

comportamentos sociais (Paterson, et al., 1992).  



 21 

Se esse processo ocorrer de maneira adequada as crianças aprendem a utilizar 

comportamentos pró-sociais, ao invés de aversivos, para neutralizar situações de conflito 

ou desagradáveis. Por outro lado, caso os pais utilizem constantemente a coerção verbal 

e ou física para resolver conflitos, a criança com isso irá adquirir um modelo de 

interação agressivo, que ela utilizará todas as vezes que vivenciar situações semelhantes. 

Se os pais reagirem, cedendo aos modelos agressivos aprendidos pela criança, isso irá 

reforçar cada vez mais a utilização desses comportamentos anti-sociais por parte dela 

(Paterson, et al., 1992).  

Com base nessa perspectiva, De Salvo, Silvares e Toni (2005) pesquisaram a correlação 

existente entre práticas de cuidado dos pais e comportamento pró-social. Nesse estudo 

30 crianças foram avaliadas pelo CBCL (Child behavior cheklist) que faz um 

levantamento dos problemas de comportamento e competência social dos participantes. 

Os escores desse teste foram correlacionados com os dados do instrumento IEP 

(inventário de estilos parentais) que fez o levantamento de práticas de cuidados.  

Os resultados da pesquisa demonstraram que determinadas práticas de cuidados 

parentais estão relacionadas, de maneira significativa, o comportamento social e anti-

social da criança. Por exemplo, quando os pais se mostram interessados, disponíveis 

para contatos físicos e afetuosos as crianças se tornam mais sociáveis. Já a carência 

desses fatores de cuidado estão relacionados a comportamentos agressivos por parte da 

criança. Comportamentos de cuidados ligados à justiça, à moral e à coerência por parte 

dos pais também são preditores de competência social. 

Fabes, Leonard, Kupanoff e Martin (2001), pesquisando a relação entre pais e filhos e o 

desenvolvimento da competência social, elaboraram um modelo de explicação para o 

processo de desenvolvimento social. Segundo seus achados os pais que reagem de 

maneira muito intensa à expressão emocional negativa da criança, desaprovando e 

desqualificando seu filho, levam-no a aprender que seus sentimentos são errados, 

inapropriados e que não são válidos. Com isso a criança não desenvolve a capacidade de 

expressar sentimentos de maneira mais equilibrada, apresentando ora uma forte inibição 

de expressão emocional, ora uma expressão emocional desproporcionalmente intensa. 

Esse processo se generaliza para outras interações sociais além das interações entre pais 

e filhos propriamente ditas, interferindo, assim, na sua competência social.  
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Não há dúvida quanto à grande influência que a família oferece para o desenvolvimento 

social das crianças, contudo, o tempo faz com que outras instituições sociais comecem a 

exercer sua influência. Essas instituições vão aumentando sua interferência à medida que 

as crianças vão se desenvolvendo e a atenção recebida pelos pais vai diminuindo. Dentro 

dessas influências extrafamiliares a mais evidente delas é a relação com seus pares. 

Bebês e pré-escolares são expostos cada vez mais freqüentemente a cuidados não 

parentais, o que propicia também contatos com outras crianças do mesmo grupo de 

cuidados. (Shaffer, 2005).  

Através desse contato com seus pares é possível encontrar diferenças individuais na 

competência social da criança no primeiro ano de vida. Essas diferenças individuais de 

desempenho social com outras crianças parecem se manter de maneira relativamente 

estável ao longo do processo de desenvolvimento social dela. Contudo o sucesso desse 

processo depende da aquisição de habilidades cognitivas e de auto-regulação que irão 

habilitá-la a não só se engajar como também manter interações sociais com diferentes 

crianças (Hay, Payne, & Chadwick, 2004). 

Uma capacidade cognitiva muito requerida na interação entre pares é o 

compartilhamento da atenção. Ou seja, a criança deve não só ser capaz de estar atenta ao 

outro como também promover a atenção do outro enquanto interage com ela. Nesse caso 

a capacidade de utilização e interpretação da comunicação não verbal é de grande 

importância. Mas ela não só deve se manter atenta como também ser capaz de manter-se 

interessada por novas experiências, pessoas e lugares, controlando sua inibição diante do 

novo (Hay, et al., 2004). 

Outra característica a ser desenvolvida é a capacidade de seguir modelos de 

comportamento apresentados por outras crianças, pois essa característica facilita que a 

interação seja cooperativa e complementar entre os pares.  Além disso, a criança deve 

desenvolver a capacidade de entender como se dão as relações de causa e efeito durante 

as interações sociais. Ou seja, ela tem que ser capaz de entender as motivações das 

outras crianças e também perceber como ela própria pode afetar essa relação. Por fim ela 

tem que desenvolver a capacidade de regulação emocional já citada anteriormente (Hay, 

Payne, & Chadwick 2004). 
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Como já foi dito esse processo de desenvolvimento da competência social entre pares é 

precocemente facilitado pelas instituições de cuidados não parentais, que nas sociedades 

modernas têm sido utilizados em proporções cada vez maiores. Devido a isso é 

importante estudar de forma mais aprofundada como essas instituições participam do 

processo de desenvolvimento social da criança.  

 

Cuidados não parentais em creche: histórico e características básicas 

 

Tradicionalmente, o ambiente de cuidado mais aceito como adequado ao 

desenvolvimento da criança é o ambiente familiar, onde os pais e/ou parentes fornecem, 

em princípio, os meios materiais e afetivos ideais para o seu desenvolvimento. Por isso 

mesmo há ainda uma tensão entre os que defendem a ampliação dos serviços de creche e 

aqueles que acreditam que os cuidados com as crianças pequenas devem ser 

exclusividade da mãe dentro de uma família estruturada (Montenegro, 2005).  

 Contudo, nas sociedades contemporâneas o cuidado não parental de crianças, 

materializado nas creches, vem adquirindo uma importância cada vez maior como 

contexto de desenvolvimento. Isso tem ocorrido devido a profundas mudanças na 

sociedade, na organização da família e no papel social da mulher (Pacheco & Dupret, 

2004).  

Um dos fenômenos mais importantes nesse processo de mudanças foi o êxodo rural, 

com a conseqüente urbanização da nossa sociedade. Isso levou a um aumento da 

demanda por mão de obra operária não só masculina, como também da mulher. Com 

isso os movimentos feministas, sociais e trabalhistas passaram a reivindicar o 

desenvolvimento e a ampliação dos serviços de creche, que se transformou em um 

direito trabalhista (Pacheco & Dupret, 2004). 

No nível doméstico esse mesmo processo de êxodo rural levou a uma diminuição do 

tamanho das famílias; como conseqüência disso perde-se uma importante rede de apoio 

social para os pais, já que seus membros (irmãos, tios, avós) eram uma alternativa a mais 

para os cuidados da criança. Além disso, o individualismo das grandes cidades reduziu 

ainda mais essa rede de apoio social, levando a um distanciamento psicológico entre 
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membros de uma comunicade. Esses fatores somados levaram à procura cada vez maior 

por cuidados não parentais fora do espaço familiar (Pacheco & Dupret, 2004; Rossetti-

Ferreira, 1994). Com isso a creche vem se constituindo como um fenômeno de grande 

importância para estudo, já que tem se tornando uma necessidade significativa da 

população. 

Esse processo histórico de aumento de demanda por  creche também levou, como não 

poderia deixar de ser, a uma transformação da estrutura e serviços prestados por esse 

tipo de instituição. A creche inicialmente tinha uma atuação mais sanitarista, com o 

intuito de evitar doenças, prevenir a delinqüência, sendo voltadas para controle e os 

cuidados básicos. O objetivo maior da creche era a assistência aos pobres. Essa filosofia 

de funcionamento se modificou bastante ao longo dos anos. Atualmente se busca uma 

creche que atue em parceria com os pais e compartilhe com eles a responsabilidade de 

educação de crianças, numa perspectiva de cuidados integrais das mesmas (Amorim & 

Rossetti, 1999; Carvalho, 1999). 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil tem também acompanhado essas transformações 

sócio-econômicas e culturais, com a crescente incorporação da mulher no mercado de 

trabalho. Aqui também a instituição creche passa, no nosso país, a ganhar uma 

legitimidade oficial, saindo de uma situação não regulamentada, e muitas vezes 

clandestina, para uma formalização cada vez maior (Carvalho, 1999, Lordelo, 2002; 

Montenegro, 2005).  

Contudo, apesar desse processo de formalização, a crescente demanda por esses serviços 

continua produzindo uma oferta diversificada de modelos. Esses modelos irão variar em 

função dos objetivos que a creche assume em relação às crianças (Carvalho 1999, 

Lordelo 2002; Montenegro 2005).  

Entre os modelos de serviços de creche o mais comum e tradicional é a creche composta 

de grandes espaços especialmente construídos para esse fim, tendo um aspecto de 

escola, com salas rigidamente separadas por idades e atividades bastante estruturadas 

seguindo uma rotina fixa. A concepção de creche nesse caso é assistencialista, 

priorizando, então, cuidados básicos de guarda, alimentação e higiene, objetivando 

atender a um maior número possível de crianças. Esse seria o modelo típico das creches 
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públicas e filantrópicas. Nesse caso as crianças entram mais cedo e durante o dia 

permanecem os dois turnos (Ferreira, Amorim & Vitória 1996; Lordelo 2002).  

Pacheco e Dupret (2004) estudando as creches públicas no Brasil afirmam que nesse 

modelo de creche geralmente as cuidadoras ficam sobrecarregadas de trabalho, o que 

prioriza um modelo mecânico de atendimento. Com isso essas instituições têm como 

prioridade mediar situações de miséria em detrimento de um papel social mais amplo no 

atendimento às crianças. A autora ainda lembra que nas creches públicas do país em 

geral as profissionais são menos qualificadas, têm piores condições de trabalho e baixa 

remuneração. 

 Um outro modelo seria mais comumente encontrado nas creches particulares. Nesse 

caso os locais de cuidados utilizados são as casas residenciais especialmente adaptadas 

para esse fim, com atividades mais livres, menor número de crianças por adulto e em 

geral menor tempo de permanência durante o dia. Nesse caso predomina uma visão de 

cuidado materno substituto, onde o ambiente se assemelha ao ambiente familiar. 

(Ferreira, Amorim & Vitória, 1996; Lordelo, 2002).  

Carvalho (1999) chegou a estudar um modelo de cuidado semelhante no Brasil. Os 

resultados mostraram que a creche em questão apresentava uma maior interação afetuosa 

das crianças devido ao seu menor tamanho, dando a ela uma característica mais 

“familiar”. Além disso, por ter um regime de apenas um turno para os cuidados da 

criança, as oportunidades de exercitar brincadeiras em outros ambientes eram vistas 

como mais um fator positivo desse modelo. Além disso, por ser menor, a autora 

verificou que a instituição apresentava menos perigos físicos para as crianças, pois havia 

uma menor quantidade de equipamentos para a criança se machucar, bem como uma 

maior proteção por parte das cuidadoras, devido à maior proximidade destas com as 

crianças.  

Há também a creche que se propõe a atender a objetivos educacionais. Nesse caso uma 

parte das profissionais que lidam com as crianças tem nível superior na área de 

educação, há todo um programa educacional planejado para cada faixa etária, com 

atividades direcionadas ao desenvolvimento das habilidades das crianças. Esse tipo de 

modelo é comumente encontrado nas creches universitárias e foi estudado por Ferreira, 
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Amorim e Vitória (1996) que pesquisaram a creche do campus universitário da USP em 

Ribeirão Preto. 

Há, por fim, o modelo de creche geralmente nomeada como creche comunitária. Nesse 

caso o que predomina é o improviso, baixa qualificação do pessoal, e instalações 

precárias (Lordelo, 2002).  

É claro que quando se fala de modelos e objetivos de cuidados, corre-se o risco de não 

se dar conta das variações encontradas entres essas perspectivas. Ou seja, a creche 

universitária poderá ter algumas características típicas dos modelos filantrópicos, assim 

como creches comunitárias poderão incorporar objetivos mais educacionais. Mas apesar 

dessa maior diversidade de modelos de cuidados alternativos da creche com o intuito de 

prestar melhores serviços, de maneira geral as instituições ainda enfrentam um problema 

comum a todas elas que é a difícil relação pais-creche. 

Esse problema surge devido às parcerias e compartilhamentos dos pais em relação ao 

serviço prestado na creche ainda não serem muito eficientes. Visando verificar isso, 

Bhering, e Bombardelli de Nez (2002) buscaram avaliar a relação dos pais com a creche, 

cuidadores e professores através da análise de 33 entrevistas. Os resultados mostraram 

que não parece haver uma parceria efetiva entre pais e creche. Os pais tendem a assumir 

uma postura de gratidão diante dos serviços prestados pela creche, o que inibe 

questionamentos sobre as atitudes da instituição no cuidado de seu filho. Expressões 

como “é o suficiente” ou “o possível” são comuns nos discursos dos pais. Com isso a 

creche passa a tomar decisões sobre as crianças sem a preocupação de considerar a 

opinião de seus pais.  

Com o propósito semelhante Pacheco e Dupret (2004) fizeram entrevistas com 819 

famílias usuárias do serviço de creches públicas, objetivando conhecer a visão e 

expectativas dos pais a respeito do assunto. Os resultados revelaram uma visão 

assistencialista-custodial das creches. Na opinião dos pais, a creche é apenas uma 

extensão dos cuidados familiares, não havendo espaço para se pensar a creche como um 

local que possa estimular o desenvolvimento da criança. A pesquisadora também 

verificou a não existência de uma real integração creche-família, não há um espaço de 

troca, onde questões possam ser discutidas e reavaliadas, bem como dúvidas e 

inquietações possam ser dirimidas pelos educadores. 
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Esse aspecto se torna preocupante, quando se sabe que a creche é um ambiente de 

cuidados coletivos que apresenta características próprias que a diferencia dos cuidados 

parentais, o que exige uma postura mais atenta e ativa dos pais em relação aos serviços 

por ela prestados.  

Dentro das características próprias de cuidados na creche, que merecem uma maior 

atenção, a primeira, e mais óbvia delas, é a razão adulto-criança. Na creche essa razão é 

menor, quando comparado ao ambiente familiar. Com isso essa criança passa a ter como 

sujeito mais disponível para interação a outra criança, ficando a interação com o adulto 

em segundo plano (Amorim & Rossetti, 1999).  

Outra questão que se levanta a respeito do ambiente de creche é a troca de turnos das 

equipes responsáveis pelos cuidados à criança. Isso tem como conseqüência a promoção 

de uma instabilidade na relação da criança com o adulto, causando contínuas separações 

e dificultando a formação de novos vínculos em tempo relativamente curto (Lordelo, 

1997). Além disso, as brincadeiras nesse ambiente são mais direcionadas, muitas vezes 

impondo limites dentro da organização da creche, o que irá reduzir a possibilidade de 

experiências diversificadas por parte das crianças (Vasconcelos & Rossetti Ferreira, 

2002).  

Por fim, a creche pode gerar também conflitos com valores culturais presentes dentro da 

família, podendo levar a problemas relacionados a construção de sua individualidade, da 

identidade do sujeito e do conceito de intimidade. Tais valores são de difícil consecução 

com o modelo de cuidado de creche, onde se compartilha espaço físico e brinquedos que 

são utilizados pela criança sem possibilidade de posse do mesmo. Além disso, 

momentos considerados íntimos, como banho e amamentação, são realizados 

publicamente (Amorim & Rossetti 1999). 

Devido a essas especificidades do ambiente de creche, as crianças que estão nesse 

contexto podem apresentar alterações no seu comportamento social. Contudo, essas 

alterações não ocorrem de maneira unidirecional, ou seja, não se pode apontar para 

apenas uma única direção de efeitos quando se fala de cuidados não parentais. É 

necessário a integração dessas características com condições relacionadas às 

características mais qualitativas de cuidados da creche, além da qualidade das relações 

familiares em que essa criança está inserida. (Lordelo, 2002).  



 28 

 

Experiência de creche e desenvolvimento da competência social 

 

A experiência de cuidados não parentais é mediada por uma série de fatores relacionados 

a qualidade  de cuidados da creche. Entre esses fatores podem ser considerados a 

organização do espaço físico, a responsividade dos cuidadores e a qualidade de interação 

entre as crianças. Esses fatores irão permitir a formação de vínculos secundários na 

creche, constituindo-se como um estímulo ao desenvolvimento social da criança 

(Lordelo, 2002). 

Esses elementos parecem ter uma maior importância do que os fatores mais 

quantitativos como mais brinquedos, mais espaço, maior quantidade de contatos físicos e 

interações com a criança, mais tempo de brincadeiras. Em outras palavras mais não 

significa necessariamente melhor para a criança (Stewart, 1992). 

Devido a essa multiplicidade de fatores, interagindo entre si de maneira variada, é que as 

alterações indicadas pelas pesquisas demonstram exatamente essa diversidade de 

possibilidades. Entre os efeitos que a creche tem no comportamento social das crianças 

estão: maior orientação para pares, mais assertividade, comportamento mais 

amadurecido em situação de grupo, maior expressividade, cooperação, melhor 

conhecimento das regras sociais e maior doação de objetos ao outro. Por outro lado há 

um aumento de agressão dirigida a pares e adultos, mais rebeldia, menos tolerância à 

frustração, menos sensibilidade à punição, mais episódios de brinquedo solitário 

(Lordelo,1997; Stewart,1990).  

Embora se tenha dito que a creche tem características próprias que podem interferir para 

melhor ou para pior no desenvolvimento da criança, quando se pensa, mais 

especificamente no desenvolvimento social dessas, algumas características ganham mais 

importância. Entre elas estão: a interferência no desenvolvimento do apego, a relação 

entre os cuidadores/professores de creche, as condições físicas e espaciais que a creche 

proporciona à criança e, finalmente, a convivência social precoce com os pares. 

(Bowlby, 1998; Bohlin Hagekull & Rydell, 2000; Casares & Caballo 2000;  Fabes, 

Leonard, Kupanoff & Martin, 2001; Piotto & Rubiano, 1999). Para se entender melhor 

como cada uma dessas situações interfere no desenvolvimento social da criança é 
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necessário se debruçar mais profundamente em como são os mecanismos de atuação e 

interferência de cada uma das características acima citadas.  

O apego serve de base futura para os modelos de interação social da criança e também 

do adulto. Quando a criança desenvolve um apego seguro, isso a leva a ter uma 

expectativa generalizada de relações sociais positivas. É nessa relação responsiva entre 

criança e seus pais que ela irá construir interações empáticas, o que, por sua vez irá 

influir na competência social dela para com os outros. Além disso, as crianças, nessas 

condições favoráveis de apego, desenvolvem um senso geral de auto-estima e valor 

pessoal, mais envolvimento emocional e mais iniciativa social, fatores intrinsecamente 

envolvidos no desenvolvimento da competência social (Elicker, Eglund & Sroufe, apud 

Bohlin, Hagekull & Rydell, 2000; Englun, Levy, Hyson & Sroufe, 2000). 

Estudos têm sido realizados com o objetivo de examinar as conseqüências dos cuidados 

alternativos, a curto e a longo prazo, sobre o desenvolvimento do apego. A teoria do 

apego de Bowlby é a mais largamente utilizada como base teórica para as pesquisas 

sobre o efeito de creche na criança, devido aos estudos dele sobre o estresse sofrido pela 

criança, quando separada de sua principal figura de apego, ou seja, sua mãe. Estas 

pesquisas têm apresentado resultados inconsistentes quanto às conseqüências dos efeitos 

de creche. Algumas apontam para um maior risco de apego inseguro nos bebês que 

ingressaram em cuidados alternativos durante o primeiro ano de vida, enquanto outras 

não encontraram esta associação (Raport & César, 2001). 

Sagi, Korem-Karie, Gini, Ziv e Joels (2002), em uma pesquisa com mais de 700 

crianças, corroboraram a hipotese que indica uma associação entre apego e cuidados em 

creche. As crianças pesquisadas tinham até um ano de idade e foram comparadas com 

um grupo que teve cuidados parentais e familiares (avós, tios etc). Os resultados foram 

ao encontro dos achados que mostram o efeito negativo da creche sobre o 

desenvolvimento do apego. As crianças cuidadas em creche apresentaram 

significativamente mais apego inseguro se comparadas às crianças cuidadas pelos pais e 

às crianças cuidadas por outros parentes. O tipo de apego inseguro foi 

predominantemente ambivalente.  

Esses autores discutem que um dos maiores problemas nesse tipo de cuidados não 

parentais é a alta taxa de criança por adulto; outro problema apontado foi a baixa 
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qualificação dos profissionais da creche. Nesse cenário, as crianças passam a ter mais 

experiências negativas, o que faz com que elas demandem mais das mães à noite, 

quando chegam em casa. Se a mãe não estiver atenta e sensível a suas necessidades, a 

criança tenderá a desenvolver uma visão insegura do mundo e ambivalente em relação à 

mãe o que provavelmente afetará suas futuras interações sociais (Sagi et al., 2002). 

Por isso não só qualidade de cuidados proporcionados na creche, mas também a 

qualidade de ligação entre mãe e bebê devem ser consideradas, quando se fala sobre os 

efeitos dos cuidados de creche sobre o desenvolvimento do apego. Quando a ligação 

mãe-bebê é considerada boa, o efeito dos cuidados de creche no desenvolvimento do 

apego e no seu desenvolvimento social é pouco significativo. Contudo, quando a 

qualidade de cuidados da mãe é deficiente, os efeitos de creche se tornam mais 

acentuados, provocando apego inseguro (Berns, 2002; Kail, 2004).  

Porém, como já dito, os fatores que interferem no desenvolvimento social da criança 

devem ser vistos numa perspectiva integrada. Embora saibamos que a qualidade da 

relação mãe-criança é importante nesse processo, o próprio cuidado não parental 

interfere na relação da mãe para com seu filho. O fato de seu filho estar sob cuidados 

não parentais muito cedo e por mais horas reduz a sensibilidade materna, o engajamento 

da mãe nos cuidados com seu filho e aumenta os episódios de interações negativas com 

a criança. Dessa forma a proteção dos efeitos no desenvolvimento do apego que a 

qualidade da relação mãe-bebê proporciona é afetada pelos cuidados não parentais 

precoces e prolongados da criança (Belsky, 2001). 

Como já relatado, o apego é essencial para o bom desenvolvimento social da criança, 

dessa forma a conseqüência de todo esse processo de interferência no desenvolvimento 

do apego proporcionado pelos cuidados não parentais pode ser o desenvolvimento de 

problemas de socialização. Foi o que buscaram compreender Roy, Rutter, e Pickles 

(2004), ao estudaram 19 crianças cursando o primário que tiveram cuidados parentais e 

o mesmo número de crianças que estiveram sob cuidados não parentais antes do 

primeiro ano de vida. O objetivo de estudarem crianças que estavam sob os cuidados não 

parentais antes dos primeiros anos de vida é obviamente para verificar problemas no 

desenvolvimento do apego dessas crianças.  Entre as instituições que proporcionaram os 

cuidados não parentais, foram escolhidas aquelas que são consideradas de boa qualidade. 
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Os resultados mostraram que um terço das crianças que tiveram cuidados não parentais 

apresentaram dificuldades nas interações com outras crianças demonstrando baixos 

níveis de atenção, presença de hiperatividade durante o contato com seus pares, além de 

serem pouco responsivas as regras sociais. Essas crianças eram pouco seletivas quanto a 

relação com seus pares e essa falta de seletividade também se apresentava junto aos 

cuidadores, o que indica dificuldade de estabelecer uma relação de apego com estes. O 

nível de seletividade da criança com os outros foi medido a partir de alguns 

comportamentos. Entre esses comportamentos estão: demonstrar afeto de maneira mais 

direcionada para algumas pessoas, confortar quando outra pessoa está ferida ou doente e 

reagir de uma determinada maneira diante de estranhos. (Roy et al., 2004).  

Ainda que as pesquisas acima descritas tenham sido aceitas pela comunidade científica, 

de maneira geral, há ainda muitas críticas sobre a metodologia utilizada para estudar os 

processos de apego entre mãe e filhos e os fatores que interferem nesse processo.  

É o caso da situação estranha, utilizada para medir nível de apego das crianças em 

relação às mães. Esse procedimento experimental gera uma possível distorção, pois o 

cenário criado é muito semelhante ao de creche, sendo que as crianças que freqüentam 

tal ambiente podem ter o efeito da situação estranha reduzido (Stewart, 1992).  

Outra crítica a esses estudos é a pouca consideração dos fatores transculturais na 

avaliação do apego. Há uma necessidade de estudos sobre esse fenômeno em diferentes 

contextos culturais, verificando como o rompimento e a vinculação entre mãe e criança 

se refletem nos costumes e práticas de determinado grupo cultural (Ribas & Moura, 

2004). 

Mas, como já foi dito, os efeitos dos cuidados não parentais sobre o desenvolvimento 

social e emocional da criança não se restringem apenas à interferência no apego da mãe 

com a criança. O tipo de vínculo afetivo da cuidadora com a criança proporcionado pela 

forma como os cuidadores e professores de creche interagem com a criança é um 

importante fator de desenvolvimento da competência social da criança. Devido à razão 

adulto:criança ser alta, espera-se que a intensidade de interação, a sincronia e 

monitoramento do adulto para com a criança sejam menores se comparados com os 

cuidados em casa. Soma-se a isso o fato de que as tarefas diárias da creche como limpar, 
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alimentar e colocar para dormir tomam muito tempo da cuidadora, sobrando pouco 

espaço para interações afetivas e lúdicas (Lordelo, 2002).  

Essa situação pode se agravar se as cuidadoras não tiverem um preparo adequado para 

lidar com essas situações muito especiais de cuidado. Quando se fala de cuidados à 

criança em creche, ainda se questiona até que nível e que tipo de preparo é necessário às 

cuidadoras para exercer essa função. O fato desse tipo de trabalho incluir uma dimensão 

emocional muito forte exige uma formação que vá além das necessidades básicas do 

corpo da criança. Muitas vezes se atribui essa dimensão emocional no trato das crianças 

a fatores unicamente pessoais e de personalidade e não a algo que possa ser produzido 

por um processo mais sistematizado de conhecimento. Esse conhecimento leva em conta 

principalmente a capacidade de lidar com relações interpessoais, o que irá permitir que 

as cuidadoras proporcionem experiências mais enriquecedoras para as crianças 

(Montenegro, 2005). 

Buscando estudar os efeitos que os cuidadores têm sobre as crianças, Vasconcelos e 

Rossetti Ferreira (2002) pesquisaram como se processa esse interferência no cotidiano 

das creches. A pesquisa consistiu na observação e análise qualitativa de episódios de 

interação entre crianças e destas com os professores. O que se verificou foi que os 

adultos, de maneira intencional ou não, interferem nas relações sociais das crianças, 

tanto promovendo como interrompendo e limitando essas relações a partir de conceitos 

prévios que têm sobre elas. Verificou-se também que as educadoras de creche têm uma 

concepção simplificada e pobre de interação entre crianças de pouca idade, nesse local. 

Para elas as crianças em geral interagem entre si apenas para disputar brinquedos e essa 

concepção orienta a organização das brincadeiras e espaços.  

Seguindo a mesma linha de pesquisa, Carvalho (1999), buscou estudar a influência de 

ambientes de cuidados infantis no desenvolvimento social de crianças. Para isso ela 

estudou 30 crianças oriundas de duas pré-escolas e de um orfanato. A coleta de dados 

era através de observações gravadas em vídeo. Os comportamentos observados foram os 

relacionados às interações entre crianças e incluíam interações sociais suportivas, apoio 

afetivo, contato físico afetuoso entre outras.  

Os resultados mostraram que nos ambientes de orfanato havia menor ocorrência de 

contato afetuoso entre as crianças. Isso ocorria, segundo a autora, devido a poucas 
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possibilidades de vinculação afetiva com adultos, pois, a elevada rotatividade de pessoal 

e ao regime de trabalho não permitiam isso. No caso em questão o cuidador tinha que se 

responsabilizar por toda a parte de alimentação, higiene, cuidado e recreação em uma 

jornada de 12 horas de trabalho. Obviamente que o fato dessas crianças serem de um 

orfanato fez com que elas também não tivessem modelos suficientes e constantes de 

afeto, o que também influenciou o menor número de contatos afetuosos.  

Já em uma das pré-escolas os participantes apresentaram altas freqüências de contatos 

pró-sociais. Segundo se pôde observar os professores estimulavam constantemente o 

carinho entre as crianças, e estas recebiam afeto constante por parte dos funcionários, 

que eram orientados nesse sentido pela própria escola. Os ambientes reduzidos dessa 

pré-escola também favoreceram uma maior proximidade entre as pessoas (crianças e 

cuidadores), estimulando a emergência de comportamentos afetuosos e criando um 

ambiente “familiar” segundo a autora. Esses resultados não foram observados na outra 

pré-escola com grandes dimensões e menor interação carinhosa entre os cuidadores, com 

mais atividades estruturadas. Lá o contato afetuoso entre as crianças era menor 

(Carvalho, 1999).  

Como se percebe nessa pesquisa, não só o comportamento dos cuidadores influencia o 

comportamento social das crianças mas a autora, também relacionou os resultados as 

dimensões e à estrutura física da instituição estudada. Ou seja, o ambiente físico 

influenciaria a ocorrência de comportamentos pró-sociais.  

A questão do ambiente físico onde as crianças estão inseridas tem despertado muito 

interesse de estudiosos que lidam com os cuidados não parentais em creche, pois eles 

podem interferir no processo de desenvolvimento social de maneira indireta, através do 

arranjo espacial dos ambientes de brincadeira das crianças. O arranjo do ambiente dará 

suporte para que a criança desenvolva relações sociais com outras crianças, e a auxilia 

na identificação de quais comportamentos ela deve emitir em determinado lugar 

(Meneghini & Campos-de-Carvalho, 2003).  

Os diferentes modelos de cuidados não parentais mostram diferenças muito marcantes 

na sua estrutura física. No tipo mais tradicional a creche é semelhante a uma “grande 

escola” com longos corredores onde as salas ficam distribuídas lado a lado havendo uma 

série de espaços delimitados dentro da instituição. O outro modelo de creche utiliza 
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casas que são reformadas especialmente para esse fim e onde a decoração e “layout” tem 

o objetivo de reduzir o aspecto institucional que as creches tradicionais têm, levando a 

uma maior aproximação entre as crianças e destas com os cuidadores. Por fim, há ainda 

o modelo de creche improvisada em comunidades carentes, onde o espaço utilizado é 

precário e pobremente adaptado para esse fim (Carvalho, 1999; Lordelo, 2002) 

Buscando estudar os aspectos referentes ao espaço físico da creche e sua interferência no 

desenvolvimento da criança, Meneghini e Campos-de-Carvalho (2003) observaram 14 

crianças em uma creche universitária. Essas crianças foram colocadas em um espaço 

estruturado de diversas maneiras. O estudo objetivava observar a ocorrência de 

interação, atividade individual, comportamento de espectador e comportamento 

socialmente dirigido, verificando a preferência de ocupação, pelas crianças, por áreas 

específicas. Os resultados mostraram que a criação de zonas circunscritas, delimitadas 

por estantes, favoreceu uma ocorrência maior de interação e de comportamento 

socialmente dirigido, além da redução de atividade individual. Também se observou 

maior ocorrência de interação com o adulto, pois o educador fica com maior 

disponibilidade para atender as crianças que o procuram. O estudo finaliza ressaltando a 

importância que tem o educador na estruturação e reestruturação dos espaços oferecidos 

às crianças em ambientes coletivos, incentivando ou inibindo interações sociais.    

É claro que nesse processo multifatorial de influências não se pode deixar de lembrar da 

interação entre as próprias crianças como elemento crucial no aprendizado social. É na 

infância que o relacionamento entre pares proporciona o desenvolvimento interpessoal e 

oportunidades únicas para a aprendizagem de habilidades específicas. A interação entre 

as crianças se constitui um dos elementos no qual a competência social é desenvolvida. 

Assim, crianças que não se relacionam com seus pares correm o risco de apresentar 

dificuldades emocionais em seu desenvolvimento (Casares & Caballo, 2000).  

Durante o período que compreende a idade pré-escolar a criança apresenta uma 

importante mudança da sua forma de relacionamento social com outras crianças. Elas 

passam de um modelo de relacionamento predominantemente em formato de díade, para 

interações em grupos. Esse processo pode se dar em situações distintas. A forma mais 

tradicional de ocorrência dessa transição é dentro dos bairros entre crianças da própria 

vizinhança, nesse caso predomina a espontaneidade, sem a supervisão de um adulto e 
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sem muitas restrições em relação a idade e sexo. A outra forma é a mais presente nas 

sociedades ocidentais industrializadas que é a creche (Hay, Payne & Chadwick, 2004). 

Na creche há sempre uma grande disponibilidade de parceiros da mesma idade, podendo 

se tornar uma experiência rica socialmente. Contudo, a creche impõe um modelo de 

interação entre crianças de maneira mais formal e estruturada com uma rígida separação 

por idade, e a supervisão constante de um adulto. Essa rigidez na separação das crianças 

não permite que elas entrem em contato com outras de idades diversas, o que é 

importante para que ela exerça uma maior variedade de papéis sociais (Lordelo 2002, 

Hay, et al., 2004). 

Apesar de ser uma situação mais estruturada e formal essa experiência de cuidados 

vivenciados pelas crianças, também pode proporcionar, como dito, uma rica experiência 

social, promovendo importantes mudanças no desempenho social delas. É bom lembrar 

que há modelos de cuidados não parentais onde o formalismo e a estruturação das 

situações de interação são menos intensas.  

Os efeitos dessa convivência grupal mais formal no desempenho social das crianças 

foram observados por Cecato e Cafruni (1997). Eles fizeram um estudo sobre o papel da 

pré-escola no processo de socialização da criança e pesquisaram um grupo de alunos 

através de entrevistas realizadas com os professores e pais. As entrevistas enfocavam as 

mudanças percebidas no comportamento dos alunos ao longo do ano letivo em termos de 

socialização. Os resultados mostraram que, no decorrer do ano letivo, as crianças 

gradualmente demonstraram maior segurança nos relacionamentos, apresentando-se 

mais desinibidas, comunicativas, compreensivas e afetivas. 

Piotto e Rubiano (1999) encontraram resultados semelhantes pesquisando a interação de 

pares preferenciais em creche. Elas observaram que as crianças que estavam há mais 

tempo na creche eram as preferidas para formação de pares. Segundo as autoras, as 

crianças que estão mais tempo interagindo com as outras compartilham significados 

simbólicos, viabilizando mais brincadeiras de faz-de-conta. Elas concluem enfatizando a 

importância da relação criança-criança para o desenvolvimento infantil e ressaltam a 

relevância de se manter as relações existentes e se incentivar através de atividades 

lúdicas esse tipo de interação dentro da creche. 
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A influência dos pares também está fortemente presente entre crianças que sofreram 

abandono dos pais.  Alexandre e Vieira (2004) constataram isso estudando crianças 

institucionalizadas através de observações não só sistemática como também qualitativa. 

Eles constataram que nas instituições de atendimento ao menor as crianças 

desenvolvem-se emocionalmente e socialmente através da interação entre seus pares. 

Essas crianças vão formando redes de apoio social entre elas mesmas e assim 

desenvolvem figuras de apego alternativas à figura materna.  

De maneira geral esses estudos demonstram que as crianças que estão sob contato 

precoce com outras crianças, dentro de uma estrutura formal de cuidados como no caso 

da creche, pré-escola e orfanato, apresentam uma importante mudança em relação ao seu 

desempenho social. É claro que apenas o contato com outros de sua idade não basta para 

um bom desenvolvimento social. É necessário que haja incentivo a atividades lúdicas de 

interação entre eles bem como a possibilidade de manutenção dessas relações. Nesse 

caso as cuidadoras exercem  um importante papel nesse processo.  

O que se observa é que os efeitos dos cuidados não parentais no desenvolvimento 

infantil e mais especificamente no desenvolvimento social delas, parecem indicar uma 

multiplicidade de variáveis envolvidas que se interligam de maneira extremamente 

complexa (Lordelo, 1997). Em cada uma das influências estudadas, os efeitos podem 

tomar rumos distintos a depender de como eles se configuram e a depender de como os 

diversos fatores relacionam-se entre si, levando a uma acentuação ou diminuição da sua 

intensidade.  

O presente trabalho não analisou com profundidade os efeitos de cada um desses fatores 

visto que o estudo é “ex post facto” e eventos ligados a qualidade de cuidados na creche, 

qualidade de interação mãe-bebê e a interação entre crianças na creche não estão mais 

acessíveis. Consciente disso o presente estudo objetivou investigar a relação existente 

entre os cuidados não parentais em creche e o desenvolvimento social dessas crianças. E 

principalmente investigar se essas experiências influenciam de maneira contínua o 

desempenho social das crianças e adolescentes ao longo da sua vida escolar. Esse 

desempenho inclui não só possíveis problemas de comportamentos associados ao 

desenvolvimento social como também a sua popularidade e rejeição junto aos colegas.  
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Delineamento 

 

O presente trabalho se propõe a realizar um estudo descritivo correlacional, para 

entender as relações existentes entre experiência de creche e o desenvolvimento de 

habilidades sociais. É uma pesquisa ex-post facto, analisando um evento já ocorrido na 

vida das crianças, sendo no ambiente natural. Devido a isso não há o controle das 

variáveis que possivelmente possam ter interferido nos resultados. Contudo não há 

possibilidade de se promover uma pesquisa experimental devido a problemas éticos 

envolvidos, sendo uma pesquisa em ambiente natural a mais recomendada para esse tipo 

de estudo. Para reduzir esse problema se buscou homogeneizar o máximo possível a 

amostra de crianças.  

 

Participantes 

 

Foram pesquisadas 80 crianças entre 11 e 14 anos. As crianças estudavam  regularmente 

em uma escola situada em um bairro de baixa renda de salvador. Os participantes foram 

divididos em dois grupos: 37 crianças que freqüentaram uma creche, sendo que dessas 

27 freqüentaram a mesma creche ligada a escola, e 43 que não freqüentaram creche, 

sendo cuidados pelos seus familiares. Para participar da pesquisa os sujeitos deveriam 

estar há pelo menos um ano na escola, para que já tenham estabelecido os laços sociais 

com os colegas e professores.  O fato de os participantes que tiveram cuidados 

alternativos serem em sua maioria da mesma creche homogeneíza a amostra, diminuindo 

possíveis efeitos intervenientes decorrentes das diferenças de modelo de cuidados entre 

duas ou mais creches. Abaixo uma tabela com o perfil geral dos participantes. 
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Tabela- 1 Perfil dos participantes da pesquisa 

Sexo  
Meninas 29 
Meninos 51 

Média de idade 11-14 
Tipos de cuidados  

Não parentais 37 
Parentais 43 

Tipos de creche  
Crianças cuidadas pela creche da 

instituição 
27 

Crianças cuidadas por outras creches 10 
 

Contexto 

 

Toda a pesquisa se realizou em uma ONG ligada a um grupo religioso espírita. Esta 

instituição desenvolve vários trabalhos de assistência social às famílias carentes 

moradoras do bairro. A instituição foi escolhida para a pesquisa devido a maior 

facilidade no acesso aos participantes e ao fato de haver uma creche dentro da 

organização. As crianças dessa creche vão, em boa parte, para a escola onde foi feita a 

pesquisa. A escola tem 1.033 alunos da 1ª a 8ªsérie, com média de 35 a 40 alunos por 

sala. Os alunos ficam um turno na escola. Já a creche atende cerca de 150 crianças entre 

dois meses até quatro anos de idade. O número de crianças por sala é 20. Cada sala têm 

uma educadora e uma auxiliar. Os cuidadores permanecem os dois turnos com a criança, 

que só sai de lá as 5:00hs da tarde. 

 

Procedimentos éticos 

 

Inicialmente os pais foram informados sobre todas as etapas de realização da pesquisa, 

assim como todos os objetivos propostos pelo estudo. O mesmo foi feito para os 

responsáveis pela instituição onde foi feita a pesquisa. Após isso foi assinado o termo de 

consentimento por parte dos pais que aceitaram todas as condições propostas pela 

pesquisa. As crianças, por sua vez, aceitaram de livre e espontânea vontade a aplicação 
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dos instrumentos de coleta de dados, sendo que foi explicitado para elas que tinham total 

liberdade de recusar participar da pesquisa se assim quisessem. A aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados não submeteu a criança a qualquer tipo de 

constrangimento, sendo realizada de acordo com a sua faixa etária e capacidade.  Ao 

final da pesquisa, os resultados obtidos serão disponibilizados aos pais, sendo garantido 

a eles o sigilo de todas as informações individuais.  

 

Instrumentos 

 

Existe atualmente uma ampla gama de instrumentos que avaliam o desempenho social 

do indivíduo. Contudo os procedimentos de avaliação não são unanimidades por parte da 

comunidade científica, devido à natureza extremamente complexa das relações 

interpessoais. A depender do tipo de instrumento utilizado há vantagens e desvantagens 

para esse tipo de avaliação. Sendo assim é importante que o pesquisador tenha pleno 

domínio das características do seu instrumento para saber como utilizá-lo da melhor 

forma possível dentro dos objetivos da pesquisa (Caballo, 2003 ; Del Prette & Del 

Prette, 2005) .  

Recomenda-se que haja a utilização de mais de um instrumento para melhor avaliar o 

desempenho social da criança. Esse tipo de avaliação múltipla permite que os 

instrumentos se integrem, complementando as lacunas e vieses que cada um 

isoladamente poderia apresentar. Sendo assim, pode-se produzir indicadores, a partir da 

coleta de dados, que tanto se assemelham e se complementam como se contradizem, 

permitindo a construção de um quadro geral do desempenho social dos participantes do 

estudo (Caballo, 2003; Del Prette & Del Prette, 2005) .  

As escalas de auto-informe são os instrumentos mais utilizados para esse tipo de 

avaliação. Elas medem desde a competência social geral até os atributos relacionados 

direta ou indiretamente com elas, averiguando não só os comportamentos como as 

cognições do sujeito em situações da vida real. A vantagem é que elas permitem avaliar 

uma grande quantidade de sujeitos em tempo relativamente curto, bem como explorar 

uma ampla gama de comportamentos de difícil acesso à observação direta, além de 
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serem facilmente preenchidos pelos participantes da pesquisa (Caballo, 2003 ; Del Prette 

& Del Prette, 2005) .  

Contudo esse tipo de avaliação não está livre de problemas próprios desses instrumentos. 

Primeiramente, o que a pessoa responde sobre seu comportamento pode não refletir seu 

desempenho real, não só devido à desejabilidade social como também devido a uma 

percepção distorcida de si mesmo nos ambientes sociais. As pontuações totais 

proporcionadas por esses instrumentos não levam em consideração as variações 

situacionais específicas. Muitas vezes o instrumento exibe situações que o indivíduo 

nunca vivenciou, dificultando uma resposta mais realista de como reagiria a tal situação 

e levando-o a uma resposta forçada apenas para preencher o instrumento (Caballo, 2003; 

Del Prette & Del Prette, 2005) .  

A escala que utilizamos para essa pesquisa foi a versão validada para o Brasil do “Child 

Behavior Checklist” (CBCL) (Bordin & Caeiro, 1995). Esse instrumento é um 

questionário que avalia a competência social e problemas de comportamento em 

crianças e adolescentes entre quatro e 18 anos. São 20 itens que avaliam a competência 

social referindo-se a diversas atividades (esportes, jogos etc), participação em grupos, 

relacionamento com as pessoas, independência no brincar e desempenho escolar. Os 

dados obtidos são convertidos em escores de zero a quatro que serão registrados em 

escalas e fornecem o perfil social da criança. Essas escalas se dividem em três: 

Atividade, Sociabilidade e Escolaridade. A soma desses escores indica a competência 

social total do indivíduo. Existem ainda 118 itens relativos a problemas de 

comportamento e constituem descrições de comportamentos, que podem estar presentes 

ou ausentes na vida da criança. Os escores obtidos nesse item são convertidos em oito 

escalas que se dividem em dois grandes grupos internalização: Retraimento, Queixa 

Somática, Ansiedade/Depressão, externalização: Problemas com Contato Social, 

Problemas com Pensamento, Problemas com atenção, Comportamento Delinqüente e 

Comportamento Agressivo. A validação para o Brasil alcançou a sensibilidade de 

80,4%, identificando corretamente 70% dos casos leves, 86,4% dos casos moderados e 

100% dos casos graves. Existem três tipos de questionários que podem ser utilizados. O 

questionário para as mães avaliarem seus filhos, os questionários auto-aplicados pela 

criança e os questionários para o professor. Nessa pesquisa foi utilizado o questionário 
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auto-aplicado pela criança devido à maior facilidade para a coleta de dados, permitindo 

um maior número de participantes.    

Outro método bastante útil de averiguação do desempenho social é feito através de 

avaliações produzidas por parte de amigos e conhecidos dos participantes. Consistiria aí 

uma forma indireta de obter dados de maneira simples e rápida sobre o desempenho 

social do indivíduo, e como a avaliação é feita por pessoas do seu grupo de 

companheiros, evitam-se as possíveis distorções culturais próprias de instrumentos 

vindos de outros países (Caballo, 2003 ; Del Prette & Del Prette, 2005) .  

Contudo um dos problemas na utilização desse instrumento é que a avaliação é feita com 

base em contextos específicos, onde a criança é observada. Muitas vezes quem avalia 

não tem acesso a essa criança em outro lugares, onde, possivelmente, ela poderia 

apresentar maior ou menor desenvoltura no trato com outras pessoas. Além disso, 

poderia haver o receio de que a informação prestada sobre o outro pudesse ser acessada, 

levando a possíveis desvios de resultados (Caballo, 2003 ; Del Prette & Del Prette, 

2005) .  

Dentro desse procedimento, existem algumas formas de se levantar a competência social 

do indivíduo. A primeira delas é a avaliação, nesse caso cada criança indica, dentro de 

uma lista de colegas, as características de cada um, ou também se pode pedir que a 

criança relacione as características listadas com os seus colegas de sala (Caballo, 2003; 

Del Prette & Del Prette, 2005) .  

A outra forma é a técnica de indicação, utilizada nesta pesquisa através do instrumento 

Sociométrico de avaliação da preferência e rejeição social (Salum e Morais, Otta & 

Scala, 2001). Esta foi a preferida devido não só aos motivos acima citados para esse tipo 

de avaliação como também devido à maior facilidade de aplicação e avaliação dos 

resultados. Com esse instrumento busca-se medir a popularidade e aceitação social da 

criança. São feitas as perguntas: "Qual o(a) colega de quem você mais gosta?". Depois 

da primeira citação, a pergunta é repetida até que se obtenham os três colegas de quem 

o(a) participante mais gosta. Pergunta-se, então: "Agora, me diga qual o (a) colega de 

quem você menos gosta?" e repete-se o procedimento até se obterem as três escolhas 

negativas. 
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Um pequeno questionário para as mães foi incluído para coletar alguns dados relativos a 

criança.  As perguntas eram sobre tipos de cuidados (se em creche ou na escola) que a 

criança teve na pré-escola, tempo em anos que as crianças estiveram sob cuidados não 

parentais, idade de ingresso na creche e em qual creche elas estiveram durante os anos 

pré-escolares.  

 

Procedimento de coleta de dados 

 

Após o primeiro contato com a escola, quando se conseguiu a permissão para aplicação 

da pesquisa, foi distribuída aos pais, ou responsáveis, uma carta informando, em 

linguagem acessível, os objetivos e procedimentos de coleta de dados e convidando-os a 

participarem da pesquisa. Aqueles que concordavam assinavam o termo de 

consentimento. Após isso foi aplicado o questionário CBCL nas crianças cujos pais 

assinaram o consentimento. Esse questionário era preenchido pela própria criança na 

instituição de ensino. O local utilizado para o preenchimento era uma sala de leitura com 

boas condições de ventilação e iluminação. As crianças eram convidadas a irem a sala 

em pequenos grupos de cinco. O pesquisador explicava como preencher o questionário e 

esclarecia sobre quaisquer dúvidas que por acaso ocorressem, acompanhando toda a 

etapa. O tempo de preenchimento era de cerca de 40 min. Após a aplicação do 

questionário, um colaborador auxiliava na revisão de qualquer erro que por ventura 

tivesse ocorrido. Caso o erro fosse detectado a criança era chamada posteriormente para 

corrigi-lo.  

O instrumento sociométrico era aplicado na sala de aula com os alunos escrevendo em 

pequenas cédulas os nomes dos colegas de sala de quem elas gostavam mais e os colegas 

de quem elas gostavam menos. As crianças eram avisadas para não se identificar no 

preenchimento da cédula, deixando, assim, bem claro o sigilo das respostas. 

O questionário aplicado às mães foi enviado junto com o termo de consentimento, para 

ser preenchido por ela e devolvido com o termo. Quando existia qualquer dúvida a 

respeito de algum dado, utilizava-se o telefone para perguntar diretamente às mães.  
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Análise dos dados 

 

Os dados coletados pelo CBCL “Child Behavior Checklist” foram analisados por um 

software próprio para o instrumento em questão. As respostas coletadas manualmente 

nos questionários foram convertidas em perfis, a partir de cálculos feitos pelo programa. 

A partir de um determinado escore, as crianças foram classificadas em clínicas e não 

clínicas nas escalas sociais e comportamentais. Após isso os escores de cada criança 

foram colocados no software SPSS, para análises estatísticas. Abaixo os pontos de corte 

dos escores para o diagnóstico de clínico e não clínico.  

 

Tabela-2 Definição das categorias do CBCL segundo pontos de corte em escores T para 

as escalas sociais e comportamentais. 

Escalas do CBCL Não clínica clínica 
Competência social   
Escalas individuais > 33 < 30 
Soma das escalas > 40 < 37 
Problemas de 
comportamento 

  

Escalas individuais < 67 > 70 
Soma das escalas <60 > 63 
 

Para a determinação do status sociométrico, a resposta de cada criança foi computada 

individualmente.  Computou-se o número de escolhas positivas e negativas que cada 

participante recebeu, obtendo-se duas medidas sociométricas derivadas: preferência 

social: gosta mais - (menos) gosta menos; e impacto social: gosta mais + (mais) gosta 

menos. Em seguida, os escores de preferência e de impacto social foram padronizados 

obtendo-se três tipos de escores que, quando avaliados juntos, classificaram as crianças 

em cinco grupos de status distintos que foram: popular, que se caracteriza por ser uma 

criança com boa competência social, apresentando uma consistência nos 

comportamentos considerados socialmente adequados. O calculo para esse grupo se 

baseou no escore padronizado de preferência social maior que 1,0; escore padronizado 

de gostar mais maior que 0; escore padronizado de gostar menos menor que 0; rejeitado 

as crianças dessa categoria se apresentam com maior grau de problemas externalizantes, 
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pouca civilidade e com dificuldades de lidar com as normas de convivência social. Para 

se atingir essa categoria a criança teve que apresentar escore padronizado de preferência 

social menor que -1,0; escore padronizado de “gostar menos” maior que 0; escore 

padronizado de “gostar mais” menor que 0; negligenciado : crianças com pouco 

envolvimento com os colegas, baixa expressividade, apresentando maior grau de 

problemas internalizantes. Para essa categoria a criança teve que apresentar um escore 

padronizado de impacto social menor que -1,0; escore absoluto de “gostar mais” igual a 

0 (esse grupo difere das crianças rejeitadas pelo baixo escore de “gostar menos”); 

controverso: crianças que alternam momentos de alta e baixa competência social. Nesse 

caso o escore padronizado de impacto social teve que ser maior que 1,0; escores 

padronizados de “gostar mais” e de “gostar menos” maiores que 0;  e por ultimo a 

categoria médio, com crianças que não se encaixam em nenhuma das classificações 

anteriores, não sendo diferenciadas por seus comportamentos sociais específicos. Elas 

apresentam um escore padronizado de preferência social entre -0,5 e 0,5. 

Ao final dessa classificação trabalhou-se apenas com as três primeiras categorias, 

popular, rejeitado e negligenciado, por entender que para análise de competência social 

essas categorias indicavam mais claramente se a criança tinha problemas de competência 

social ou se tinha um bom desempenho social.  
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Os resultados encontrados foram obtidos com análises quantitativas.  Para se chegar a 

isso, os dados coletados dos instrumentos CBCL e sociométrico foram comparados entre 

os grupos de crianças participantes do estudo. Os testes estatísticos utilizados foram a 

análise de variância além do teste de correlação de Person e o teste qui-quadrado.  Os 

grupos foram selecionados de acordo com os tipos de cuidados que tiveram na pré-

escola, idade de ingresso na creche, tempo de permanência na creche em anos e 

popularidade. Foi feito também o cruzamento dos dados entre os dois instrumentos. Para 

um melhor entendimento das análises, se decidiu apresentar primeiramente o resultado 

do CBCL e depois o resultado do instrumento sociométrico. 

O primeiro teste estatístico utilizado foi a análise de variância. Os escores médios de 

problema de comportamento obtido pelo CBCL foram comparados entre os dois grupos 

básicos de crianças. Esses grupos foram formados a partir do tipo de cuidado 

experimentado durante a idade pré-escolar, ou seja, crianças que tiveram cuidados 

parentais e crianças que tiveram experiência de cuidados em creche.   

Os dados mostram que os problemas comportamentais se relacionam com a variável, 

práticas de cuidado. As crianças que tiveram cuidados não parentais tiveram escores 

mais altos nos problemas comportamentais do que o grupo que teve cuidados parentais. 

Embora todos os fatores do CBCL apresentem diferenças significativas entre os grupos, 

destacam-se entre os fatores retraimento f(1,79)=10,96, ansiedade e depressãof(1,79) 

10,72, problemas de pensamento f(1,79)=7,79 e total de internalização f(1,79)=14,18, 

todos com significância de p < 0,001. A maior diferença de escore médio encontrada 

entre os dois grupos foi de 7 pontos no fator total de internalização, sendo acompanhado 

respectivamente pelo fator total problemas de comportamento com 6,8 pontos e 

retraimento com 5,0 pontos. Chama a atenção que esse mesmo fator, total de 

intenalização, apresenta um escore médio (62,2) por parte do grupo que teve cuidados 

em creche, perto do que o instrumento considera como clínico (> 63), para uma pessoa. 

Nos outros fatores as médias dos dois grupos está dentro do que é considerado não 

clínico (< 67) ou seja, dentro do que o instrumento consideraria normal para um 

indivíduo.  
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Tabela 3. Médias das medidas de problemas de comportamento do CBCL por tipo de 
experiência de cuidados nos anos pré-escolares  

Problemas comportamentais Total Cuidados em 
creche 

Cuidados 
parentais 

p 

 M (dp) M (dp) M(dp)  
Problemas de 
internalização 

    

Retraimento 55,3 (7,4) 58,1 (8,9) 52,9 (4,9) *** 
Queixa somática 59,6 (8,5) 61,7 (8,7) 57,7 (8,1) * 
Ansiedade e depressão 58,5 (7,2) 61,2 (7,1) 56,2 (6,5) *** 
Problemas sociais 58,2 (8,4) 60,2 (8,5) 56,5 (8,0) * 
Problemas de pensamento 54,0 (5,8) 55,9 (7,3) 54,4 (3,6) *** 
Problemas de atenção 56,0 (8,2) 57,9 (9,6) 54,3 (6,3) * 
Total de lnternalização 58,3 (9,1) 62,2 (7,6) 55,0 (9,0) *** 
Problemas de 
externalização 

    

Comportamento delinqüente 53,9 (6,6) 55,5 (8,3) 52,6 (4,4) * 
Comportamento agressivo 55,5 (7,2) 57,6 (9,0) 53,8 (4,6) * 
Total de extenalização 52,4 (9,2) 54,8 (10,5) 50,3 (4,4) * 
total de problemas de 
comportamento  

56,2 (9,3) 59,8 (8,9) 53,0 (8,5) ** 

Numero de casos 80 37 43  
p< 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 
 

Com o intuito de se aprofundar o estudo sobre o efeito da experiência pregressa da 

creche nos participantes do estudo, foi feito, então, a correlação entre problemas de 

comportamento e tempo de creche em anos, sendo o teste estatístico utilizado o de 

Person que mede o grau de correlação entre variáveis. Tentou-se com isso verificar até 

que ponto a intensidade da experiência pregressa em creche pode se correlacionar com 

problemas de comportamento posteriormente. Essa intensidade da experiência de creche 

foi medida pelo tempo em anos em que as crianças estiveram aos cuidados não 

parentais.  

O teste de person mostra um bom nível de correlação entre as duas variáveis, com seis 

dos 11 fatores que medem problema de comportamento do CBCL, acima de 0,300 e 

nove dos fatores apresentando significância. Destaca-se entre esses, o item total de 

problemas de comportamento com índice de correlação de pearson de 0,399 e 

significância de p ≤ 0,001, ansiedade e depressão com índice de 0,337 e significância p ≤ 

0,001,  comportamento agressivo com índice 0,364 e significância p ≤ 0,01 além de total 

de externalização com índice de 0,333 e p ≤ 0,01.   
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Tabela 4- Nível de correlação entre as médias dos escores do CBCL e o tempo em anos 
de cuidados em creche 
Problemas comportamentais Tempo de cuidados em creche P 
   
Problemas de internalização   
Retraimento 0,298 * 
Queixa somática 0,187  
Ansiedade e depressão 0,377 *** 
Problemas sociais 0,190  
Problemas de pensamento 0,299 * 
Problemas de atenção 0,309 ** 
Total de lnternalização 0,355 ** 
Problemas de externalização   
Comportamento delinqüente 0,252 * 
Comportamento agressivo 0,364 ** 
Total de extenalização 0,330 ** 
Total de problemas de 
comportamento  

0,399 *** 

Número de casos 37  
*p ≤ 0,05 **  p ≤ 0,01 *** p ≤ 0,001 
 
 

Todos esses resultados até então se baseiam na variação dos escores médios do CBCL, o 

que permite a análise de variância. Contudo, o instrumento, como já explicado 

anteriormente, tem como função diagnosticar problemas de comportamento, 

classificando as crianças em clínica e não clínica. Dessa forma, foi feita uma avaliação 

para verificar se o número de crianças diagnosticadas como clínicas pelo CBCL refletia 

a mesma tendência dos resultados encontrados nas análises anteriores. Os fatores que 

permitem diagnósticos de clínico e não clínico são os totais de externalização, 

internalização e problemas de comportamento.  Como nesse caso os resultados não se 

referem a escores mas ao número de crianças com diagnóstico clínico ou não clínico, foi 

então utilizado para essa análise o teste qui-quadrado que permite relacionar os 

resultados entre quatro grupos. No caso da pesquisa foram comparados os grupos de 

crianças de creche e de cuidados parentais com o grupo de crianças diagnosticadas como 

clínicas e não clínicas pelo CBCL.  

O resultado revelou que o grupo que passou pela experiência de creche tem maior 

número de crianças diagnosticadas como clínicas em todos os três fatores considerados 

para diagnóstico do CBCL. Destaca-se entre os fatores o total de crianças com 

problemas de comportamento, revelando uma diferença significativa entre os grupos de 
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* p < 0,005. Outro destaque ficou em problemas de externalização em que todas as 

crianças consideradas clínicas vieram do grupo creche. 

 

Tabela-5 número de crianças diagnosticadas como clínicas e não clínicas por tipo de 

cuidados na pré-escola 

Fatores do CBCL Cuidados em 
creche 

Cuidados 
parentais 

P 

Problemas de 
internalização 

   

Clínico 9 6  
Não clínico 28 37  
Problemas de 
externalização 

   

Clínico 6 0  
Não clínico 31 43  
problemas de 
comportamento 

   

Clínico 21 12 * 
Não clínico 16 31  
Competência social    
Clínico 8 6  
Não clínico 29 37  
* p < 0,005 

 

Nota-se que em todos os três níveis de análises estatísticas feitas com os dados coletados 

se obteve um resultado que aponta para uma mesma direção, ou seja, a experiência de 

creche está relacionada a piores resultados no instrumento CBCL. Os níveis de 

significância dos testes estatísticos encontrados fortaleceram essa constatação. Abaixo, 

para uma melhor visualização dessas diferenças, um gráfico o com os percentuais de 

crianças consideradas clínicas nos três fatores do CBCL entre o grupo de creche e o 

grupo de cuidados parentais. 
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Figura- 1 percentual das crianças consideradas clínicas nos fatores do CBCL por tipos de 

cuidados na pré-escola.  

Comparou-se, então, os mesmos grupos, utilizando agora os escores médios obtidos nas 

escalas de competência social. Da mesma forma que na primeira análise, o teste 

estatístico utilizado foi a análise de variância. Os resultados não demonstraram 

diferenças significativas entre os grupos, apenas um desempenho discretamente pior em 

relação ao grupo que teve experiência de creche. A maior diferença encontrada ficou 

com desempenho social. 

 

Tabela 6- Médias das medidas de competência social do CBCL por tipo de experiência 
de cuidados nos anos pré-escolares  

Competência social Total Cuidados em 
creche 

Cuidados 
parentais 

 M (dp) M (dp) M(dp) 
Desempenho social 45,5 (7,7) 44,5 (9,1) 46,4(6,3) 
Desempenho de atividade 46,6 (7,8) 46,2 (7,5) 46,8 (8,2) 
Competência social total 46(8,4) 45,3 (9,5) 46,6 (7,5) 
 

Da mesma maneira não houve significância quando se correlacionou os mesmos escores 

médios com tempo de cuidados em creche.   



 52 

Contudo, os escores de competência social parecem estar relacionados com a idade de 

ingresso em creche. Para se obter esses resultados trabalhou-se apenas com as crianças 

que tiveram cuidados não parentais. Os escores médios obtidos por esse grupo de 

crianças foram separados com base na idade de ingresso na creche. Esse tipo de relação 

parte do pressuposto que quanto mais precoce a idade de entrada, principalmente no 

primeiro ano de vida, maior será a interferência na relação mãe-criança. Essa concepção 

toma como base a teoria do apego.  

Dessa forma, foram relacionados, através da análise de variância, os escores médios das 

crianças que tiveram experiência de cuidados não parentais a partir do primeiro ano de 

vida, com as crianças que tiveram a mesma experiência com mais de um ano de vida.  A 

tabela abaixo mostra que as crianças que entraram até o primeiro ano de vida tiveram 

pior desempenho nos itens que compõem a competência social  do CBCL se comparado 

com crianças que entraram com mais de um ano de vida, nível de significância de 

Desempenho social f (1,36)= 4,08, Desempenho de atividade f(1,36)=5,17, Competência 

social total f(1,36)= 4,87 é de p ≤ 0,05) . Entre os quatro fatores analisados, a única 

diferença não significativa foi performance acadêmica, que inclusive aponta para uma 

direção contrária aos outros três fatores. Pode-se destacar também a grande diferença 

entre as médias dos escores encontrados nos dois grupos no fator competência social 

total com quase sete pontos de diferença para o grupo que ingressou com mais de um 

ano de vida. Entre os escores médios dos dois grupos nenhum ficou dentro do ponto de 

corte considerado pelo instrumento como clínico, ou seja, com problemas de 

competência social. 

 

Tabela 7. Médias das medidas de competência social  do CBCL por idade de ingresso na 
creche 

Competência social Total Ingresso até 
primeiro ano de 
vida 

Ingresso com 
mais de um ano 
de vida 

p 

 M (dp) M (dp) M(dp)  
Desempenho social 44,5 (9,1) 41,3 (10,1) 47,2 (7,3) * 
Desempenho de atividade 46,2 (7,6) 43,35 (9,3) 48,7 (4,6) * 
Performance acadêmica 2,4 (0,5) 2,58 (0,6) 2,3 (0,4)  
Competência social total 58,5 (7,2) 41,82 (11,0) 48,4 (6,1) * 
Numero de casos 37 17 20  
*p ≤ 0,05 
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Repetindo os mesmos níveis de análises feitas anteriormente para problemas de 

comportamento, relacionou-se o número de crianças diagnosticadas como clínica e não 

clínica pelo CBCL, nos fatores relativos a competência social, com os dois grupos 

pesquisados. Da mesma forma o teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado. Os 

resultados demonstraram que o número de crianças consideradas clínicas é um pouco 

maior no grupo que teve cuidados em creche. Contudo, a análise estatística não 

demonstrou nível de significância na diferença entre os dois grupos. Abaixo um gráfico 

apresenta os percentuais de crianças consideradas clínicas para competência social em 

cada grupo, para uma melhor visualização dessas diferenças. 

  

 

Figura 2 – Percentagens de crianças com problemas de competência social por tipos de 

cuidados na pré-escola 

Passou-se então à análise do segundo instrumento, o sociométrico. As análises 

estatísticas do instrumento sociométrico foram dificultadas pelo pequeno número de 

crianças que se enquadraram nas exigências do instrumento para serem consideradas 

populares (10 crianças), negligenciadas e rejeitadas (17 crianças). Assim as crianças 

consideradas negligenciadas e rejeitadas foram categorizadas como crianças 

impopulares, o que, no nosso entendimento, não acarretaria maiores problemas para as 

discussões, já que essas categorias representam as crianças com problemas de 

socialização.  
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Seguindo então o mesmo modelo anteriormente utilizado para análise do CBCL, as 

categorias foram relacionadas aos dois grupos de criança, as que tiveram cuidados em 

creche e as que tiveram cuidados parentais. Da mesma forma que as análises anteriores, 

procurou-se saber até que ponto a experiência pregressa em creche interferiu no 

desempenho social da criança. Como esse instrumento fornece como resultado final 

categorias e não escores, o teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado. Nesse caso os 

dois grupos estudados, creche e não creche, foram relacionados com as crianças 

populares e impopulares. Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os 

grupos. Contudo observa-se uma menor proporção de crianças populares entre as 

crianças que tiveram experiência pregressa em creche, como pode ser verificado na 

tabela abaixo.  

 

Tabela- 8 número de crianças consideradas populares e impopulares por tipo de 

cuidados na pré-escola 

Competência social Total Cuidados em 
creche 

Cuidados 
parentais 

Popular 10 3 7 
Impopular 17 8 9 
Total 27 11 16 

  
 

Quando se extraem os percentuais de crianças populares e impopulares dos dois grupos 

se verifica mais claramente a diferença entre o grupo que teve cuidados parentais e o 

grupo de creche. O percentual de crianças populares do grupo cuidado pelos pais foi 

praticamente o dobro em relação ao grupo de creche. Contudo essa diferença cai 

fortemente quando se verifica o percentual de criança impopulares entre os grupos.  
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Figura 3 – Percentagens de crianças populares e impopulares por tipos de cuidados na 

pré-escola 

 

Relacionou-se então os resultados dos instrumentos sociométricos e do CBCL. Esse 

cruzamento de dados objetivava verificar se havia coerência entre os resultados 

encontradas nos dois instrumentos, ou seja, as crianças impopulares apresentariam então 

maiores problemas comportamentais no CBCL. Utilizou-se a análise de variância como 

teste estatístico. Dessa forma os dois grupos, populares e impopulares, tiveram as médias 

dos escores do CBCL relacionados.  

Os resultados se relacionaram de maneira coerente nos dois instrumentos, apresentando 

a direção esperada. Ou seja, as crianças consideradas impopulares pelo instrumento 

sociométrico apresentaram escores médios maiores para problemas de comportamento 

em todos os fatores do CBCL. Entre os fatores destacam-se problemas sociais, que 

apresentou significância de F (1,26)=1,57 p < 0,05. A maior diferença encontrada entre 

as médias dos escores dos dois grupos foi problemas socias com diferença de cerca de 

sete pontos e ansiedade e depressão com uma diferença de cerca de cinco pontos.  
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Tabela 9 Médias das medidas de problemas de comportamento do CBCL por categoria 
do instrumento sociométrico 

Problemas comportamentais Total Crianças populares Crianças 
impopulares 

p 

 M (dp) M (dp) M(dp)  
Problemas de internalização     
Retraimento 55,5 (9,9) 54 (5,6) 56,4 (11,9)  
Queixa somática 59,0 (9,4) 56,7 (5,2) 60,4(11,1)  
Ansiedade e depressão 58,7 (8,8) 55,3 (6,0) 60,7 (9,4)  
Problemas sociais 58,5 (9,2) 54 (5,71) 61,2 (10,0) * 
Problemas de pensamento 54,5 (5,9) 52,4 (3,5) 55,8 (6,7)  
Problemas de atenção 56,4 (10,4) 53,2 (5,2) 58,2 (12,3)  
Total de internalização 58,2 (9,9) 55,5 (6,9) 59,8 (11,1)  
Problemas de externalização     
Comportamento delinqüente 53,1 (8,1) 50,5 (1,5) 54,7 (9,9)  
Comportamento agressivo 55,4 (6,5) 54,6 (6,2) 56 (6,9)  
Total de extenalização 51,4 (8,7) 50,30 (7,7) 52,0 (9,4)  
total de problemas de 
comportamento  

55,5 (9,7) 53,1(7,6) 57 (10,8)  

Numero de casos 27 10 17  
*p < 0,05 

 

Buscando ampliar o estudo dos fatores que interferem no desempenho social das 

crianças foi feita a comparação dos resultados do CBCL entre meninos e meninas. 

Quando se inclui o fator gênero na pesquisa verifica-se que as meninas tiveram um 

melhor desempenho na avaliação de competência social. A diferença de escore que 

apresentou significância foi o item desempenho de atividade com f(1,79)=6,69 p ≤ 0,01 

além de apresentar a maior diferença entre os escores médios dos dois grupos, com cinco 

pontos de diferença. Esse item se refere a participação em atividades esportivas, em 

brincadeiras práticas de hobbies além de trabalhos domésticos. Resultados igualmente 

favoráveis para o sexo feminino foram encontrados nos fatores relativos a problemas de 

comportamento, onde os meninos em geral tiveram escores maiores. O destaque fica 

para queixa somática com índice de significância de f(1,79)= 4,25 p ≤ 0,01, queixa 

somática se refere a problemas corporais sem explicação médica. 
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Tabela 10. Médias dos escores do CBCL por gênero.  

Competência social Total meninos Meninas P 
 M (dp) M (dp) M(dp)  
Desempenho de social 45,5 (7,7) 44,6 (10,1) 46,0 (6,8)  
Desempenho de atividade 46,6 (7,8) 43,6 (9,1) 48,2 (6,5) * 
Performance acadêmica 2,5(0,5) 2,5 (0,5) 2,5 (0,5)  
Competência social total 46,0 (4,4) 44,4 (10,5) 47 (6,9)  
problemas comportamentais     
Problemas de 
internalização 

    

Retraimento 55,3 (7,4) 56,3 (5,8) 54,8 (8,2)  
Queixa somática 59,6 (8,5) 61,1 (8,7) 58,1 (8,1) * 
Ansiedade e depressão 58,5 (7,2) 58,8 (6,5) 58,3 (7,6)  
Problemas sociais 58,2 (8,4) 58,1 (8,1) 58,3 (8,6)  
Problemas de pensamento 54,0 (5,8) 53,8 (7,5) 54,1 (4,7)  
Problemas de atenção 56,0 (8,2) 55,2 (9,5) 56,4(7,4)  
Total de lnternalização 58,3 (9,1) 59,8 (9,0) 55,0 (9,0)  
Problemas de 
externalização 

    

Comportamento delinqüente 53,9 (6,6) 55,5 (8,3) 52,6 (4,4)  
Comportamento agressivo 55,5 (7,2) 57,6 (9,0) 53,8 (4,6)  
Total de extenalização 52,4 (9,2) 54,8 (10,5) 50,3 (4,4)  
Total de problemas de 
comportamento  

56,2 (9,3) 59,8 (8,9) 53,0 (8,5)  

Numero de casos 80 29 51  
*p ≤ 0,01 

 
Os resultados do trabalho indicam, em primeiro lugar, que a experiência de creche está 

positivamente relacionada com um pior desempenho nos itens do instrumento que avalia 

problemas de comportamento nas crianças. Isso quando se utiliza como base de 

comparação, aquelas que tiveram cuidados exclusivamente parentais. Além disso, 

constata-se que essa relação se faz presente, mesmo decorridos alguns anos em que essa 

experiência foi vivenciada. Com isso se observa como uma experiência de cuidados 

ocorrida na primeira infância permanece influenciando o comportamento social da 

criança, mesmo após a influência da creche ter cessado.  

Esses dados vão ao encontro em primeiro lugar dos estudos que apontam para os 

resultados negativos que cuidados alternativos não parentais podem ter no 

desenvolvimento da criança. Dentre esses efeitos estão o aumento de agressão dirigida a 

pares e adultos, mais rebeldia, menos tolerância à frustração, menos sensibilidade à 
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punição, mais episódios de brinquedo solitário (Lordelo, 1997; Amorim & Rossetti 1999 

& Vasconcelos & Rossetti Ferreira, 2002).  

Além desses efeitos, esses resultados também corroboram trabalhos que mostram como 

a vivência de creche pode influenciar o desempenho social das crianças anos mais tarde. 

Foi o que constatou Belsky (2001) em uma revisão sobre pesquisas que estudaram a 

influência de cuidados não parentais no desenvolvimento das crianças. Os resultados 

gerais desses estudos mostraram que aos oito e nove anos essas crianças tinham 

interações mais pobres com seus colegas de sala, eram vistos como menos queridos 

pelos outros alunos e tinham problemas de desobediência além de apresentarem mais 

problemas de externalização. Esses estudos eram longitudinais e fatores intervenientes 

como educação da mãe, níveis socioeconômicos das famílias e tamanho das famílias 

foram controlados.  

Para um melhor entendimento de como se dão as influências dessa experiência sobre as 

crianças do presente estudo, seria necessário estudar a fundo as características de 

cuidados da creche em questão. Contudo, o estudo, por ser ex-post-facto, analisa 

possíveis relações entre um evento passado com o comportamento apresentado 

atualmente, o que impossibilita o resgate da situação cuidados não parentais, no período 

em que estava ocorrendo.  No entanto, algumas das características da creche, de onde a 

maior parte dos participantes veio, permaneceram mais ou menos semelhantes ao longo 

do tempo, o que torna relevante algum nível de análise dessa instituição.  

Esta se caracteriza por um modelo clássico de instituições públicas ou ligadas a ONGS 

(Lordelo, 2002), com grandes espaços especialmente construídos para esse fim, tendo 

um aspecto de escola, com salas rigidamente separadas por idades e atividades bastante 

estruturadas seguindo uma rotina fixa. Há dois cuidadores por sala, com 

aproximadamente 20 crianças, que ficam todo o dia com elas, sem mudanças de turno.  

Esse tipo de modelo de cuidados inibe as interações espontâneas e afetuosas, que são 

muito importantes para o desenvolvimento do comportamento pró-social das crianças. 

Os cuidadores podem ficar sobrecarregados de tarefas, dando maior atenção aos 

cuidados básicos da criança como banho, comida, sono etc. A proximidade entre as 

crianças fica prejudicada pelos grandes espaços da instituição. Além disso, a rígida 

separação das salas por idade faz com que as crianças não vivenciem papeis sociais 
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diferentes ao conviver com outros indivíduos de diferentes idades (carvalho, 1999; 

Pacheco & Dupret, 2004; Lordelo, 2002). 

Ao se aprofundar um pouco mais a análise dos dados se verifica que não é só a 

experiência em si, mas, o tempo em anos que a criança vivenciou dentro da instituição 

que está positivamente correlacionado em piores escores totais de problemas 

externalizantes, internalizantes e de comportamento. Ou seja, a experiência de cuidados 

não parentais, dentro desse modelo proposto, aumenta as possibilidades de a criança vir 

a apresentar problemas de comportamento, quanto mais intensa for essa vivência, em 

termos de tempo em anos de cuidado.  

Além do tempo a que a criança foi submetida a esse tipo de cuidado, outro importante 

fator que deve se levar em consideração é a idade da criança quando ingressa na creche. 

O que verificou-se foi que quanto mais precoce essa experiência, piores são os 

resultados em termos de competência social. Os participantes que entraram na creche 

com menos de um ano de idade tiveram piores escores de competências social, se 

comparado aos que tiveram essa experiência posteriormente.  

Esses achados encontram apoio em pesquisas como as de Roy et al., (2004), cujo os 

resultados demonstraram que as crianças que tiveram cuidados não parentais   

apresentaram dificuldades nas interações com outras crianças, demonstrando baixos 

níveis de atenção, presença de hiperatividade durante o contato com seus pares, além de 

serem pouco responsivas às regras sociais. Essas crianças ainda apresentavam baixos 

níveis de interações afetuosas e de empatia, isso era observado principalmente na pouca 

capacidade de confortar outras crianças que se apresentavam feridas ou doentes.  

Os resultados deste estudo vêm, então, reforçar o que a literatura defende como fatores 

de risco para o desenvolvimento da criança que está sob os cuidados não parentais. Esses 

fatores são a idade de ingresso no primeiro ano de vida, o tempo de cuidado de 30 ou 

mais horas por semana e a continuidade dos cuidados ao longo dos anos (Belsky, 2001). 

Embora o presente estudo demonstre que esses fatores estão positivamente relacionados 

com os problemas de comportamento e de competência social das crianças, as 

explicações sobre como eles interagem para produzir tal efeito ainda não estão claros. 

Podem-se levantar algumas explicações a respeito, com base na literatura de referência. 
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É possível ter havido interferência sobre desenvolvimento do apego, ou seja, o efeito do 

rompimento do vínculo entre mãe e criança é mais evidente quando a criança sofre esse 

processo antes do primeiro ano de vida (Bowlby, 1998).  

A creche onde a maioria das crianças vivenciou a experiência de cuidados não parentais 

possivelmente não foi capaz de atenuar os efeitos desse rompimento. Afinal não é 

apenas a experiência de cuidados alternativos em si que leva a problemas de apego, mas 

entram outros elementos ligados às características da própria creche. Nesse caso não só 

características mais qualitativas como a organização do espaço físico, a responsividade 

dos cuidadores, a qualidade de interação entre as crianças, como também caracterísicas 

mais quantitativas como brinquedos, mais espaço, quantidade de contatos físicos e 

interações com a criança e mais tempo de brincadeiras (Lordelo, 2002; Stewart , 1992). 

Sagi et al., (2002) em uma pesquisa com mais de 700 crianças de até 1 ano de idade, 

buscaram pesquisar a relação entre cuidados não parentais e desenvolvimento de apego. 

Os autores encontraram um nível de apego inseguro significativamente maior entre 

crianças cuidadas em creches em comparação às crianças que tiveram cuidados parentais 

e familiares (avós, tios etc). O tipo de apego inseguro foi predominantemente 

ambivalente.  

Partindo-se dessa premissa chega-se a um segundo nível de explicação, que se refere ao 

fato de que esse rompimento do apego pode ter no processo de socialização dessas 

crianças. Já que o apego serve de base para as futuras relações sociais, o efeito do 

rompimento precoce se faz presente na competência social da criança e adolescente 

(Elicker, Eglund & Sroufe apud Bohlin, Hagekull & Rydell 2000).  

Essa correlação entre apego e socialização foi encontrada por Porter, Macfarland, Marsh 

e McElhaney (2005). Eles fizeram uma pesquisa sobre adolescentes populares e 

correlacionaram a popularidade com nível de apego. O nível de apego seguro que os 

sujeitos tinham quando criança foi medido através do instrumento Q-set, que é próprio 

para utilização em adolescentes e adultos, e as medidas de popularidade foram avaliadas 

pelo instrumentro sociométrico. Os resultados mostraram que a popularidade e apego 

seguro estão relacionadas de maneira significativa.  

A explicação para isso, segundo os autores, seria de que os indivíduos que 

desenvolveram apego seguro eram mais receptivos a experiências emocionalmente 
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fortes e desenvolviam uma percepção otimista em relação aos futuros relacionamentos 

íntimos. O estudo também revelou a estabilidade do efeito do apego seguro no 

comportamento social desses sujeitos ao longo da adolescência.  

Apesar da relevância dos resultados encontrados até aqui, eles se baseiam apenas na 

avaliação feita pelo CBCL. É preciso também considerar até que ponto esses achados 

estão de acordo com a avaliação feita pelas próprias crianças dentro da escola. Pensando 

nisso é que se introduziu nesse estudo o instrumento sociométrico 

Quando se analisa os dados com base nos resultados desse instrumento, não se verifica 

relação significativa direta com a experiência pregressa de cuidados não parentais. Um 

dos possíveis problemas como, já dito, é o pequeno número de crianças que se 

enquadraram na classificação populares e impopulares, dificultando análises estatísticas 

mais significativas.  

Contudo, foi possível encontrar ligação indireta com a experiência de creche ao se 

analisar o instrumento sociométrico relacionando-o aos problemas de comportamento do 

CBCL. Quando relacionadas as mesmas categorias (populares, impopulares) aos escores 

do CBCL, se verifica que as crianças impopulares tiveram escores mais altos em 

problemas de comportamento tanto internalizantes como externalizantes. Ou seja, os 

modelos de cuidados na pré-escola estão relacionados a piores  escores de problemas de 

comportamento dessas crianças e, por sua vez, os escores piores de problemas de 

comportamento estão relacionados a pior percepção social dos colegas de sala.  

Uma explicação possível para esse tipo de relação foi dado por Del Prette e Del Prette 

(2005). Segundo esses autores, problemas internalizantes e externalizantes se 

caracterizam, entre outras coisas, por dificuldades interpessoais. As crianças e 

adolescentes que apresentam esse transtorno demonstram baixa empatia, pouca 

expressão de sentimentos e pouca capacidade de resolução de conflitos, além de 

temperamento difícil e impulsividade. Esse quadro pode gerar uma intensa insegurança 

diante das demandas sociais, acentuando os comportamentos inadequados e levando a 

baixa ou nenhuma popularidade. 

Contudo, pode-se alegar que o fato de ter maiores escores em problemas de 

comportamento não significa diagnóstico de internalização e externalização, o que é 

fato. Porém, os dados da nossa pesquisa mostram que o número de crianças 
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diagnosticadas como clínicas para problemas de comportamento é também 

significativamente maior em comparação ao grupo que teve cuidados parentais. Chama a 

atenção que apenas as crianças com cuidados não parentais tenham apresentado 

diagnóstico de clínicas para problemas de externalização.  

Boulton (1999) buscou estudar justamente essas relações entre problemas de 

comportamento e popularidade. Ele Pesquisou a relação existente entre comportamento 

de 89 crianças entre 8 e 12 anos em situação de interação social e o nível de preferência 

delas pelos colegas, esse nível de preferência foi medido pelo instrumento sociométrico.  

Os resultados mostraram que as crianças que ficavam isoladas em relação ao grupo, não 

sendo procuradas pelos colegas para brincar, tinham piores escores na medição do 

instrumento sociométrico. Elas eram também as crianças mais agressivas ou as que eram 

mais vítimas de agressão. O estudo mostrou que as crianças tentam compensar essa 

situação com mais comportamentos inadequados levando as outras crianças a se 

afastarem cada vez mais e assim fechando o ciclo.  

Indo na mesma  direção Dodge, Lansford, Burks, Bates, Pettit, Fontaine e Price (2003) 

conduziram um estudo que correlacionou problemas de comportamento e rejeição entre 

crianças. O estudo era longitudinal e acompanhou crianças desde os cinco anos até os 

oito anos de idade. Os resultados revelaram que as crianças que experimentavam 

rejeição aos cinco anos tinham significativamente mais problemas de comportamento 

aos oito anos, principalmente problemas externalizantes como comportamentos 

agressivos.  O estudo também revelou que as crianças que já apresentavam um 

temperamento mais agressivo aos cinco anos tinham mais problemas externalizantes aos 

oito anos quando rejeitadas do que outras crianças igualmente rejeitadas. Isso indicou, 

segundo ele, que tendências de comportamento agressivo são acentuadas pela rejeição 

do grupo, mas, que a rejeição em si não leva a comportamentos agressivos. 

Aprofundando mais os achados da pesquisa os autores demonstraram que o fato de a 

criança ter maior rejeição entre os colegas reduzia as possibilidades de interação social e 

de aprendizado de comportamentos socialmente competentes. Além disso, as crianças 

que eram rejeitadas no grupo desenvolviam baixa auto-estima e baixa auto-eficácia 

social, fatores essenciais no desempenho social delas. O resultado dos dois estudos  
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enfatizam como os fatores problemas de comportamento e rejeição se relacionam de 

maneira circular e não linear. 

Com base nos resultados encontrados na literatura e nas pesquisas semelhantes feitas, 

pode-se construir um modelo de interação desses fatores. Em princípio, fatores que 

durante a infância possam promover ou acentuar problemas de comportamento levam 

também a uma conseqüente redução da competência social das crianças. Com isso há 

um maior percentual de rejeição por parte de seus pares, o que diminui a possibilidade 

de mais interações sociais adequadas e conseqüentemente ha menor possibilidade de 

aprendizado das regras sociais. Dessa forma essas crianças terão sua auto-estima e auto-

eficácia abaladas, o que fará com que elas tenham uma visão pessimista das 

possibilidades de interações adequadas. Devido a isso acentuam-se os problemas de 

comportamentos decorrentes e a falta de competência social, retro-alimentando, assim, o 

ciclo.  

Porém, o modelo do estudo utilizado nessa pesquisa é descritivo correlacional e não 

permite analisar de maneira direta quais fatores causam determinados comportamentos. 

Com isso pode-se dizer que o fator creche está relacionado aos problemas de 

comportamento, e este a problemas de rejeição e aceitação pelos pares, mas não se pode 

indicar com esse estudo de que maneira essa relação ocorre.  

Há de se considerar ainda, outros fatores intervenientes nesse processo como família, 

bairro e história de vida. Pode ter havido, por exemplo, uma maior tendência, por parte 

das mães de crianças com problemas de comportamento, de encaminhar seus filhos para 

cuidados alternativos se comparados às mães com crianças de temperamento fácil. O 

perfil de estrutura familiar de crianças que são encaminhadas à creche também pode ser 

diferente quando comparado às famílias que proporcionam cuidados exclusivos a seus 

filhos. Corroborando essa perspectiva, Belsk, 2002 relaciona alguns fatores importantes 

que podem influenciar na escolha por parte da família dos cuidados alternativos. Entre 

esses fatores estão o status econômico da família, nível de educação da mãe, situação 

marital (casada, separada, solteira) e presença de depressão da mãe. Apesar desses 

problemas esse esquema dá uma visão mais sistemática, ainda que simples, dos 

mecanismos que possivelmente estão interagindo, melhorando o entendimento de como 

eles afetam a criança.  
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O presente estudo também verificou algumas diferenças entre meninos e meninas no 

tocante ao desempenho social. As meninas apresentaram um melhor desempenho em 

competência social, destacando-se no item desempenho de atividade. Nesse caso o 

CBCL considera desempenho de atividade não só participação em brincadeiras e jogos 

como também em atividades de trabalho em casa como arrumar, limpar e cuidar do 

irmão. As meninas também apresentaram menos problemas de externalização e 

internalização. A consideração do fator gênero é importante na medida que esses 

resultados podem indicar formas diferenciadas de lidar com os efeitos da experiência de 

creche sobre o desenvolvimento social da criança. Como o desempenho das meninas foi 

melhor no dois instrumentos pode-se levantar a possibilidade de que as meninas tem 

melhores condições de absorver a experiência de cuidados de maneira mais positiva.  

Esses resultados encontram paralelo no estudo feito por Fabes et al. (1999) com meninos 

e meninas. O estudo tinha entre outros objetivos observar as diferenças de interação 

social e regulação emocional entre os sexos. Os resultados mostraram que as meninas 

apresentaram maior competência social, melhor regulação e expressão emocional 

enquanto os meninos se engajaram mais freqüentemente em interações agressivas.  

Mas as diferenças de gênero não estão só presentes nas diferenças de maior ou menor 

competência social. Essas diferenças também são observadas quando se estudam as 

causas de impopularidade entre as crianças. Foi o que Boulton (1999) verificou no seu 

estudo. Seus resultados mostraram que as meninas que ficam isoladas geralmente são 

vistas pelos outros colegas como agressivas, enquanto os meninos que estão isolados são 

vistos comumente como vítimas de agressão. Outra interessante observação foi que os 

meninos considerados agressivos e dominadores em geral não são isolados pelos outros 

colegas e tendem a fazer parte de grupos grandes de crianças nos momentos de lazer e 

interação social, o que não ocorre com as meninas.  
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CAPÍTULO 4 
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O resultado desse trabalho trouxe mais dados para se entender as possíveis relações que 

a experiência de creche tem no desenvolvimento social da criança, indicando a 

necessidade de se dar maior atenção aos serviços prestados por essas instituições. Os 

itens relativos ao CBCL e o instrumento sociométrico auxiliam no entendimento dos 

tipos de problemas de comportamento que essa experiência pode gerar bem como de 

suas conseqüências para a criança. 

Esse estudo não pretende corroborar a tese tradicional de que os cuidados às crianças 

pequenas devem ser exclusividade da mãe dentro de uma família estruturada, o que seria 

desconhecer todas as modificações por que passaram as famílias ao longo desse século. 

Além disso, como já foi relatado, a creche passou a ser uma conquista da mulher 

trabalhadora que tem ambições profissionais e pessoais que vão além da família.  

Contudo essa pesquisa chama a atenção para a importância que os serviços de creche 

têm na formação dos futuros cidadãos. Com isso se contrapõe a visão de que os serviços 

de cuidados não parentais são apenas um “mal necessário” à mulher moderna, não tendo 

maior importância para o desenvolvimento dos indivíduos. É necessário que esse 

ambiente de cuidado receba a atenção de profissionais capacitados que tragam uma 

visão diferenciada sobre cuidados não parentais.  

Esse trabalho também chama a atenção para a importância do estudo sobre a 

competência social, principalmente referindo-se às crianças e adolescentes. Os fatores 

que tornam os indivíduos mais ou menos competentes socialmente têm grande 

importância quando se pensa nas conseqüências disso para o bem estar e qualidade de 

vida das pessoas.  

Com isso se faz relevante desenvolver procedimentos com as crianças desde tenra idade 

para que elas possam melhorar seu desempenho social, como por exemplo, treinamento 

de habilidades sociais, desenvolvimento da inteligência emocional e da empatia entre 

outros procedimentos. É importante se considerar que a capacidade de interação não é 

apenas naturalmente adquirida, mas que essa capacidade pode ser aprendida e 

aprimorada com orientação.  

Apesar das conclusões apresentadas, há, contudo, algumas limitações nesse trabalho. A 

primeira delas é a pouca quantidade de sujeitos pesquisados, o que dificulta análises 
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estatísticas mais aprofundadas, isso fica mais patente quando se trabalha com o 

instrumento sociométrico, que exige um maior número de participantes para isso.  

Outro problema foi que um fator de grande importância como a família não foi 

contemplada. A família dessas crianças seria analisada em duas perspectivas básicas, 

primeiramente elas poderiam ser consideradas como mais uma instância de avaliação 

das crianças, enriquecendo os dados coletados. Além disso, a família poderia ser 

incluída dentro da pesquisa como mais um fator de influência na formação social das 

crianças.  

Há ainda uma limitação desse estudo com relação ao delineamento da pesquisa que não 

permitiu uma análise indicativa da direção que esses fatores tomaram no desempenho 

social das crianças. Por exemplo, os problemas de comportamento diminuíram a 

popularidade das crianças ou a falta de popularidade intensificou os problemas de 

comportamento? Embora suponhamos que esses dois fatores se interliguem de maneira 

recíproca não podemos afirmar de que forma ocorreu esse processo com as crianças. Um 

estudo longitudinal permitiria melhores respostas a esse respeito. Além disso, apesar da 

tentativa de homogeneizar a amostra de sujeitos é óbvio que fatores relativos à história 

de vida de cada criança podem estar presentes nos resultados encontrados.  

A ausência de análises qualitativas dos participantes dificultou o aprofundamento do 

estudo do desempenho social dessas crianças. Ainda que os instrumentos utilizados 

sejam bem aceitos como forma de avaliação, a redução do desempenho social das 

crianças a escores de um instrumento de avaliação e números de escolhas dos colegas, 

não traduz toda a complexidade da interação social delas.  

A partir desse estudo se torna necessário outras pesquisas que considerem os fatores 

aqui, não contemplados, para ampliar o debate sobre a influência da creche no 

desenvolvimento social das crianças. Apesar da grande importância que as relações 

sociais têm para a vida do indivíduo, há ainda uma carência de estudos que revelem 

como se dá os mecanismos de aprendizado do comportamento social de uma criança sob 

os cuidados das creches. Estudos longitudinais podem ser feitos para verificar até que 

ponto as crianças mais rejeitadas socialmente poderiam ter futuros problemas de 

comportamento quando adolescentes e adultos.  
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ANEXO                                         



TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADOTERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADOTERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADOTERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO    
 Pelo presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos e dos métodos deste 
estudo, que me foram apresentados pelo psicólogo abaixo nomeado. 

Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 
adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 
me recusar que meu filho, 
menor______________________________________________ continue participando 
da mesma.  

Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas 
serão respeitadas, assenta-se nas seguintes restrições: 

a) Meu filho não será obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não se 
sinta disposto (a) e capaz; 

b) Meu filho não participará de qualquer atividade que possa vir a me trazer-lhe 
qualquer prejuízo; 

c) O nome do meu filho, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão 
divulgados; 

d)  Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) O professor será obrigado a me fornecer, quando solicitado, as informações 
coletadas; 

 

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins a 
que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa 
científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima listadas. 

  

O pesquisador responsável é o(a) psicólogo Claudio Seal , que poderá ser contatado pelo 
telefone 3336-9092 ou 81128812 

 

Salvador................ de .............................. de 200 

 

Nome:___________________________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

Contato: (tel.):  ____________________________________________________ 


