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RESUMO 

 

Andrade, N. C. (2012). Adaptação transcultural e validação do Teste de Conhecimento 

Emocional: um novo instrumento para avaliação neuropsicológica das emoções 

em crianças. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia. Universidade 

Federal da Bahia, Salvador. 

 

Introdução: É essencial que as crianças compartilhem seus estados internos com seus 

parceiros sociais e sejam capazes de processar informações relativas ao estado afetivo 

dos mesmos. O conhecimento emocional (CE) é uma dimensão do desenvolvimento 

emocional definida como o conhecimento acerca das expressões, funções e rótulos 

emocionais. Pesquisas demonstram que o CE correlaciona-se positivamente com 

habilidade social, desempenho escolar, regulação emocional e controle inibitório, além 

de negativamente com agressividade, interações negativas entre pares e problemas de 

comportamento. Uma revisão acerca de testes psicológicos no Brasil evidencia uma 

escassez deste tipo de medida. Entre os 130 instrumentos aprovados pelo Conselho 

Federal de Psicologia, nenhum se dedica a mensurar o desenvolvimento emocional em 

crianças menores de seis anos. O Teste de Conhecimento Emocional (EMT) é dirigido a 

crianças de três a seis anos de idade e visa mensurar o CE receptivo (reconhecimento de 

expressões emocionais),  expressivo (rotulação destas expressões), além 

do conhecimento acerca das causas e consequências das emoções.  Objetivos: Adaptar 

transculturalmente e validar o EMT. Materiais e métodos: A adaptação transcultural do 

EMT foi realizada através de tradução e retrotradução seguida de análise de juízes. As 

imagens contidas no instrumento foram submetidas a estudo de padronização em 

amostra brasileira com a participação de 80 estudantes universitários. O EMT foi 

aplicado em estudo piloto com 50 crianças do município de Salvador. A fase de 

validação teve a participação de 284 crianças entre três a seis anos de idade das cidades 

de Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.  Produtos/relevância: Este estudo justifica-

se pela: importância do CE para o desenvolvimento infantil; pelos impactos que 

prejuízos nesta habilidade acarretam para o desenvolvimento integral da criança e pela 

ausência de testes psicológicos para este fim no país. Resultados: O estudo de 

padronização das fotografias demonstrou bom nível de concordância geral (κ=0,72, 

Z=770,9, p<0,001) entre os participantes. 74,7% das imagens tiveram percentual de 

concordância superior a 80%.  As amostras brasileira e norte-americana julgaram 95,2% 

das imagens como expressando a mesma emoção. A avaliação da tradução foi julgada 

pelos juízes como não alterada ou pouco alterada, indicando uma boa equivalência 

semântica do EMT. O EMT apresentou boa consistência interna (KR = 0,91). Os 

coeficientes relativos à validade de critério mostraram que o EMT possui correlações 

negativas significativas com problemas de comportamento (rs = -0,30, p < 0,01) assim 

como com labilidade e negatividade emocional (rs= -0,23,  p   <0,01). Houve uma forte 

correlação positiva entre o EMT e a idade da criança (rs= 0,57,  p   < 0,01), indicando 

que este instrumento possui sensibilidade às diferentes faixas etárias. Conclusão: O 

EMT demonstrou possuir um formato adequado à cultura brasileira e língua portuguesa 

Brasil. Este instrumento apresentou boa validade de critério e consistência interna, 
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sendo sensível às diferentes faixas etárias avaliadas. O EMT faz-se relevante na medida 

em que permite avaliar o conhecimento emocional, possibilitando o incremento de 

ações preventivas, a orientação de projetos terapêuticos e intervenções, tornando-se 

também uma ferramenta para o diagnóstico neuropsicológico infantil, além da sua 

utilização para fins de pesquisa.  

  

Palavras-chave: Emoção; Criança; Adaptação Transcultural; Validação; Avaliação 

Neuropsicológica.  
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ABSTRACT 

 

Andrade, N. C. (2012). Cross-cultural adaptation and validation of the Emotion 

Matching Task: a new instrument for neuropsychological assessment of emotions 

in children. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia. Universidade 

Federal da Bahia, Salvador. 

 

Introduction: It's essential to children’s social adaptation to share their emotional states 

with their social partners and also to be able to process affective information from those 

partners.  Emotion Knowledge (EK) is a dimension of emotional development defined 

as the knowledge about emotional expressions, functions and labels. Research shows 

that EK correlates positively with social skills, academic achievement, emotional 

regulation and effortful control, as well as negatively with aggressiveness, negative 

interaction between peers and behavior problems. However, in Brazil, few 

psychological instruments to assess emotional development are available. Among the 

130 instruments approved by the Federal Council of Psychology, none of them measure 

the emotional development in children who are younger than 6 years old. The Emotion 

Matching Task (EMT) is available for children from three to six years old and aims to 

asses receptive EK (recognition of emotional expressions), expressive EK (labeling of 

such expressions) and knowledge about the causes and consequences of 

emotion. Objectives:  develop the transcultural adaptation and validation of the 

EMT. Materials and methods: EMT's transcultural adaptation was performed through 

translation and back-translation of the original test, followed by judges' analysis. The 

images contained in the instrument were submitted to a standardization study with 80 

undergraduate students from Salvador (Bahia, Brazil). The EMT was answered, in a 

pilot study, by 50 children from the city of Salvador. To the EMT’s validation 284 

children, between three and six years old, from both public and private schools of 

Salvador, São Paulo and Belo Horizonte answered the instrument. 

Products/Relevance: This study is justified by: the relevance of EK to children’s 

development; by the negative impacts that deficits in this skill could cause in the child's 

development and by the lack of tests in Brazil with such objective. Results: The results 

showed a good agreement’s level on photographs judgment (κ=0,72, Z=770,9, 

p<0,001). 74,7% images had agreement percentages above 80%. The Brazilian and 

North-American samples judged  95.2%  images as expressing the same emotion. The 

evaluation of the translation was considered by the judges as unaltered or little altered, 

indicating good semantic equivalency of EMT.  The EMT presented good internal 

consistency (KR = 0,91). The criterion validity coefficients evidence that EMT has 

significant negative correlations with behavior problems (rs = -0,30, p < 0,01) and 

lability/negativity (rs=-0,23,  p   <0,01). The age of the child significantly correlates 

with the score on EMT (rs=0,57, p <0,01), indicating that this instrument is sensitive to 

different age groups. Conclusion: EMT demonstrated to be adequate to the Brazilian 

culture and language. This instrument presents good criterion validity and internal 

consistency, and could discriminate the development of EK among the ages. The EMT 

is relevant because it could assess the EK in Brazilian children, enabling the growth of 
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preventive actions, the orientation of therapeutic projects and interventions, becoming a 

tool for neuropsychological diagnosis, in addition to its use for research purposes. 

 

Keywords: Emotion; Children; Transcultural Adaptation; Validation; 

Neuropsychological Assessment. 
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RESUMEN 

 

Andrade, N. C. (2012). Adaptación transcultural y validación del Test de Conocimiento 

Emocional: un nuevo instrumento para evaluación neuropsicológica de las 

emociones en niños. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia. 

Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

Introducción: Es esencial, del punto de vista adaptativo, que los niños compartan sus 

estados internos con sus colegas sociales y sean capaces de procesar informaciones 

relativas al estado afectivo de los mismos. El conocimiento emocional (CE) es una 

dimensión del desarrollo emocional definida como el conocimiento sobre las 

expresiones, funciones y rótulos emocionales. Investigaciones demostraron que el CE se 

correlaciona positivamente con la habilidad social, desempeño escolar, regulación 

emocional y control inhibitorio y negativamente con agresividad, interacciones 

negativas entre pares y problemas de comportamiento. Sin embargo, una revisión sobre 

test psicológicos en el Brasil mostró una escasez de este tipo de instrumentos de 

medida. Entre los 130 test psicológicos aprobados por el Consejo Federal de Psicología, 

ninguno se dedica a medir el desarrollo emocional en niños menores de seis años. El 

Test de Conocimiento Emocional (EMT) es dirigido a niños de tres a seis años de edad 

y objetiva mensurar el CE receptivo (reconocimiento de expresiones emocionales), 

además del conocimiento sobre las causas y consecuencias de las emociones. 

Objetivos: Adaptar transculturalmente y adaptar el EMT. Materiales y Métodos: La 

adaptación transcultural del EMT fue realizada a través de traducción y retrotraducción 

seguida de análisis de jueces. Las imágenes del instrumento fueron sometidas a estudio 

de padronización en muestra brasilera contando con la participación de 80 estudiantes 

universitarios. El EMT fue aplicado, en estudio piloto, a 50 niños de la ciudad de 

Salvador-BA. La fase de validación tuvo la participación de 284 niños entre tres y seis 

años, estudiantes de colegios públicos y privados de las ciudades de Salvador-BA, Belo 

Horizonte-MG y São Paulo-SP. Productos/relevancia: A partir de los resultados, 

obtendremos las características psicométricas de la versión brasilera del EMT, 

validándolo. Este estudio se justifica por la importancia del CE para el desarrollo 

infantil; los impactos que los déficits en esta habilidad ocasionan para el desarrollo 

integral del niño y la ausencia de test psicológicos para este fin en el Brasil. Resultados: 

El estudio de padronización de las fotografías demostró buen nivel de concordancia 

general (κ=0,72, Z=770,9, p<0,001) entre los participantes. Se encontró que 74.7% de 

las imágenes tuvieron porcentaje de concordancia superior a 80%. Las muestras 

brasilera y estadounidense juzgaron 95.2% de las imágenes como expresando la misma 

emoción. La evaluación de la traducción y retrotraducción fue juzgada por los jueces 

como no alterada o poco alterada, indicando una buena equivalencia semántica del 

EMT. El EMT presentó buena consistencia interna (KR = 0,91). Los coeficientes 

relativos a la validad del criterio mostraron que el EMT posee correlaciones negativas 

significativas con problemas de comportamiento (rs = -0,30, p < 0,01) así como, con 

labilidad y negatividad emocional (rs=-0,23,  p   <0,01). Hubo una fuerte correlación 

positiva entre el EMT y la edad del niño (rs= 0,57,  p   < 0,01), indicando que este 

instrumento posee sensibilidad a los diferentes grupos etarios. Las correlaciones 
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positivas entre el nivel socioeconómico y la escolaridad materna con el CE, así como la 

diferencia de desempeño de los niños pertenecientes a familias con diferentes niveles 

socioeconómicos, indican que el contexto de desarrollo del niño interfiere en la 

adquisición de habilidades socio-afectivas y, específicamente, en el conocimiento 

emocional. Conclusión: El EMT demostró poseer un formato adecuado a la cultura 

brasilera y a la lengua portuguesa. Este instrumento presentó buena validad de criterio, 

siendo sensible a los diferentes grupos etarios evaluados. El EMT se torna relevante en 

la medida que permite evaluar el conocimiento emocional, posibilitando el incremento 

de acciones preventivas, la orientación de proyectos terapéuticos e intervenciones, 

transformándose en una herramienta para el diagnóstico neuropsicológico infantil, 

además de utilizarlo para fines de futuras investigaciones   

 

 

Palabras clave: Emoción, Niñez, Adaptación Transcultural, Validación, Evaluación 

Neuropiscológica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dicotomia entre razão e emoção permeia toda a história do pensamento 

ocidental, estando presente seja entre os gregos da antiguidade, para os quais a razão era 

superior à emoção, seja entre os “sentimentalistas” do século XVIII na Europa, para os 

quais deveríamos “seguir o coração”(Mayer, Roberts, & Barsade, 2008, p. 58). Na 

Psicologia, a dicotomização e, por vezes, hierarquização dessas duas importantes 

dimensões do ser humano persistiu durante muito tempo. Apesar de, desde o princípio, 

a emoção estar presente no escopo do seu interesse, evidenciado pela importante obra de 

Willam James (1884), “What´s emotion?”, no decorrer da história desta disciplina, o 

estudo das emoções foi persistentemente negligenciado, passando a fazer parte dos seus 

grandes temas de investigação recentemente (Fernández-Abascal, Rodrígues, Sánchez, 

Díaz & Sánchez, 2010). 

Durante a infância, assim como no decorrer de todo o ciclo vital, as emoções 

desempenham um papel estruturante e adaptativo em todas as dimensões da atividade 

humana (Coll et al., 2009). O ser humano, desde o seu nascimento, é altamente social e 

comunicativo e os sinais emocionais são um dos recursos mais significativos que os 

bebês e as crianças pequenas dispõem para comunicar os seus estados internos. Segundo 

Bergamasco (1997), a comunicação acerca de referidos estados é essencial à 

sobrevivência do bebê e à socialização da criança. Ainda nos primeiros meses de vida, o 

bebê começa a desenvolver a capacidade de percepção de emoções relativa às 

expressões vocais e faciais e, no decorrer da infância, as habilidades referentes à 

percepção, nomeação, expressão, entre outras dimensões do desenvolvimento 
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emocional, se complexificam cada vez mais (Morgan, Izard, & King, 2010; Flom & 

Pick, 2008; Coll, Marchesi & Palacios, 2004; Izard, 2001; Bergamasco, 1997). Ao 

mesmo tempo, as expressões emocionais emitidas pelas crianças possuem um 

importante papel na regulação do comportamento dos cuidadores. Expressões de mal-

estar ou choro aumentam a probabilidade de aproximação dos cuidadores no sentido de 

prover alimentos ou companhia, assim como eliminar fontes de dor ou incômodo. 

Sinalizações de medo ou tristeza indicam aos cuidadores que a criança necessita de 

consolo e proteção. Já as expressões de interesse e alegria apontam para uma 

disponibilidade da  criança para manter-se em interação (Coll et al., 2009). 

O conhecimento emocional (CE) é uma dimensão do desenvolvimento 

emocional que pode ser definida como o conhecimento acerca dos rótulos, funções e 

expressões emocionais, sendo essencial ao desenvolvimento social (Izard, 2001). Ele 

favorece o desenvolvimento de uma relação adaptativa e saudável do indivíduo com seu 

contexto, na medida em que auxilia na antecipação de sentimentos e comportamentos de 

outras pessoas e na expressão dos seus próprios sentimentos, aumentando “a 

probabilidade de que o indivíduo utilize a capacidade de adaptação inerente à excitação 

emocional e à motivação emocional” (Izard, 2001, p. 250). 

Atualmente, há um crescente interesse no estudo do conhecimento emocional e 

na sua relação com outras dimensões do desenvolvimento humano, especialmente entre 

crianças e adolescentes. Pesquisas recentes apontam que uma maior habilidade em 

conhecimento emocional relaciona-se positivamente com regulação emocional 

(Trentacosta & Izard, 2007, Morgan et al., 2010), habilidade social (Schultz, Izard, 

Ackerman & Youngstrom, 2001), controle inibitório (Morgan et al., 2010) e 

desempenho escolar  (Garner & Waajid, 2008;  Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005; 
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Trentacosta & Izard, 2007); além de possuir correlação negativa com níveis de 

agressividade (Schultz, Izard & Bear, 2004; Denham et al., 2002), interações negativas 

entre pares (Morgan et al., 2010; Miller, Hospital, Seifer & Eguia, 2005) e problemas de 

comportamento (Morgan et al., 2010).  

Uma medida abrangente de conhecimento emocional possibilita avaliar 

habilidades que estão intimamente relacionadas às interações entre pares e a habilidade 

social (Morgan et al., 2010). Nessa perspectiva, um instrumento psicológico com tal 

finalidade possibilita o incremento de ações preventivas (Izard, 2002; Izard, Fine, 

Mostow, Trentacosta, & Campbell, 2002), a orientação de projetos terapêuticos e 

intervenções, além de poder vir a ser utilizada como ferramenta para o diagnóstico 

neuropsicológico infantil.  

Apesar da imensa importância das emoções para a filogênese e ontogênese 

humana e do fato de pesquisas e instrumentos de medida sobre o desenvolvimento 

emocional na infância, em especial sobre o conhecimento emocional, serem cada vez 

mais vigentes na literatura interacional, verifica-se, no Brasil, uma escassez de estudos 

sobre a temática, assim como uma carência de testes psicológicos validados no país para 

a mensuração de conhecimento emocional em crianças em idade pré-escolar. Entre os 

130 instrumentos aprovados para utilização pelo Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos (SATEPSI)
1
 do Conselho Federal de Psicologia (resolução CFP nº 

02/2003), nenhum se dedica a mensurar aspectos referentes ao desenvolvimento 

emocional em crianças em idade pré-escolar. 

                                                           
1
 Disponível em http://www2.pol.org.br/satepsi/sistema/admin.cfm?lista1=sim, acessado em 19 de 

junho de 2012 (ANEXO I) 

http://www2.pol.org.br/satepsi/sistema/admin.cfm?lista1=sim
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Com vistas a contribuir com os estudos teóricos e empíricos relativos ao 

desenvolvimento emocional em crianças pré-escolares, o presente trabalho tem como 

objetivo central traduzir, adaptar, avaliar as propriedades psicométricas e validar o Teste 

de Conhecimento Emocional (Emotion Matching Task) para o contexto brasileiro. Para 

alcançar referido objetivo foram definidos como objetivos específicos: 

1. Padronizar para a população brasileira as imagens de expressões faciais de 

emoção em crianças, presentes no Teste de Conhecimento Emocional e 

comparar com os resultados obtidos em população estadunidense, analisando 

semelhanças e diferenças culturais; 

2. Adaptar transculturalmente e padronizar, a partir da versão original, as 

instruções de aplicação e os itens do Teste de Conhecimento Emocional; 

3. Analisar as evidências de validade de construto e a estrutura fatorial do Teste de 

Conhecimento Emocional; 

4. Analisar as evidências de validade relacionadas a critério, em especial a análise 

concorrente, do Teste de Conhecimento Emocional, verificando se há relação 

entre conhecimento emocional e problemas de comportamento, habilidade de 

linguagem e regulação emocional; 

5. Verificar os parâmetros de precisão, consistência interna do Teste de 

Conhecimento Emocional. 

6. Comparar o desempenho de crianças de diferentes faixas etárias no Teste de 

Conhecimento Emocional. 

 As principais hipóteses a serem testadas são: 



27 

 

1. O instrumento, EMT, apresentará propriedades psicométricas adequadas para o 

uso em contexto brasileiro. 

2. Existe correlação positiva entre conhecimento emocional e regulação emocional. 

3. Existe correlação negativa entre conhecimento emocional e problemas de 

comportamento. 

4. Existe correlação positiva entre desempenho em tarefa de conhecimento 

emocional e habilidade de linguagem. 

5. Crianças com maior idade apresentarão melhor desempenho nas tarefas de 

conhecimento emocional. 

A presente pesquisa seguiu as orientações éticas previstas na Resolução 196/96, 

do Conselho Nacional de Saúde (1996), e na Resolução 016/2000, do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP, 2000) e a mesma foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira / Universidade Federal da Bahia, sob 

protocolo número 057/2011 (Anexo I). Trata-se de procedimentos não invasivos ou 

aversivos para as crianças. A participação no estudo foi voluntária e esclarecida quanto 

aos objetivos para as crianças e pais/responsáveis, sendo que pais/responsáveis 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A).  

Compreendendo que a pesquisa científica, mesmo ao não se tratar de uma 

pesquisa-ação, está sempre implicada com aqueles que dela participam, optamos pela 

realização de rodas de conversa sobre desenvolvimento afetivo na primeira infância 

com professores e pais das escolas públicas e privadas participantes do projeto 

(Apêndice B). Este foi um rico momento de trocas nos quais pais e professores puderam 

apropriar-se de aporte teórico e prático da neuropsicologia do desenvolvimento, assim 

como do objeto de estudo do presente trabalho. 
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Salienta-se que esta pesquisa justifica-se pela importância do desenvolvimento 

emocional e, em especial do conhecimento emocional, para o desenvolvimento infantil, 

pelos impactos que prejuízos nesta habilidade possuem para o desenvolvimento integral 

da criança, assim como pela escassez de testes psicológicos que mensurem 

conhecimento emocional em crianças de três a seis anos no país.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. EMOÇÕES: PILAR DA EXPERIÊNCIA HUMANA  

As emoções são fenômenos complexos e multidimensionais que compreendem 

desde fenômenos biológicos a fenômenos subjetivos e sociais, sendo, muitas vezes, 

acompanhadas de uma intensa reação fisiológica e psicológica (Reeve, 2006). Defende-

se que as emoções possuem três funções principais: 1) Social, pois comunica 

informações sobre estado de ânimo, além de prováveis comportamentos e intenções; 2) 

Adaptativa, já que prepara fisiologicamente o indivíduo para a ação, aumentando suas 

chances de sobrevivência; e 3) Motivacional, na medida em que facilita os 

comportamentos motivados (Fernandez-Abascal et al., 2010; Freitas-Magalhães & 

Castro, 2009). A emoção se diferencia de outras categorias do afeto, pois é uma 

mudança pontual e circunscrita em período de tempo determinado. Entre outras 

categorias de afeto podemos definir o traço ou tendência emocional como uma estrutura 

relativamente estável no tempo e refere-se às formas habituais com as quais um 

indivíduo responde emocionalmente. Já o tom emocional de base pode durar vários dias 

e depende de crenças direcionadas ao futuro sobre a possibilidade de experimentar dor 

ou prazer e os sentimentos poderiam ser descritos como experiências subjetivas da 

emoção (Fernandez-Abascal et al., 2010).  

“As emoções são fenômenos expressivos e propositivos de curta duração, que 

envolvem estados de sentimento e ativação, e que nos auxiliam na adaptação às 

oportunidades e aos desafios que enfrentamos durante eventos importantes da vida” 
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(Reeve, 2006, p. 191). Alguns dos princípios destacados por Izard (2009), para a 

compreensão das emoções são que: 

1. As emoções possuem importante papel motivacional e informativo, 

sendo que as sensações emocionais
2
 constituem um componente primário 

para motivação, seja no que se refere às operações mentais, seja aos 

comportamentos; 

2. As sensações emocionais decorrem da filogênese e processo de seleção 

natural, além do desenvolvimento neurobiológico dos indivíduos. Elas 

são um eixo psicológico das emoções e da consciência e configuram-se, 

na maioria das ocasiões, como mais adaptativas do que não-adaptativas; 

3. As interações entre emoção e cognição são fundamentais, visto que a 

utilização das emoções depende tanto da experiência da sensação 

emocional quanto de habilidades sociais, cognitivas e comportamentais 

aprendidas. Os esquemas emocionais
3
, fundamentais à emergência e 

monitoramento de pensamentos e ações, dependem de uma dinâmica 

interação entre redes neurais e processamento mental envolvidos nas 

sensações emocionais, na percepção e na cognição; 

4. Os esquemas emocionais podem vir a se tornar mal adaptativos, 

chegando a consequências psicopatológicas, quando, no decorrer do 

                                                           
2
 Izard (2009, p. 5) define sensação emocional (“emotion felling”) como “uma fase da atividade 

neurobiológica que é sentida pelo organismo. (...) Como qualquer outra ativação neurobiológica, varia 

de baixa a alta em nível e intensidade.” 

3
 Esquemas emocionais são “estruturas de interações emoção-cognição que geram sentimentos, 

pensamentos, experiências e tendências comportamentais que variam desde um processo momentâneo 

até um traço como fenômeno (ex. esquemas de raiva, esquemas de interesse)” (Izard, 2009, p. 3) 
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desenvolvimento, a aprendizagem resulta em conexões entre cognições e 

comportamentos mal adaptativos e sensações emocionais; 

5. Emoções básicas auxiliam na motivação e organização de ações rápidas 

que são relevantes à adaptação, à sobrevivência e ao bem-estar. 

A compreensão das emoções em duas grandes categorias, emoções básicas ou 

primárias e emoções sociais ou secundárias, é vigente entre os atuais estudos sobre 

emoções (Ekman, 2011; Sauter, Eisner, Ekman & Scott, 2010; Fernandéz-Abascal et al., 

2010; Izard , 2009; Morgan, Izard & King, 2009;  Reeve, 2006).  As emoções básicas 

são “processos afetivos gerados por sistemas cerebrais antigos [filogeneticamente] sobre 

a detecção de um estímulo ecologicamente significativo” (Izard, 2009, p. 7). A 

proposição das emoções básicas é congruente com a psicologia evolucionista que 

propõe que estas emoções são universais e primitivas tanto filogoneticamente quanto 

ontogeneticamente, emergindo primeiro no desenvolvimento de cada indivíduo 

(Fernadez-Abascal et al., 2010). As emoções secundárias, sociais ou autoconscientes 

dependem do desenvolvimento das habilidades cognitivas associadas à socialização dos 

indivíduos (Fernandéz-Abascal et al., 2010). Entre elas encontram-se a vergonha, o 

ciúme, a culpa, o orgulho, entre outras. As emoções sociais também são consideradas 

emoções discretas e juntamente com as emoções básicas exercem um importante papel 

para a evolução humana, o desenvolvimento saudável e a adaptação na ontogênese de 

cada pessoa (Izard, 2009). 

Em termos ontogenéticos, considera-se que as emoções básicas desenvolvem-se 

no início da vida humana, enquanto emoções secundárias ou sociais – culpa, vergonha, 

orgulho, ciúme, entre outras – precisam tanto do desenvolvimento de estruturas neurais 

quanto de aspectos referentes à aprendizagem e à socialização (Férnandez-Abascal et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ekman%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scott%20SK%22%5BAuthor%5D
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al., 2010; Izard, 2009).  As emoções sociais estão relacionadas, por exemplo, à 

internalização de normas sociais ou desenvolvimento de identidade pessoal, sendo, 

portanto, mais interligadas à cultura e história pessoal (Férnandez-Abascal et al., 2010). 

 

2.2.  CONHECIMENTO EMOCIONAL: COMPREENDENDO O 

CONSTRUCTO 

O sistema emocional compreende desde processamento neuropsicológico a 

comportamentos expressivos e experiência subjetiva (Schultz, Izard, Ackerman, 

Youngstrom, & Hall, 2001). Em bebês muito pequenos as emoções influenciam o 

comportamento com uma mediação cognitiva mínima. Neonatos de 10 a 72 horas de 

vida já demonstram reações a estímulos nociceptivos em uma íntima correspondência 

entre estados internos e movimentos expressivos (Bergamasco, 1997), sendo que aos 

dois meses os estímulos dolorosos já ocasionam expressões de raiva (Izard, Hembree, & 

Huebner, 1987). Os sorrisos decorrentes da fala e do rosto humano começam a surgir 

por volta do final do primeiro mês de vida (Coll et al., 2009; Mendes, Seidl-de-Moura, 

& Siqueira, 2009). Estas relações entre emoções e comportamento em bebês 

independem de dimensões do funcionamento cognitivo tais como avaliar a situação na 

qual ocorre o estímulo de dor ou discriminar rostos familiares e estranhos. Entretanto, à 

medida que as habilidades cognitivas se desenvolvem elas vão desempenhando um 

papel cada vez mais relevante no processamento das emoções e nas interações entre 

emoção e comportamento (Schultz et al., 2001). 

O conhecimento emocional (CE) é uma dimensão do desenvolvimento 

emocional decorrente da estreita e consistente relação entre o sistema emocional, o 
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sistema cognitivo e o sistema perceptivo (Izard, 1971, citado por Schultz et al., 2001). O 

conceito de CE foi formulado no princípio da década de 70, tornando-se um tema 

relevante de investigação no campo do desenvolvimento emocional (Morgan et al., 

2010). Ele pode ser definido como o conhecimento acerca das “expressões, rótulos e 

funções das emoções”(Izard, 2001, p. 250). Trata-se de um constructo complexo que 

possui múltiplas dimensões, entre as quais se encontram: a capacidade precisa 

de perceber emoção - sinais em expressões faciais e vocais, comportamentos 

e contextos diversos; rotular e nomear emoções; identificar as causas ou ativadores de 

emoções em si mesmo e nos outros; antecipar as próprias emoções; capacidade 

de reconhecer e rotular as próprias emoções em circunstâncias variadas; compreender as 

relações entre emoção, motivação e comportamento; conhecer as normas culturais para 

expressões de emoção verbal e não verbal, normas para sentimentos emoção; 

reconhecer dissimulação, coocorrência de emoções e ambivalência (Izard, 2001).  O CE 

favorece o desenvolvimento de uma relação adaptativa e saudável do indivíduo com seu 

contexto, na medida em que auxilia na antecipação de sentimentos e comportamentos de 

outras pessoas e na expressão dos seus próprios sentimentos, aumentando “a 

probabilidade de que o indivíduo utilize a capacidade de adaptação inerente à excitação 

emocional e à motivação emocional” (Izard, 2001, p. 250).  

As habilidades do CE são influenciadas por diferentes aspectos e o seu 

desenvolvimento está vinculado desde as estruturas neurais que possibilitam o 

neuroprocessamento das emoções até as interações entre o indivíduo e o seu contexto. A 

diversidade de valores culturais acerca das emoções, por exemplo, podem ocasionar que 

situações semelhantes suscitem emoções diferentes, a depender das 

expectativas culturais a elas relacionadas (Morgan et al., 2010; Cole, Tamang,  
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Shrestha, 2006). Pesquisa conduzida por Cole, Tamang, Shrestha (2006) com crianças 

nepalesas de 3 a 5 anos de idade de dois grupos socioculturais distintos, pertencente à 

casta Bramane e ao grupo Tamang, mostrou que, a depender do grupo no qual foram 

socializadas, as crianças respondiam aos seus esforços frustrados de maneira 

diferenciada em relação às emoções de raiva e vergonha.  

Ao mesmo tempo, transtornos neuropsiquiátricos, tal como a epilepsia do lobo 

temporal, podem gerar prejuízos no CE. Estudos têm apontado que lesões/disfunções 

em regiões do lobo temporal estão associadas a prejuízos no reconhecimento de 

emoções em face (Adolphs, Tranel, Damasio & Damasio, 1994; Adolphs, Tranel, 

Damasio & Damasio, 1995; Calder et al., 1996; Batista & Freitas-Magalhães, 2009; 

Cristinzio, Diaye, Seeck, Vuilleumier, & Sander, 2010, em prosódia e em música 

(Gosselin, Peretz, Johnsen & Adolphs, 2007; Gosselin, Peretz, Samson & Adolphs, 

2006; Gosselin et al., 2005), ocasionado, portanto, prejuízos na percepção de emoções 

(CE receptivo), importante componente do conhecimento emocional. Além de 

transtornos e lesões relacionadas diretamente ao lobo temporal, região cerebral 

envolvida no circuito neural de processamento das emoções, diversos outros transtornos 

neuropsiquiátricos apresentam prejuízos em habilidades do CE, a exemplo: autismo 

(Uljarevic & Hamilton, 2012; Esposito, Nakazawa, Venuti & Bornstein, 2012; Williams 

& Gray, 2012; Neves et al., 2011; Philip et al., 2010); transtorno do deficit de atenção e 

hiperatividade - TDAH (Da Fonseca, Seguier, Santos, Poinso & Deruelle, 2009); 

transtorno bipolar (Shankman. Katz, Passaroti & Pavuluri, 2012); transtorno de 

ansiedade (Bender et al., 2012); Depressão (Bistricky , Ingram & Atchley, 2012) e 

esquizofrenia (Kohler, Turner, Gur, & Gur, 2004).  
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Estudos sugerem que em alguns transtornos enumerados acima não apenas o CE 

Receptivo está prejudicado. Metanálise realizada por Uljarevic e Hamilton (2012), que 

contemplou 930 participantes com transtorno do espectro autista, encontrou um grande 

tamanho de efeito indicando que este grupo apresentou prejuízos significativos no CE. 

Os estudos incluiram tarefas que contemplam diferentes aspectos do CE, tais como 

tarefas de rotulação de emoções, correspondência de expressões faciais e 

reconhecimento de expressões corporais de emoção e conhecimento de situações 

emocionais, não sendo encontrado efeitos do tipo de tarefa nos resultados apresentados. 

Neste estudo a expressão de medo teve seu reconhecimento mais prejudicado que a 

expressão de alegria, o que, segundo os autores, favoreceria as teorias que relacionam o 

deficit no processamento emocional de pessoas com autismo a alteraçõeso no 

comportamento de olhar, em específico com a fixação do mesmo na região dos dos 

olhos, assim como com prejuízos no processamento da região da amigdala. 

 

2.3. CONHECIMENTO EMOCIONAL EM CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS DE 

IDADE 

Desde os primeiros dias de vida os seres humanos são capazes de demonstrar 

expressões faciais de asco e mal estar, interesse e, até mesmo, esboçam sorrisos. A 

primeira infância, compreendida entre 0 a 6 anos de idade (UNICEF, 2008), é um 

período crítico para o desenvolvimento emocional e, consequentemente, para a 

aquisição do conhecimento emocional. Aspectos do CE emocional começam a se 

desenvolver desde os primeiros meses de vida. Nas crianças pequenas, as 

habilidades mais relevantes para permitir uma comunicação eficaz e uso adaptativo de 
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expressões emocionais são: reconhecer expressões de emoções - CE receptivo; rotular e 

nomear expressões de emoções - CE expressivo; e compreender as causas e 

consequências das emoções, associando eventos ambientais a rótulos ou tipos de 

emoção - conhecimento de situações emocionais (Morgan et al., 2010). Referidos 

componentes do CE emergem sequencialmente e em diferentes etapas do 

desenvolvimento infantil.  

2.3.1. CONHECIMENTO EMOCIONAL RECEPTIVO 

 O CE receptivo, em especial aquele alusivo às expressões faciais e vocais, 

usualmente surgem primeiro  (Coll et al., 2009; Flom & Pick, 2008), pois os bebês 

humanos compartilham emoções desde o seu nascimento, sendo que a capacidade de 

discriminá-las independente das habilidades verbais. Os bebês são capazes de 

discriminar regularidades emocionais através de estímulos visuais e auditivos com, 

relativamente, pouco esforço. Aproximadamente aos dois meses de idade, quando são 

capazes de focar a atenção em partes do rosto humano, os bebês já são capazes de 

discriminar expressões faciais (Coll et al., 2004). Aos quatro meses de idade, os bebês 

podem discriminar expressões bimodais (facial e vocal) de felicidade, tristeza e irritação 

(Flom e Pick, 2008) e aos cinco meses diferenciam expressões unimodais vocais de 

raiva, felicidade e tristeza (Flom e Pick, 2008).  

 Entretanto, segundo Widen e Russel (2008), os bebês não são capazes de 

reconhecer, ou seja, atribuir significado emocional a estímulos detectados e 

discriminados, mas sim discriminar as emoções através de características ou padrões de 

características. A habilidade de atribuir significados a expressões emocionais, 

evidenciada pela utilização da informação emocional para predizer o comportamento 
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dos demais e direcionar o seu, buscando compreender quais situações devem aproximar-

se ou afastar-se, que emerge por volta dos 10 meses de idade, vão se tornando cada vez 

mais consolidada nos anos pré-escolares  (Widen & Russel, 2008). 

 Estudos demonstram que a capacidade de reconhecimento de expressões 

emocionais é incrementada entre os dois e os seis anos de idade, corroborando que 

crianças mais velhas reconhecem as expressões emocionais com mais acurácia (Denham 

& Couchoud, 1990a; Denham & Couchoud, 1990b; Denham, 1998; Morgan et al., 

2010). Diferenças existem não apenas no que se refere à idade da criança, mas também 

quanto à categoria emocional. Expressões emocionais de alegria são mais facilmente 

reconhecidas que as emoções negativas (Denham & Couchoud, 1990a; Denham, 1998; 

Widen & Russel, 2008). Neste sentido, diversos autores argumentam que, 

possivelmente, a primeira diferenciação aprendida pelas crianças ocorra em termos de 

alegria e não alegria ou sentir-se bem e sentir-se mal (Denham, 1998; Widen & Russel, 

2008). 

2.3.2. CONHECIMENTO EMOCIONAL EXPRESSIVO 

O processo de aquisição da linguagem, que pode iniciar por volta dos 18 meses, 

é, possivelmente, um dos fatores de maior impacto para a compreensão das emoções e 

das normas e roteiros culturais relecionados às mesmas. Segundo Izard (2009, p. 9), a 

capacidade de nomear emoções, “colocar sentimentos dentro de palavras” é, 

possivelmente, um dos primeiros esquemas emocionais que surgem durante a infância. 

Nesta idade as crianças começam a empregar a linguagem emocional para atender as 

suas próprias necessidades emocionais e a fazer associações entre a emoção expressa 

pelos outros e os desejos dos mesmos (Widen & Russel, 2008; Bosacki & Moore, 
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2004). Os rótulos, palavras e expressões emocionais auxiliam a conceituação acerca das 

emoções, oferecendo às “crianças uma ferramenta especialmente poderosa para 

compreender as emoções” (Koop, 1989 citado por Bosacki & Moore, 2004, p. 662). A 

possibilidade de expressar emoções e sentimentos verbalmente favorece a diminuição 

de choros e expressões de raiva, pois possibilita às crianças uma nova maneira de se 

expressar (Coll et al., 2009), favorecendo o desenvolvimento do conhecimento e da 

regulação emocional (Morgan et al., 2010). 

No CE expressivo, a capacidade cognitiva e a habilidade verbal desempenham 

um papel muito importante, pois uma maior habilidade verbal auxilia na maior 

capacidade de rotular expressões emocionais com precisão (Morgan et al., 2010). O CE 

expressivo pode começar a se desenvolver por volta dos 18 meses de idade, tendo um 

rápido crescimento nos anos pré-escolares (Denham, 1998). Pesquisas sustentam que a 

rotulação, assim como a compreensão, das emoções ocorre de maneira sistemática no 

decorrer do desenvolvimento infantil (Widen & Russel, 2008; Bosacki & Moore, 2004; 

Denham, 1998; Dunn & Hughes, 1998). Antes dos 24 meses, a maior parte das crianças 

possui em seu vocabulário apenas palavras genéricas relacionadas às emoções, tais 

como mau e bom (Widen & Russel, 2008). Os efeitos da idade são significativos em 

todas as dimensões do CE, e, em especial no CE expressivo. Estudo conduzido por 

Denham e Couchoud (1990a) com crianças em idade pré-escolar corroborou que 

crianças mais velhas nomeiam de maneira mais eficaz expressões emocionais. Ao 

mesmo tempo, encontrou-se que as emoções de alegria e tristeza foram mais facilmente 

nomeadas que as emoções de medo e raiva (Denham & Couchoud, 1990a; Denham & 

Couchoud, 1990b; Denham, 1998).  Podemos afirmar, portanto, que as crianças vão 

cada vez mais ampliando o seu vocabulário de expressões emocionais, sendo que ao 
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final do período pré-escolar as crianças já demonstram um conhecimento sólido 

relacionado às expressões referentes às emoções básicas (Denham & Couchoud, 1990b).  

É importante salientar, entretanto, que as categorias emocionais utilizadas pelas 

crianças são diferentes daquelas utilizadas por adultos, mostrando-se muito mais amplas 

(Denham, 1998; Widen & Russel, 2008). Em estudos com tarefas de livre rotulação, tais 

como rotular as expressões faciais ou as emoções de personagens presentes em 

pequenas histórias, as crianças fizeram uso dos rótulos dos quais dispunham, ainda que 

não fossem muitos, para rotular a maior parte dos estímulos apresentados e não 

exclusivamente aqueles que pessoas adultas designariam como tristeza, alegria ou raiva 

(Widen & Russel, 2003). O CE expressivo, apesar de consolidado aos 6 anos no que se 

refere às emoções básicas, ainda não está completamente desenvolvido nesta faixa 

etária, neste sentido, pesquisa desenvolvida por Denham e Couchoud (1990a) 

demonstra que crianças pré-escolares possuem melhor habilidade no reconhecimento de 

expressões emocionais que na rotulação das mesmas. Segundo Izard (2001), tanto o 

reconhecimento das emoções (CE receptivo), quanto a rotulação das mesmas (CE 

expressivo) são pilares para o desenvolvimento de dimensões mais complexas do CE, 

tais como identificar emoções em si e nos demais, compreender emoções ambivalentes 

e identificar emoções dissimuladas. 

Conforme salientamos anteriormente as emoções básicas emergem primeiro 

durante o desenvolvimento infantil (Férnandez-Abascal et al., 2010; Morgan et al., 

2010). Ainda durante os anos pré-escolares as emoções secundárias ou complexas 

começam a surgir. Crianças de dois anos de idade já expressam emoções secundárias 

como empatia, vergonha ou culpa (Bosacki & Moore, 2004). Por volta dos três anos, 

emoções como orgulho e constrangimento emergem em função do desenvolvimento 
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cognitivo que já possibilita a consciência acerca das regras sociais a serem seguidas e a 

avaliação, por parte da criança, do seu próprio comportamento em relação a padrões 

estabelecidos (Bosacki & Moore, 2004). A compreensão ou conhecimento emocional 

das emoções secundárias ainda é um tema em debate. Pesquisas sugerem que por volta 

dos 3 ou 4 anos, as crianças começam a desenvolver conceitos preliminares e ainda não 

finalizados das emoções secundárias, tais como orgulho e constrangimento (Russel & 

Paris, 1994, citado por Widen & Russel, 2008). Bosacki e Moore (2004) argumentam 

ainda que o conhecimento acerca das emoções básicas são pré-requisitos para a 

compreensão das emoções secundárias 

2.3.3. CONHECIMENTO ACERCA DAS SITUAÇÕES EMOCIONAIS 

A compreensão acerca das situações que eliciam emoções, em especial emoções 

básicas, é fundamental para que as crianças compreendam as suas próprias emoções, 

assim como as dos demais (Denham, 1998). Esta compreensão surge durante os anos 

pré-escolares, sendo que por volta dos 24 meses a criança já é capaz de falar das suas 

emoções e das demais pessoas, assim como das consequências e causas das emoções 

(Dunn, 1994, citado por Morgan et al., 2010). As crianças começam a compreender o 

significado das emoções a partir das relações entre realidade e desejo, sendo que 

crianças de dois anos de idade já percebem que querer e obter gera alegria, enquanto 

querer e não obter gera tristeza (Denham, 1998).  

Segundo Denham (1998), inicialmente as crianças diferenciam as situações em 

termos de feliz e não feliz. Posteriormente distinguem as situações de raiva e medo, 

sendo a compreensão das situações de medo menos acuradas (Brody & Harisson, 1987, 

citado por Denham, 1998). Esta autora salienta ainda que as crianças referem-se com 
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pouca frequência as situações cotidianas que ocasionam medo, tais como cair da escada, 

sendo que falam de maneira veemente sobre causas simbólicas, tais como monstros, 

bruxas, entre outras.  

Bosacki e Moore (2004) encontraram que aos 3 anos de idade as crianças podem 

atribuir causas e consequências adequadas às emoções básicas. Entretanto, estudo 

desenvolvido por Denham & Zooler (1991, citado por Denham, 1998, p. 63), com 

crianças norte-americanas em idade pré-escolar, mostrou que crianças menores, de três 

anos de idade, atribuem causas idiossincráticas às situações emocionais, tais como 

“fiquei triste quando nós tivemos o lanche” ou “eu estava com raiva porque fiquei com 

raiva”. Em muitas ocasiões estas causas estão contextualizadas nas experiências da 

própria criança, quando se analisa a situação detalhadamente. Estes autores apontam, 

por exemplo, que a criança que declarou estar triste porque recebeu o lanche na creche, 

não apreciava o que lhe foi ofertado.  Esta atribuição idiossincrática as situações que 

ocasionam emoções não ocorre em crianças maiores de quatro ou cinco anos de idade.  

As crianças baseiam a compreensão das situações que geram emoções nas 

informações contextuais e experiências cotidianas vividas por elas. Como as demais 

habilidades do conhecimento emocional, a capacidade de discriminar e identificar 

situações que geram emoções se desenvolve e aperfeiçoa no decorrer da primeira 

infância. Denham & Zooler (1991, citado por Denham, 1998), a partir do estudo citado, 

propuseram algumas causas prototípicas das emoções básicas (Tabela 1). 
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Tabela 1- Causas prototípicas das emoções básicas com citações das crianças 

Emoção Evento causal (geral) Exemplo (específico) 

 

Alegria 

 

Estímulo prazeroso 

 

Cócegas.  

Beijo. 

  

Receber ou conseguir algo 

desejado 

 

Jogar com bonecas. 

Papai voltar para casa.  

Um presente de aniversário. 

   

Tristeza Auto-prejuízo “Daniel bateu em mim”, tendo caído da 

bicicleta 

  

Perda de uma relação 

 

Alguém não quer brincar 

  

Eventos indesejados 

 

Mudar-se para uma nova casa 

  

Sentimento de impotência 

 

Pesadelo. 

   

Raiva Dano físico “valentões brigam comigo”, tendo sido 

mordido por sua irmãzinha. 

  

Dano psicológico 

 

Obrigado a comer fígado.  

Ter sua torre de blocos destruída.  

 

“Alguém machucou meus sentimentos” 

  

Alguma coisa que não 

funciona, obstáculos 

intransponíveis  

 

“Meu brinquedo estragou” 

 

“Eu não fiz do meu jeito” 

   

Medo Dano antecipado “Eu pensei que tinham tigres no meu 

quarto” 

 

“Monstros estavam indo me devorar” 

  

Situações não familiares 

 

Ser deixado sozinho 

FONTE: Denham (1998, p. 69). 

Como ressaltado anteriormente, o desenvolvimento emocional das crianças é 

mediado pelos contextos socioculturais nos quais estão inseridas, sendo que os 

processos socialização influenciam a maneira como o conhecimento emocional se 

desenvolve (Morgan et al., 2010; Alexandra et al., 2002; Izard, 2001, Bosacki & Moore, 

2004). 
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            Em conversas diárias, as crianças ouvem referências diretas às emoções, bem 

como interpretações que se relacionam as emoções com as relacionam com 

interações sociais. (...) essas interpretações ocorrem em enunciados 

significativos que fornecem uma teoria causal implícita e socialmente co-

construída das emoções. (Bosacki & Moore, 2004, p. 660).  

 

Segundo estes autores, ao edificar o CE as crianças formulam teorias informais 

acerca do funcionamento do mundo. Ou seja, ele está relacionado às teorias implícitas e 

socialmente compartilhadas de estados mentais como desejos, crenças, objetivos e 

intenções. Neste sentido, diversos Bosacki e Moore (2004) argumentam a intima relação 

entre o conhecimento emocional em sua dimensão mais complexa e o desenvolvimento 

da à teoria da mente. 

 

2.4. CONHECIMENTO EMOCIONAL: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

O conhecimento emocional está relacionado a inúmeras e importantes dimensões 

do funcionamento cognitivo e socioafetivo dos seres humanos. Pesquisa realizada por 

Morgan et al. (2009), utilizando o Emotion Matching Task (EMT) com crianças de três 

a seis anos, demonstrou que o conhecimento emocional possui correlação positiva com 

controle inibitório e regulação emocional, além de correlação negativa com problemas 

de comportamento e interações negativas entre pares. Estudo longitudinal desenvolvido 

por Miller, Hospital, Seifer e Eguia, (2005) também demonstra que o conhecimento 

emocional está diretamente relacionado com o status de relacionamento social com 

pares, sendo que as habilidades do conhecimento emocional promovem um melhor 
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funcionamento social e que a dificuldade em reconhecer emoções dos demais está 

vinculada à relação negativa com pares. 

Em pesquisa longitudinal, Denham et al. (2002) encontraram que déficit em 

conhecimento emocional em crianças de três ou quatro anos previu agressividade nos 

anos seguintes. Essa correlação foi mais forte em meninos que em meninas. Outro 

importante estudo sobre a relação entre emoção e agressividade, com 182 crianças com 

idades entre seis e oito anos, mostrou que déficits no processamento emocional, a 

exemplo da acurácia no reconhecimento de emoções, relacionam-se com maiores níveis 

de agressividade tanto em meninos quanto em meninas (Schultz et al., 2004).  

Compreendendo que a competência em tarefas escolares engloba não apenas a 

dimensão cognitiva, mas também habilidades sociais, a regulação da atenção, 

habilidades emocionais e de linguagem, Garner e Waajid (2008) demonstraram que o 

conhecimento emocional em crianças pré-escolares relaciona-se significativamente ao 

desempenho em tarefas padronizadas de competência escolar.  

Situações relacionadas à história de vida das crianças podem influenciar 

negativamente as habilidades referentes ao conhecimento emocional. Níveis elevados de 

punição física e agressividade psicológica causam efeitos no CE. Estudos longitudinais 

encontram que crianças negligenciadas apresentaram CE mais baixo em comparação 

com o grupo controle (Sullivan, Bennett, Carpenter & Lewis, 2008; Sullivan, Carmody 

& Lewis, 2010; Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000). Os resultados mostraram 

que este déficit no CE persiste através do tempo e que, sem intervenção, essas crianças 

podem continuar apresentando CE pobre em idade escolar (Sullivan et al., 2008). 

Condições socioeconômicas relacionadas à baixa renda familiar (Schultz et al., 2001) ou 
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situações de risco parecem também interferir no desenvolvimento do CE, foi o que 

indicou pesquisa realizada Alexandra et al. (2010) com crianças brasileiras entre 4 e 12 

anos moradoras de rua. 

Pesquisas apontam que intervenções baseadas no desenvolvimento do 

Conhecimento e regulação Emocional trazem impactos positivos para crianças. Izard e 

colaboradores (2008) implementaram um programa de prevenção baseado nas emoções. 

O mesmo visava melhorar aspectos do desenvolvimento emocional e habilidades sociais 

de crianças de 3 a 5 anos de idade advindas de famílias com baixa renda e diminuir os 

possíveis precursores potenciais de psicopatologias das mesmas, estimulando as 

crianças a aprenderem através das experiências emocionais. O programa baseou-se em 

cursos de emoções ministrados pelas professoras das crianças, observações e consultas 

por parte dos autores do estudo durante essas aulas e envolvimento com os pais durante 

todo o processo. Os resultados mostraram que o programa diminuiu padrões mal 

adaptados de comportamento e comportamentos externalizantes, aumentou a 

consciência emocional sobre si e sobre os demais, aumentou o controle consciente das 

emoções, diminuiu a labilidade e negatividade emocional, além de aumentar o 

conhecimento e a regulação emocional (Izard et al., 2008).  

O conhecimento emocional não só influencia, mas também é influendo por 

dimensões do desenvolvimento infantil. A habilidade verbal também tem sido 

correlacionada com melhor desempenho em tarefas que mensuram conhecimento 

emocional, pois “crianças com vocabulários mais amplos são capazes de compreender 

as instruções com mais facilidade, e, portanto, são capazes de ter um melhor 

desempenho nas tarefas de CE” (Morgan et al., 2010, p. 55). A idade tem sido 

demonstrado como fator extremamente relevante para o CE (Morgan et al., 2010; 
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Garner & Waajid, 2008; Denham et al., 2002; Alexandra et al., 2010), corroborando que 

o mesmo depende da maturação neurobiológica e da aprendizagem.  
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ESTUDO EMPÍRICO I 

 

RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES EM FACES: PADRONIZAÇÃO DAS 

FOTOGRAFIAS DO TESTE DE CONHECIMENTO EMOCIONAL (EMT) 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

As emoções são fenômenos complexos e multidimensionais que compreendem 

desde fenômenos biológicos até fenômenos subjetivos e sociais (Reeve, 2006). Elas 

estão presentes em diferentes espécies animais e possuem um importante papel de 

comunicação, favorecendo a adaptação do organismo (Darwin, 2004). Expressões 

faciais, assim como outras formas de expressão de estados emocionais, orientam 

comportamentos e podem aumentar a possibilidade de reprodução e as chances de 

sobrevivência (Mendes, Seidl-de-Moura, & Siqueira, 2009).  

Nas relações humanas, as emoções possuem um papel preponderante durante 

todas as etapas do ciclo vital. Seja nos relacionamentos íntimos, nas interações 

familiares, no trabalho ou na escola, elas auxiliam a adaptação às diversas situações da 

vida (Reeve, 2006). Pessoas capazes de compreender suas emoções bem como as dos 

outros ao seu redor tendem a conseguir uma melhor qualidade de vida e melhores 

interações sociais (Ekman, 2011). 

A tarefa de conhecer as emoções é uma habilidade complexa, sendo o 

reconhecimento das emoções, e em específico das expressões emocionais em faces 

humanas, um dos componentes centrais para utilização saudável das mesmas (Izard, 
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2001). “Reações apropriadas e adaptativas em situações particulares dependem do 

conhecimento do estado emocional do outro” (Schultz, Izard, Ackerman & 

Youngstrom, 2001, p.5). O reconhecimento de expressões faciais de emoção é 

apresentado na literatura (Gross & Thompson 2006; Izard, 2001) como um passo 

importante para a regulação emocional. A regulação emocional afeta diretamente o 

funcionamento social e individual, possibilitando aos indivíduos utilizar as emoções de 

maneira saudável (Izard, 2002).  

A discussão acerca da universalidade das expressões faciais das emoções nos 

seres humanos tem início no século XIX e persiste até a atualidade. Em 1872, Darwin 

(2004) afirmou a continuidade evolutiva das expressões emocionais indicando a 

possibilidade de algumas emoções possuírem um comportamento facial universal. 

Foram propostos debates acerca da universalidade das expressões faciais de emoções 

básicas. A defesa da não-universalidade (Averill, 1980; Mead, 1975; Russell, 1994; 

Schweder, 1993) tem sido respaldada pela teoria socioconstrutivista que atribui ao laço 

social o papel principal no comportamento emocional, sugerindo a diminuição da 

importância da filogênese nas expressões faciais das emoções (Cornelius, 2000). 

Entretanto, a compreensão das emoções em duas grandes categorias, emoções básicas 

ou primárias e emoções sociais ou secundárias, é a mais vigente entre os atuais estudos 

sobre o tema (Ekman, 2011; Sauter, Eisner, Ekman & Scott, 2010; Fernandéz-Abascal, 

Rodríguez, Sanchez, Díaz & Sanchez, 2010; Izard , 2009; Morgan, Izard & King, 2009; 

Reeve, 2006). Segundo Izard (2009, p.7), as emoções básicas são “processos afetivos 

gerados por sistemas cerebrais antigos [filogeneticamente] sobre a detecção de um 

estímulo ecologicamente significativo”. Estas têm como principais características: 

possuírem sinais universais distintivos; existirem também em outros primatas; terem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ekman%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scott%20SK%22%5BAuthor%5D
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duração limitada, com surgimento rápido e inesperado; padrão universal de mudanças 

no Sistema Nervoso Autônomo e Sistema Nervoso Central e, consequentemente, padrão 

de respostas fisiológicas distintas; experiência subjetiva característica; além de servir a 

propósitos motivacionais próprios e exclusivos (Ekman, 1992; Izard, 1991).  

Os seres humanos são capazes de produzir mais de 10 mil expressões faciais 

(Ekman, 2011). Alguns padrões faciais musculares têm sido associados de maneira 

consistentes às emoções básicas, corroborando a hipótese de universalidade das mesmas 

(Freitas-magalhães 2009; Sauter et al., 2010; Ekman, Sorenson, & Friesen 1969; Ekman 

& Friesen, 1971; Izard, 1991). Ekman e Friesen (2003), em estudo realizado com 

populações de diferentes países, Japão, Brasil, Chile, Estados Unidos e Argentina, 

demonstraram que, apesar das diferenças linguísticas e culturais, cada expressão facial 

foi julgada, dentre as emoções básicas, como representando uma mesma emoção. 

Inúmeras outras pesquisas foram realizadas em diversas culturas, inclusive culturas que 

não desenvolveram sistemas de leitura e escrita (Ekman & Friesen, 1971), registrando 

um alto nível de concordância no julgamento de expressões faciais de emoções básicas 

em mais de 30 culturas diferentes (Ekman, 1994). 

As emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo parecem gerar 

um padrão particular único de sensações no corpo principalmente na sua fisionomia e na 

voz, o que acaba diferenciando-as significativamente umas das outras (Sauter et al.; 

Ekman, 2011). De acordo com Ekman e Friesen (2003) e Ekman (2011), os padrões 

musculares presentes na alegria estão demarcados por um sorriso ocasionado pelo 

músculo facial zigomático maior, gerando o levantar das bochechas, além da separação 

dos lábios superior e inferior com consequente aparecimento das gengivas e 

enrugamento das pálpebras. A raiva é caracterizada por uma junção das sobrancelhas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauter%20DA%22%5BAuthor%5D
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unidas para o centro ocorrendo o enrugamento entre elas, como consequência há o 

fenômeno do olhar concentrado. Na parte inferior ocorre a compressão dos lábios 

deixando-os mais finos (Ekman & Friesen, 2003; Ekman, 2011). 

Na expressão facial da tristeza, ocorre o levantamento dos cantos internos das 

sobrancelhas unindo-as. Ocorre também o rebaixamento do olhar, deixando as pálpebras 

superiores se curvarem ou penderem. Na parte inferior da face, há uma leve abertura da 

boca, onde os cantos projetam-se para baixo, as bochechas são erguidas aparentando 

apertar os olhos (Ekman & Friesen, 2003; Ekman, 2011). Em contrapartida, a face 

neutra caracteriza-se pela inexistência de movimentos faciais (Ekman & Friesen, 2003; 

Ekman, 2011). 

Medo e surpresa compartilham diversas pistas faciais que acabam por produzir 

uma confusão na sua identificação - sobrancelhas erguidas e pálpebras superiores e 

inferiores tensionadas o máximo possível, além de maxilar aberto (Ekman & Friesen, 

2003; Ekman, 2011). Apesar de algumas diferenças terem sido apreciadas - no medo a 

boca fica esticada horizontalmente e para trás na direção das orelhas, já na surpresa 

maxilar fica bem aberto - a função do discernimento entre essas duas expressões 

apresentam alto nível de dificuldade (Ekman & Friesen, 2003; Ekman, 2003, 2011). Por 

este motivo, em alguns estudos e instrumentos de avaliação psicológica, como no caso 

do EMT, estas emoções têm sido agrupadas como uma única categoria (Morgan et al., 

2009).  

Ainda que algumas expressões faciais sejam consideradas universais, existem 

algumas diferenças culturais a serem consideradas (Ekman e Friesen, 2003; Matsumoto, 

2009). Estas são decorrentes de, pelo menos, dois mecanismos. O primeiro deles refere-
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se às diferenças culturais nas normas de gestão e regulação da expressão emocional em 

função das circunstâncias sociais, conhecidas como regras de exibição (Ekman & 

Friesen, 1969). Estas regras influenciam as expressões emocionais e são apreendidas 

desde cedo na vida, regendo as formas de gerir ou modificar as demonstrações 

emocionais, dependendo das circunstancias emocionais. O segundo mecanismo envolve 

diferenças culturais em expressividade em relação aos tipos de eventos que funcionam 

como gatilhos. Eventos em diferentes culturas podem ou não ter significados 

diversificados, no qual os indivíduos aprendem a ter distintas reações emocionais, 

produzindo expressões díspares (Matsumoto, 2009). 

Pesquisas têm apontado também diferenças culturais no que se refere ao 

julgamento destas expressões, em específico no acurácia de reconhecimento e 

classificação de intensidade da expressão emocional (Biehl et al., 1997; Matsumoto & 

Ekman, 1989). Na pesquisa realizada por Ekman e Friesen (2003), por exemplo, os 

percentuais de concordância variaram segundo os diferentes países. Matsumto e Ekman 

(1989) encontraram diferenças no que diz respeito à atribuição de intensidade nas 

expressões faciais de alegria, tristeza, surpresa e raiva em indivíduos americanos e 

japoneses. Diferenças culturais em termos de acurácia e intensidade no julgamento de 

expressões faciais de emoção foram demonstradas também pela pesquisa de Biehl et al. 

(1997), realizada nas cuturas norte-americana, polonesa, hungára, japonesa, vietnamita e 

sumatra.  

Buscando contribuir com os estudos sobe reconhecimento de emoções em faces, 

assim como subsidiar a adaptação transcultural do Teste de Conhecimento Emocional 

(Emotion Matching Task – EMT) (Morgan et al., 2009), o presente estudo teve por 

objetivo obter, para a população brasileira, dados de padronização de 83 imagens de 
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expressões faciais de emoção em crianças, presentes no referido instrumento, e 

comparar com os resultados obtidos em população estadunidense, analisando 

semelhanças e diferenças culturais. Adicionalmente, o mesmo visa disponibilizar 

imagens padronizadas para futuras pesquisas em emoções na população brasileira. 

 

3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1. PARTICIPANTES 

Os participantes foram 80 estudantes universitários de instituições públicas e 

privadas da cidade de Salvador. A escolha deu-se por acessibilidade e a participação foi 

voluntária, sendo que todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre 

e esclarecido. Os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações éticas 

previstas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (1996), e na Resolução 

016/2000, do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2000) e a mesma foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira / 

Universidade Federal da Bahia, sob protocolo número 057/2011.  

A média de idade dos participantes foi 26,5 anos (DP=8,8), sendo 76,3% do 

sexo feminino (Tabela 2).  Entre os estudantes, 37,6% trabalhavam e 31,6% possuíam 

uma primeira graduação. O nível socioeconômico, segundo a Classificação Econômica 

Brasil (ABEP, 2011), variou de A1 a C2, sendo a maior parte dos voluntários inclusa 

nas categorias B1 e B2 (55%). 
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Tabela 2- Características sociodemográficas dos participantes 

 Percentual / Média N 

Sexo  80 

      Feminino 76,3% 61 

      Masculino 23,8% 19 

   

Idade M= 26,5 DP= 8,8 79 

   

Classe econômica  80 

        A1 3,8% 3 

        A2 15% 12 

        B1 27,5% 22 

        B2 27,5% 22 

        C1 12,5% 10 

        C2 10% 8 

        D 3,8% 3 

   

Tipo de universidade  79 

        Pública 49,4% 39 

        Privada 50,6% 40 

   

Escolaridade  79 

        Ensino superior completo 31,6% 25 

        Ensino superior incompleto 68,4%  54  

   

Estado Civil  79 

         Solteiro(a) 70,9% 56 

         Casado (a) 24,1% 19 

         Outro 5,1% 4 
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3.2.2. INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Foi elaborado um instrumento visual contendo as 83 fotografias coloridas de 

crianças de ambos os sexos entre 06 e 12 anos de várias etnias presentes no EMT. O 

EMT é um instrumento psicológico para crianças em idade pré-escolar que visa 

mensurar o conhecimento emocional, em específico o conhecimento emocional 

receptivo (reconhecimento de expressões faciais de emoções), expressivo (rotulação 

destas expressões), além de conhecimentos referentes a situações que provocam 

emoções (Izard, Hankins, Schultz, Tentracosta & King, 2003). Este teste foi validado 

anteriormente em população norte-americana (Morgan et al., 2009). As imagens 

utilizadas foram padronizadas para esta população em pesquisa que contou com a 

participação de 84 estudantes universitários. Todas as fotografias obtiverem percentual 

de concordância superior a 80% (Morgan et al., 2009). 

As fotografias, coletadas em ambiente artificial, apresentavam crianças 

expressando emoções de raiva, tristeza, alegria, medo/surpresa, além de expressões 

emocionais mistas de tristeza e raiva e expressões não emocionais ou neutras. As 

emoções variavam não apenas quanto à sua valência (negativa e positiva), mas também 

quanto a sua excitação ou intensidade de expressão. Os estímulos foram apresentados 

no programa Microsoft Power Point no formato de uma apresentação de slides projetada 

em uma tela branca. Duas salas foram previamente preparadas para a realização do 

experimento, localizadas respectivamente nas duas instituições participantes. Visando à 

uniformização das condições de testagem, foi utilizado o mesmo aparelho de projeção 

visual e foram verificadas as condições de visualização dos diferentes participantes. 

Foram utilizadas quatro ordens de fotos diferentes, o que visou equilibrar a posição de 

uma imagem em particular dentro da série de fotos. 
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A sessão, com a participação média de 25 estudantes, era iniciada com 

orientação verbal acerca do procedimento. Ao participante era solicitado que assinalasse 

na folha de respostas, entre as quatro emoções básicas investigadas (alegria, tristeza, 

medo/surpresa e raiva) e a expressão neutra, qual opção melhor correspondia a cada 

imagem fotográfica apresentada. Cada foto foi devidamente enumerada, de modo a 

orientar o participante durante o preenchimento da folha de respostas. A folha de 

resposta era composta de questões múltipla escolha, contendo cada uma das cinco 

emoções anteriormente descritas. Foi solicitado também o preenchimento de um 

questionário socioeconômico e de saúde. 

Em seguida, a primeira fotografia era apresentada durante 23 segundos, 

possibilitando a adaptação à forma de preenchimento e o entendimento da tarefa. Em 

adição aos estímulos fotográficos do EMT, foram apresentadas lâminas de preparação 

na passagem de uma foto para a seguinte. Ou seja, cada julgamento foi iniciado com um 

slide exibido durante 3 segundos contendo a frase: “prepare-se para a próxima foto”. 

Cada julgamento teve um tempo padrão de 13 segundos para análise e resposta, no qual 

3 segundos referiam-se à apresentação da imagem e 10 segundos ao registro da resposta. 

A duração total do procedimento foi de 23 minutos. 

 

3.2.3. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

Para as análises quantitativas utilizaram-se dos softwares SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 20.0 e STATA (Data Analysis and Statistical 

Software), versão 10.0. Primeiramente foram calculadas estatísticas descritivas para 

caracterizar aspectos sociodemográficos dos participantes. Em seguida foi analisada a 
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resposta modal atribuída a cada imagem como critério de atribuição das categorias 

emocionais em uma determinada população. Este procedimento é utilizado para estudos 

de julgamento de emoções em expressões faciais (Biehl et al., 1997; Ekman & Friesen, 

1971; Matsumoto, 1989; Matsumoto, Hwang, & Yamada, 2010), 

Como os dados resultantes da escala de julgamento das emoções possuem 

caráter nominal, a concordância entre os participantes foi aferida por meio de um Kappa 

de Cohen para juízes múltiplos (Fleiss, 1971; Fonseca, 2007).  Para a comparação das 

médias de concordância por emoção e de comparação das categorias emocionais foram 

utilizados respectivamente os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-

Whitney.  

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os julgamentos realizados pelos participantes à totalidade de imagens analisadas 

obteve uma boa concordância (κ=0,72, Z=770,9, p<0,001), revelando que, em seu 

conjunto, estas expressões faciais possuem um padrão de atribuição referente à emoção 

na população brasileira. Segundo Fonseca et al. (2007), o Kappa é considerado bom ou 

satisfatório quando está entre 0,40 e 0,70, excelente quando é superior a 0,75 e pobre 

quando inferior a 0,40. Ao analisar as emoções individualmente, verificou-se que todas 

apresentavam bons níveis de concordância (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Percentual de concordância por emoção 
 

Emoção 
Total de 

fotografias 

Percentual médio 

de concordância 
Kappa 

Alegria 18 86,92 (DP=3,67) κ = 0,79, Z=404,1**  

Tristeza 17 86,85 (DP=1,12) κ = 0,69, Z=356,4** 

Medo/Surpresa 15 96,85 (DP=0,75) κ = 0,79, Z=404,6** 

Raiva 17 84,08 (DP=3,33) κ = 0,74, Z=379,9** 

Neutra 14 70,97 (DP=3,67) κ = 0,51, Z=264,1** 

Tristeza/Raiva 3 93,367 (DP=3,55) κ = 0,93, Z=479,72** 

 

Ao analisar a média de concordância das imagens de crianças do sexo feminino 

verificou-se que não houve diferença significativa (U= 489,0, p = 0,30) entre os 

participantes do sexo feminino (Mediana = 42) e do sexo masculino (Mediana = 35,74). 

Os postos médios também não diferiram significativamente para as imagens do sexo 

masculino (U=507, p = 0,41). Isto indica que o sexo do participante não interferiu no 

nível de concordância verificado. O nível socioeconômico também não interviu no 

mesmo (rho = 0,17, p = 0,14). Entretanto verificou-se uma correlação significativa 

negativa entre a idade do participante e a atribuição da categoria de emoção (rho=-0,24, 

p < 0,03). Esta fraca, mas significativa correlação, aponta que participantes com mais 

idade reconheceram com menor acurácia as emoções expressas nas fotografias 

apresentadas. É possível que tenha havido algum efeito da tarefa, gerando fadiga, mas 

os dados não permitiram uma análise mais acurada, sugerindo pesquisas futuras com 

grupos de diferentes idades. 

As emoções que apresentaram maior concordância foram alegria, o 

medo/surpresa e as emoções mistas de tristeza e raiva, com excelentes níveis de 

** p < 0,001 
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concordância (k > 0,75) (Gráfico 1). Ressalta-se que, no caso das emoções mistas, eram 

consideradas as respostas tanto de tristeza quanto de raiva. As demais emoções 

possuíram bons níveis de concordância.  

 

Gráfico 1 – Percentual médio de concordância segundo a emoção 

Houve diferenças entre o grau de concordância de cada emoção (χ
2 

= 34,7, p < 

0,01). A categoria neutra foi significativamente diferente quando comparada com todas 

as demais emoções (p < 0,01), possuindo um percentual médio de concordância inferior 

às demais categorias. Adicionalmente as emoções de medo/surpresa e tristeza (p < 

0,01), além de medo/surpresa e raiva (p < 0,01) apresentaram diferenças nas médias de 

concordância (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Diferenças entre os percentuais médios de concordância por categoria de 

emoção 

Emoção 1 2 3 4 5 6 

1 – Alegria  105,5 85,5 104,5 53,5** 25,5 

2 – Tristeza   1,5** 125,5 49,0** 10,5 

3 – Medo/Surpresa    18,5** 1,0** 13,5 

4 – Raiva     54,5** 10,5 

5 – Neutra       3,0* 

6 - Tristeza/Raiva        

* p ≤ 0,05      ** p ≤ 0,01 

Cinco, dos seis itens com maior percentual de concordância, foram julgados 

como expressando medo (Tabela 5). Apesar de estudos indicarem que as expressões 

emocionais de alegria são mais facilmente reconhecidas que as emoções negativas 

(Denham & Couchoud, 1990; Ekman, 1994), as diferenças apresentadas entre alegria e 

as emoções negativas não foram significativamente diferentes. Entretanto, considerando 

que a intensidade ou excitação da expressão emocional era variável nas diferentes 

fotografias, fator não controlado no presente estudo, não podemos afirmar qual das 

emoções é mais facilmente reconhecida.  

Tabela 5 - Itens com maior percentual de concordância 

                                                      Fotografias   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoção  

 

%Concordância 

Medo/ 

Surpresa 

100% 

Medo/ 

Surpresa 

100% 

Medo/ 

Surpresa 

100% 

Medo/ 

Surpresa 

98,8% 

Alegria 

 

98,8% 

Medo/ 

Surpresa 

98,8% 
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Seis imagens possuíram concordância inferior a 60%, quatro delas julgadas 

como face de expressão neutra, uma alegria e uma na categoria raiva. Estas fotografias 

podem, portanto, apresentar uma maior variação nas respostas para a população 

brasileira. É importante salientar que todas estas imagens tiveram a expressão neutra 

como categoria primária ou secundária de avaliação (Tabela 6). 

  

Tabela 6 - Itens com menor percentual de concordância 

                                                        Fotografias  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoção primária 

%Concordância 

Raiva 

40% 

Alegria 

50,6% 

Neutra 

52,6% 

Neutra 

55% 

Neutra 

56,3% 

Neutra 

57,5% 

 

Emoção 

secundária 

%Concordância 

 

Neutra 

36,3% 

 

Neutra 

46,8% 

 

Tristeza 

35,9% 

 

Alegria 

41,3% 

 

Tristeza 

36,3% 

 

Alegria 

36,3% 

 

Entre as 83 fotografias, apenas quatro (4,8%) foram julgadas de forma diferente 

na população brasileira e na população norte-americana. Todas as fotografias foram 

avaliadas como representado expressões neutras na população brasileira, sendo 

categorizadas como expressando emoção de alegria ou tristeza na população americana. 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 - Fotografias cujas categorias emocionais julgadas de maneira diferente na 

população brasileira e na população americana 

Fotografia Emoção 

EUA
4
 

% de concordância 

EUA
5
 

Emoção 

Brasil 

% de concordância 

Brasil 

 

 
 

Alegria 

 

 

 

≤ 80% Neutra 55% 

     

 

Alegria 

 

 

≤ 80% Neutra 73,1% 

 

 

Alegria 

 

 

≤ 80% 
Neutra 69,6% 

 

 
 

 

Tristeza 

 

 

 

≤ 80% 
 

Neutra 

 

52,6% 

 

As diferenças aqui encontradas quanto à rotulação das expressões faciais de 

emoção na população brasileira e norte-americana, possivelmente estão influenciadas 

pelas normas culturais relativas à expressão de emoções em ambas as culturas e, 

especificamente pelas diferenças na atribuição de intensidade das expressões faciais de 

emoção. Todas as emoções categorizadas de maneira diferente na população brasileira e 

                                                           
4
 Estados Unidos da América 

5
 Morgan et al. (2009) 
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norte-americana tiveram baixa intensidade de expressão. A população brasileira tendeu 

a atribuir mais a categoria neutra a expressões de baixa intensidade emocional, o que é 

corroborado pelo fato de que todas as imagens com percentual de concordância inferior 

a 60% na população brasileira tiveram a categoria neutra como atribuição primária ou 

secundária, enquanto para a população norte-americana todas as imagens presentes 

neste estudo tiveram percentual de concordância igual ou maior que 80% (Morgan et 

al., 2009).   

  A expressão neutra ou não expressão emocional é, em termos da 

dimensionalidade das emoções, aquela de menor grau de excitação ou intensidade 

(Fernandéz- Abascal et al., 2010). Neste sentido, este resultado indica que, 

possivelmente, a cultura brasileira atribui menor intensidade às expressões faciais de 

emoção do que a população norte-americana. Os dados aqui apresentados foram 

coincidentes aos encontrados em pesquisa desenvolvida por Matsumto e Ekman (1989) 

realizada em população norte-americana e japonesa, na qual as imagens com expressões 

faciais mais intensas tiveram julgamentos semelhantes nas duas culturas, entretanto, em 

termos absolutos, a população americana julgou as fotografias de alegria, surpresa, raiva 

e tristeza com maior intensidade. 

 Matsumoto, Hwang e Yamada (2010) destacam que, nas diversas culturas, as 

taxas de reconhecimento de emoções básicas expressas em faces humanas são elevadas 

e estatísticas significativas, entretanto, à exceção dos sorrisos com alta intensidade, a 

coincidência entre estas culturas quase nunca é perfeita. Isto aponta para a influência 

tanto do tipo de expressão emocional e, especialmente, do nível de intensidade da 

expressão, para a maior ou menor uniformidade na atribuição de emoções nas diferentes 

culturas. Os indivíduos de culturas diferentes diferem na intensidade emocional que eles 
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atribuem às expressões faciais das emoções (Matsumoto & Ekman. 1989), pois uma das 

funções da cultura é atribuir significados para os vários eventos que ocorrem no 

cotidiano e que não fazem parte do passado evolutivo (Matsumoto. 2009). 

 

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adaptação transcultural de um instrumento que faz uso de imagens de 

expressões faciais de emoções básicas insere-se no contexto de pesquisa acerca da 

universalidade das mesmas e das diferenças culturais relativas ao seu julgamento. Os 

resultados apresentados demonstram um bom nível de concordância nas avaliações das 

expressões faciais de emoção das fotografias do Teste de Conhecimento Emocional, 

revelando que estas imagens possuem um padrão de atribuição referente às emoções na 

população brasileira. A maior parte das imagens foi avaliada de maneira semelhante em 

duas culturas diferentes, corroborando a hipótese de universalidade das expressões 

faciais das emoções básicas. Ao mesmo tempo, foram encontradas diferenças que 

apontam para a diversidade na avaliação da intensidade da expressão emocional nas 

populações brasileira e norte-americana. Este achado nos remete à importância da 

experiência cultural para a compreensão de emoções.  

A principal limitação do presente estudo esteve na não inclusão, em sua 

metodologia, da avaliação do grau de intensidade ou excitação das expressões faciais 

das emoções. A utilização de dois ambientes diferentes para a realização do presente 

estudo, ainda que controladas as condições de resolução da imagem e visualização, 

podem ter ocasionado diferenças nas condições de iluminação. Esta condição é uma 

limitação do presente estudo, que buscou garantir a participação de estudantes de 
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universidades públicas e privadas com diferentes condições socioeconômicas. Novas 

pesquisas que avaliem o reconhecimento de emoções em faces são necessárias, em 

especial no que se refere à intensidade de expressão em diferentes culturas.  

Os resultados do presente estudo confirmam a adequação destas imagens para o 

contexto brasileiro. Esta pesquisa fornece ainda uma série de estímulos emocionais 

padronizados em população brasileira que poderão ser utilizados para fins de pesquisa.   
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ESTUDO EMPÍRICO II 

 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO TESTE DE CONHECIMENTO 

EMOCIONAL (EMT): AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DAS EMOÇÕES 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Durante a infância, assim como no decorrer de todo o ciclo vital, as emoções 

desempenham um papel estruturante em todas as dimensões da atividade humana (Coll, 

Marchesi & Palacios, 2004). Elas são essenciais para as interações sociais, sendo um 

dos recursos mais significativos que os bebês e crianças pequenas dispõem para 

comunicar os seus estados internos. É essencial que as crianças, desde o seu 

nascimento, compartilhem seus estados internos com seus parceiros sociais e sejam 

capazes de processar informações relativas ao estado afetivo dos mesmos (Bergamasco, 

1997). Ainda nos primeiros meses de vida, o bebê começa a desenvolver a capacidade 

de percepção de emoções relativa às expressões vocais e faciais e, no decorrer da 

infância, as habilidades referentes à percepção, nomeação, expressão, entre outras 

dimensões do desenvolvimento emocional, tornam-se gradativamente mais 

complexas (Bergamasco, 1997; Coll, Marchesi & Palacios, 2004; Izard, 2001; Flom & 

Pick, 2008; Morgan, Izard, & King, 2010). 

O conhecimento emocional (CE) é uma dimensão do desenvolvimento 

socioafetivo que pode ser definido como a compreensão das “expressões, rótulos e 

funções das emoções” (Izard, 2001, p. 250). Sua aquisição favorece a estruturação de 
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relações saudáveis do indivíduo com seu contexto, na medida em que auxilia na 

antecipação de sentimentos e comportamentos de outras pessoas e na expressão dos 

seus próprios sentimentos, aumentando “a probabilidade de que o indivíduo utilize a 

capacidade de adaptação inerente à excitação e à motivação emocional” (Izard, 2001, p. 

250). Trata-se de um construto complexo que possui múltiplas dimensões, entre as quais 

se encontram: a capacidade de perceber as emoções através de sinais em 

expressões faciais, vocais ou comportamentais em contextos diversos; rotulá-las e 

nomeá-las; identificar suas causas; conhecer as normas culturais para sua expressão; 

reconhecer dissimulação, ocorrências simultâneas e ambivalências; antecipar e 

reconhecer os seus próprios sentimentos ou compreender as relações entre emoção, 

motivação e comportamento (Izard, 2001).   

A primeira infância, compreendida entre 0 a 6 anos de idade (UNICEF, 2008), é 

um “um período especialmente relevante para o desenvolvimento humano, em que 

habilidades cognitivas e psicossociais fundamentais são desenvolvidas” (Ferreira, 

Coutinho,  Freitas, Malloy-Diniz & Haase, 2010, p. 212). Aspectos do CE começam a 

se desenvolver desde os primeiros meses de vida, sendo que as diversas habilidades que 

o compõem emergem  em diferentes etapas do desenvolvimento infantil. Em crianças 

pequenas, destaca-se: a capacidade de reconhecer expressões de emoções - CE 

Receptivo; rotulá-las e nomeá-las - CE Expressivo; e compreender as suas causas e 

consequências, associando eventos ambientais a rótulos ou tipos de emoção - 

Conhecimento de situações emocionais (Morgan e colaboradores, 2009). Quanto ao tipo 

de emoção considera-se que, em termos ontogenéticos, habilidades referentes às 

emoções básicas – alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo – são desenvolvidas 

desde os primeiros meses de vida enquanto as emoções sociais – culpa, vergonha, 

orgulho, ciúme, entre outras – estão mais fortemente associadas a processos de 
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aprendizagem e socialização (Fernandéz-Abascal, Rodríguez, Sanchez, Díaz, & 

Sánchez, 2010; Izard, 2009; Ekman, 1992).  

Atualmente, há um crescente interesse no estudo do CE e sua relação com outras 

dimensões do desenvolvimento humano, especialmente em crianças e adolescentes. 

Pesquisas recentes apontam que um maior CE relaciona-se positivamente com 

competência de regular as emoções (Trentacosta & Izard, 2007, Morgan e 

colaboradores, 2009), habilidades sociais (Schultz, Izard, Ackerman & Youngstrom, 

2001), controle inibitório (Morgan e colaboradores, 2009) e desempenho 

escolar  (Garner & Waajid, 2008;  Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005;Trentacosta & 

Izard, 2007); o CE também correlaciona-se negativamente com níveis de agressividade 

(Schultz, Izard & Bear, 2004; Denham e colaboradores, 2002), interações negativas 

entre pares (Morgan e colaboradores, 2009) e problemas de comportamento (Morgan e 

colaboradores, 2009; Alonso-Alberca, Vergara, Fernandez-Berrocal, Johnson, & Izard, 

2012).  

Dificuldades socioafetivas presentes na primeira infância, tais como introversão, 

agressividade, entre outras, tendem a se perseverar após este período. Defict no 

processamento emocional têm sido associado a divesos transtornos neuropsiquiátricos 

(Denham, 1998). O CE está prejudicado em crianças com autismo (Uljarevic & 

Hamilton, 2012; Esposito, Nakazawa, Venuti & Bornstein, 2012; Williams & Gray, 

2012; Neves e colaboradores, 2011; Philip e colaboradores, 2010); com transtorno de 

deficit de atenção e hiperatividade - TDAH (Da Fonseca, Seguier, Santos, Poinso & 

Deruelle, 2009); com transtorno bipolar pediátrico (Shankman. Katz, Passaroti & 

Pavuluri, 2012) e com transtorno de ansiedade (Bender, Reinholdt-Dunne, Esbjørn & 

Pons, 2012). O CE também mostra-se alterado em indivíduos com lesões e disfunções 

no lobo temporal, a exemplo da epilepsia do lobo temporal (Batista & Freitas 
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Magalhães, 2009; Phan, Wager, Taylor, & Liberzo, 2001; Calder e colaboradores, 1996; 

Adolphs, Tranel, Damasio, & Damasio, 1994, 1995), na depressão (Bistricky , Ingram 

& Atchley, 2012)  e esquizofrenia (Kohler, Turner, Gur, & Gur, 2004). 

Em função da importância das emoções para os seres humanos, especialmente 

durante a infância, assim como a presença de deficit no processamento emocional em 

diversos transtornos neuropsiquiátricos, é necessário que existam instrumentos para sua 

avaliação no país. Na literatura internacional é possível encontrar diversos testes que 

visam avaliar diferentes dimensões do desenvolvimento emocional em crianças, tais 

como conhecimento e regulação emocional, entre eles: Emotion Matching Task - EMT 

(Morgan et al., 2010); Assessment of Children’s Emotion Skills – ACES (Shultz, Izard 

& Bear, 2004); Emotion Regulation Checklist – ERC (Shields & Cicchetti, 1997) Test 

of Emotion Comprehension - TEC (Pons & Harris, 2000, citado por Alexandra et al., 

2002); Affective Knowledge Test – AKT (Denham, 1986); Kusche Emotional Inventory 

- KEI (Kusche, 1984, citado por Morgan et al 2010). Apesar da disponibilidade destes 

instrumentos, há escassez de instrumentos para avaliação do desenvolvimento 

emocional no contexto brasileiro.  

O Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPS, 2012) do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) conta com 130 testes psicológicos aprovados para uso. 

Entre eles, 40 têm como população alvo as crianças. Entretanto, entre os testes 

aprovados pelo CFP, apenas 1,3% tem como população alvo crianças entre três de seis 

anos de idade. Verifica-se, portanto, uma escassez de instrumentos disponíveis no Brasil 

ainda mais acentuada para este público, sendo que nenhum teste psicológico aprovado 

pelo CFP tem o objetivo de avaliar o desenvolvimento emocional em crianças desta 

faixa etária.  
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A visível escassez de instrumentos para avaliação de crianças no Brasil é 

agravada por um contexto no qual muitos instrumentos utilizados são desenvolvidos em 

outros países e apenas traduzidos para o português (Argollo e colaboradores, 2009; 

Ferreira e colaboradores, 2010). Ao desconsiderar especificidades linguísticas e 

culturais, a tradução literal de testes pode revelar-se insuficiente. A adaptação de um 

instrumento, portanto, exige um processo cuidadoso que leve em consideração as 

especificidades linguísticas e semânticas do português no Brasil e contemple os 

diferentes contextos culturais e estilo de vida da população-alvo da versão. 

(Reichenheim & Moraes, 2007; Argollo e colaboradores, 2009). Ela deve abarcar as 

diferenças culturais tanto na adaptação dos itens quanto na interpretação de seus 

resultados. (Hambleton & Patsula, 1998).  

O processo de adaptação de testes deve considerar diversos aspectos tais como a 

análise de equivalência conceitual e semântica, a convergência entre as versões originais 

e adaptadas, além da análise dos itens propriamente ditos (Malloy-diniz e 

colaboradores, 2010). Ao possibilitar uma contextualização para a cultura e população 

alvo a qual se destina e, por sua vez, uma convergência com o instrumento original, a 

adaptação transcultural revela-se uma estratégia relevante para possibilitar o 

intercâmbio de informações entre a comunidade científica de diferentes países e a 

realização de pesquisas transculturais. (Hambleton & Patsula, 1998; Argollo e 

colaboradores, 2009).  

Com vistas a contribuir para o estudo do conhecimento emocional e da avaliação 

neuropsicológica das emoções no Brasil, o presente estudo teve por objetivo adaptar 

transculturalmente e padronizar, a partir da versão original, as instruções de aplicação e 

os itens do Teste de Conhecimento Emocional (Emotion Matching Task - EMT). 

Desenvolvido por Izard, Hankins, Schultz, Tentracosta & King (2003), este instrumento 
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busca ser medida abrangente de CE, abordando os principais componentes desta função 

psicológica em crianças de 03 a 06 anos de idade.  A escolha de adaptação deste teste 

ocorreu por diferentes motivos. Entre eles destacam-se: 1) avalia os componentes do CE 

mais relevantes para a faixa etária à qual se destina; 2) destina-se a crianças menores de 

seis anos de idade; 3) contêm fotografias de crianças contemplando diversidade étnica; 

4) o conteúdo dos itens e os materiais de estímulos aparentam ser familiares à população 

alvo; 5) pode ser utilizado para fins clínicos e de pesquisa. 

  

4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.2.1. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

O presente estudo foi composto de cinco fases (Figura 1) fundamentadas nas 

diretrizes propostas pela Resolução do CFP n° 002/2003, bem como pelo guia da 

International Test Commission, - “ITC Guideline” (Vijver & Hambleton, 1996). 

Na primeira fase, a versão original do EMT foi traduzida por três pesquisadores 

brasileiros bilíngues com experiência na atuação com crianças e formação em 

psicologia do desenvolvimento, neuropsicologia e neuropediatria. A opção por uma 

equipe para realizar a tradução está associada à orientação de que “a qualidade das 

traduções (...) pode beneficiar-se de uma abordagem em que não um único bilíngue, 

mas todo um grupo de pessoas participa do processo de tradução, particularmente 

quando este grupo combina a competência linguística e psicológica” (Vijver & 

Hambleton, 1996, p. 94). 

 



71 

 

Fase 1: Tradução e adaptação da versão original do EMT 

 Realizada por uma equipe com três profissionais bilíngues e 

especializados 

 

Fase 2: Tradução reversa do EMT 

 

Fase 3: Análise Semântica I 

 Análise da equivalência idiomática e semântica feita pelos 

autores do instrumento e três juízes brasileiros 

 

Fase 4: Análise semântica II 

 Estudo piloto (10 crianças de 03 anos e 10 crianças de 06 

anos de idade) 

 

Fase 5: Adaptação transcultural das respostas aos itens I 

 Análise das respostas realizada por nove juízes da Bahia, 

Minas Gerais e São Paulo.  

 Aplicação do EMT com 30 crianças de 06 anos de idade 

 

Figura 1– Procedimentos para adaptação Transcultural do EMT 

A segunda fase consistiu na tradução reversa do instrumento realizada por um 

professor de inglês de origem norte-americana fluente em português e inglês. A 

equivalência literal idiomática e semântica entre a retrotradução e a tradução, terceira 

fase, foi avaliada através de uma escala Likert de quatro pontos que julga o conteúdo em 

1 - “inalterado”, 2 - “pouco alterado”, 3- “moderadamente alterado” e 4- “muito 
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alterado”. Esta avaliação foi realizada pelos autores do instrumento, assim como por três 

juízes bilíngues, todos com titulação de doutorado.  

A análise semântica compôs também a quarta fase deste estudo e teve por 

objetivo “verificar se todos os itens são compreensíveis para todos os membros da 

população à qual o instrumento se destina” (Pasquali, 1998, p. 210). Segundo Pasquali 

(1998), é relevante verificar se os itens são compreensíveis tanto pelos indivíduos com 

menor habilidade quanto pelos indivíduos com maior habilidade da população 

pretendida pelo instrumento. Portanto, a variante preliminar da versão brasileira do 

EMT foi aplicada em um estudo piloto com crianças das idades limítrofes visando testar 

a compreensão das instruções e tarefas. Nesta ocasião, dois pesquisadores estiveram 

presentes com objetivo de realizar a entrevista e a observação dos comportamentos da 

criança. 

Considerando tratar-se de um instrumento que avalia o CE, fez-se relevante a 

adaptação cultural das respostas. Para tal objetivo, na quinta fase, nove juízes com 

experiência em emoções, psicometria, neuropsicologia do desenvolvimento e psicologia 

clínica de três estados brasileiros, Bahia, Minas e São Paulo, responderam ao 

instrumento, sendo analisados os índices de concordância entre suas respostas. Quatro 

destes juízes possuem doutorado na área. Para o grupo com maior habilidade da 

população alvo do EMT, foram selecionados crianças de seis anos pertencentes a níveis 

sócioeconômicos A1 e B1. Isso se deve à associação estabelecida por estudos anteriores 

entre condições socioeconômicas relacionadas à baixa renda familiar e menor 

habilidade em tarefas de CE (Schultz e colaboradores, 2001). 

Uma carta convite, juntamente com o termo de consentimento livre e 

esclarecido, foi encaminhada aos pais das crianças. Os mesmos responderam também a 

um questionário contendo informações sobre a saúde da criança e dados 
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socioeconômicos da família. Os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as 

orientações éticas previstas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

(1996), e na Resolução 016/2000, do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2000) e a 

mesma foi submetida à aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade 

Climério de Oliveira / Universidade Federal da Bahia, sob protocolo número 057/2011.  

 

4.2.2. PARTICIPANTES 

Participaram do presente estudo crianças de ambos os sexos, sem histórico de 

transtornos neuropsiquiátricos, estudantes de escolas públicas e privadas residentes no 

município de Salvador. Foram selecionadas duas instituições privadas e uma instituição 

pública por conveniência de proximidade e acessibilidade.  

Na quarta fase, análise semântica, a amostra constituiu-se de 10 crianças de três 

anos e 10 crianças de seis anos de idade, sendo 50% estudantes de escolas públicas e 

50% estudantes de escolas privadas (Tabela 8). Na quinta fase, equivalência de itens, 

trinta crianças de seis anos de idade em sua maioria oriundos de famílias com nível 

socioeconômico entre as classes A1 e B1 (93,4%) e estudantes de escolas privadas 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Características sociodemográficas dos participantes 

 Fase 4 Fase 5 

 Crianças Crianças com 

6 anos 

N= 30 
 3 anos 

N= 10 
6 anos 

N= 10 

Sexo    

      Feminino 50,0% 40,0% 43,3% 

      Masculino 50,0% 60,0% 56,7% 
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Tabela 8– Características sociodemográficas dos participantes (Continua) 

 

Idade em meses M = 42,70 (DP = 

3,529) 

M = 75,70 (DP 

= 3,802) 

M = 77,00 

(DP = 3,322) 

    

Classe econômica    

        A1 10,0% 10,0% 6,7% 

        A2 0,0% 10,0% 50,0% 

        B1 30,0% 20,0% 36,7% 

        B2 0,0% 20,0% 6,7% 

        C1 20,0% 20,0% 0,0% 

        C2 30,0% 020,0% 0,0% 

        D 10,0% 0,0% 0,0% 

    

Tipo de escola    

        Pública 50,0% 50,0% 3,3% 

        Privada 50,0% 50,0% 96,7% 

    

Anos na pré-escola    

         Não frequentou 12,5% 0,0% 0,0% 

         1 ano 62,5% 10,0% 3,3% 

         2 anos 12,5% 20,0% 6,7% 

         3 anos 12,5% 30,0% 16,7% 

         4 anos ou mais  12,5% 40,0% 73,3% 

    

Escolaridade Materna    

      Analfabeta/ até 3ª série    

      Até 4ª série do 1º grau  20,0% 10,0% 0,0% 

      1º Grau completo  0,0% 20,0% 0,0% 

       2º Grau completo  40,0% 10,0% 6,7% 

       Superior completo 40,0% 60,0% 93,3% 
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Tabela 8– Características sociodemográficas dos participantes (Continua) 

 

Criança mora com    

       Pais 90,0% 80,0 76,7 

       Só com a mãe 10,0%   

       Outros 0,0% 20,0 23,3 

 

  

4.2.3. INSTRUMENTOS 

O Teste de Conhecimento Emocional (EMT) tem como público alvo crianças de 3 a 

6 anos de idade. O EMT envolve a apresentação de fotografias coloridas de crianças de 

diversas etnias realizando expressões faciais das emoções básicas de tristeza, alegria, 

surpresa/raiva, medo, além de expressão facial neutra. A decisão por abranger e limitar 

às quatro emoções básicas fundamentou-se na compreensão de que o conhecimento 

acerca destas emoções surge primeiro no desenvolvimento infantil (Morgan et al., 2010; 

Mayer et al., 2008; Denham, 1998; Fernandez-Abascal, 2010). Composto de quatro 

tarefas com 12 itens cada, este instrumento avalia três dos principais componentes do 

CE. As tarefas 1 (Fazendo a correspondência entre duas expressões de uma mesma 

emoção) e 4 (Fazendo a correspondência entre o rótulo verbal e uma das quatro 

expressões emocionais) avaliam o CE receptivo. Enquanto a tarefa 2 (Fazendo a 

correspondência entre a descrição verbal de um ativador emocional com uma das quatro 

expressões emocionais) afere o conhecimentos de situações emocionais e a tarefa 3 

(Rotulando expressões emocionais) o CE expressivo. 

Salienta-se que as fotografias utilizadas no EMT foram padronizadas previamente 

em população americana e brasileira. No Brasil, imagens mostrando que 74,7% tiveram 

percentual concordância superior a 80%, sendo 95,2% julgadas como expressando a 
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mesma emoção na população brasileira e estadunidense (Andrade, Abreu, Duran, 

Veloso & Moreira, no preloa). O EMT foi validado anteriormente para a população 

estadunidense e espanhola apresentando boa consistência interna, forte correlação com 

outras medidas que mensuram o mesmo constructo e bons indicadores de validade de 

critério (Morgan e colaboradores, 2009; Alonso-Alberca e colaboradores, 2012).  

Para avaliação da qualidade da tradução e adaptação do EMT, foi construída uma 

Escala de avaliação da retrotradução (APÊNDICE F). Trata-se de uma escala graduada 

de tipo Likert, na qual cada parágrafo ou item do instrumento, na sua versão original e 

retrotraduzida, deve ser avaliado quanto a sua alteração em: 1- inalterado, 2- pouco 

alterado, 3- moderadamente alterado e 4- muito alterado.  

  O Questionário de aspectos socioeconômicos e de saúde (Apêndice G) buscou 

analisar as condições de saúde da criança e condição socioeconômica da família e foi 

respondido pelos pais. Este foi utilizado também para fins de triagem, visto que abordou 

questões referentes aos antecedentes neurológicos e psiquiátricos das crianças. Salienta-

se que a condição econômica da família foi avaliada através do Critério de Classificação 

Econômica Brasil (ABEP, 2011).  

4.2.3. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

As análises quantitativas foram realizadas utilizando os softwares SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), versão 20.0 e STATA (Data Analysis and 

Statistical Softwere), versão 10.0. Primeiramente foram calculadas estatísticas 

descritivas para caracterizar aspectos sociodemográficos dos participantes. Para analisar 

o acordo interjuízes foi utilizado o Coeficiente Kappa para múltiplos juízes (Fleiss, 

1971). O coeficiente Kappa de Cohen, assim como as suas variações a serem utilizadas 
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na presença de múltiplos juízes, é realizado para as análises de variáveis nominais, 

sendo amplamente utilizados no campo da psicologia (Fonseca et al., 2007). O  Kappa é 

considerado excelente quando é superior a 0,75; bom ou satisfatório quando está entre 

0,40 e 0,70; e pobre quando inferior a 0,40 (Fonseca et al., 2007). Considerando que as 

crianças de 6 anos são os indivíduos com maior habilidade para qual o EMT se destina, 

foi calculado também o nível de concordância entre elas através de referida ferramenta 

estatística.  

 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL E SEMÂNTICA 

O grupo de especialistas considerou as imagens das crianças pertinentes ao 

contexto brasileiro, visto que abrangia a maior parte das raças/etnias presentes no país, 

negra, indígena e branca. Avaliou-se que, em geral, os itens mostram-se adequados ao 

contexto sociocultural e ao cotidiano das crianças brasileiras.  

A avaliação da tradução e retrotradução foi julgada pelos juízes como não 

alterada ou pouco alterada, média da escala likert = 1,12 (DP=0,22), indicando uma boa 

equivalência semântica do instrumento como todo (Tabela 9). Optou-se pela 

conservação dos 48 itens originais. As instruções traduzidas para o português buscaram 

respeitar ao máximo a versão original do EMT alterando ligeiramente as expressões 

linguísticas em escassas ocasiões nas quais se avaliou como apropriado. Apenas o item 

4 da tarefa 2 (versão original: “Show me the one whose nice block tower was just 

kicked over by a mean kid”), avaliado como uma situação pouco comum no contexto 

brasileiro,  foi integralmente adaptado (versão adaptada: “Mostre a criança que acabou 
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de ter seu grande castelo de areia destruído pelo seu colega malvado”). Como era 

esperado, este foi o item com maior média (M=2,0, DP=0,8) na análise de juízes, sendo 

ainda considerado como pouco alterado. Em virtude da não adequação da tradução 

literal do título do instrumento, este foi adaptado com a colaboração dos autores. 

 

Tabela 9 - Equivalência semântica entre a versão original em inglês e a versão em 

português do EMT 

 Formulário Original Tradução Retrotradução 

Avaliação 

juízes 

 

T
ít

u
lo

  

Emotion Matching Task  

 

Teste de Conhecimento 

Emocional 

 

 

Emotional Knowledge 

Test 

 

 

M= 1 

DP= 0 

T
ít

u
lo

 

P
ar

te
 1

 Matching two 

Expressions of the 

Same Emotion 

Fazendo a 

correspondência entre 

duas expressões de uma 

mesma emoção 

Matching two 

expressions of the same 

emotion 

M= 1 

DP= 0 

In
st

ru
çõ

es
 

 

Now we will play the 

game with pictures of 

children’s faces. The 

faces show how the 

children feel. Let’s play 

the game. OK? 

Look at her face. Her 

face shows how she 

feels. 

Now look at the faces 

over here. Show me 

which one of these feels 

the same as this one 

 

Agora vamos fazer uma 

brincadeira com 

fotografias de rostos de 

crianças. Os rostos 

mostram como as 

crianças se sentem. 

Vamos brincar? 

Olhe para o rosto desta 

criança. O rosto dela 

mostra como ela se 

sente. 

Olhe para estes rostos. 

Mostre qual deles está 

sentindo a mesma coisa 

que este aqui. 

 

Now let's play a game 

with photographs of 

children's faces. The 

faces show how the 

children feel. Let's 

play?  

Look at this child's 

face. His/Her face 

shows how he/she feels. 

Look at these faces. 

Show me which one is 

feeling the same thing 

as this one here. 

 

M= 1,2 

DP= 0,4 

T
ít

u
lo

 P
ar

te
 2

 

 

Matching a Spoken 

Description of an 

Emotion Activator With 

One of Four 

Expressions 

 

Fazendo a 

correspondência entre a 

descrição verbal de um 

ativador emocional com 

uma das quatro 

expressões 

 

Matching the verbal 

description of an 

emotional activator 

with one of four 

expressions 

 

M= 1 

DP= 0 

In
st

ru
çõ

es
 

 

Now, we’ll play another 

game with the pictures 

of children’s faces. It’s 

about faces children 

make when something  

 

Agora vamos brincar de 

outro jogo com fotos de 

rostos crianças. É um 

jogo sobre a cara que as 

crianças fazem quando  

 

Now let's play another 

game with pictures of 

kids faces. It's a game 

about the faces kids 

make when something  

 

 

M= 1,2 

DP= 0,5 
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happens to them. I’m 

going to say what just 

happened to one of 

these children and I 

want you to show me 

which child it happened 

to. 

 

 

alguma coisa acontece 

com elas. Eu vou lhe 

dizer o que acabou de 

acontecer com uma 

dessas crianças e eu 

quero que você me 

mostre com qual 

criança isto aconteceu. 

 

 

happens to them. I'll tell 

you what just happened 

to one of these children 

and I want you to show 

me which child it 

happened to. 

re
in

am
en

to
 

 

Show me the one who 

just got a nice new toy, 

just what they wanted. 

 

Mostre qual destas 

crianças acabou de 

receber um brinquedo 

novo bem legal, 

exatamente o brinquedo 

que ela queria. 

 

Show me which one of 

these kids just got a 

cool new toy, just the 

toy he/she wanted. 

 

 

M= 1,2 

DP= 0,5 

It
em

 1
 Show me the one 

whose nice drawing 

just got torn up by a 

mean kid. 

Mostre a criança que teve 

seu belo desenho rasgado 

por um colega malvado 

Show me the child who 

had his/her beautiful 

drawing ripped by a 

mean playmate 

M= 1,2 

DP= 0,5 

It
em

 2
 

 

Show me the one who 

just got invited to a 

party to play games 

with friends. 

 

Mostre a criança que 

acabou de ser convidada 

para brincar com seus 

amigos em uma festa. 

 

Show me the child 

who was just invited to 

play with his/her 

friends at a party 

 

   M= 1,2       

  DP= 0,5 

It
em

 3
 

 

Show me the one 

whose puppy just got 

lost and did not come 

home. 

 

Mostre a criança que 

acabou de perder seu 

cachorrinho, que não 

sabe voltar para casa 

sozinho 

 

Show me the child 

who just lost his/her 

little dog that doesn't 

know how to get home 

by itself. 

 

  M= 1,5    

  DP= 1,0 

It
em

 4
 

 

Show me the one 

whose nice block 

tower was just kicked 

over by a mean kid. 

 

Mostre a criança que 

acabou de ter seu grande 

castelo de areia 

destruído pelo seu 

colega malvado 

 

Show me the child 

who just had his/her 

big sand castle 

wrecked by his/her 

mean playmate 

 

  M= 2  

  DP= 0,8 

It
em

 5
 

 

Show me the one who 

just saw a large dog 

running up and 

barking loud 

 

Mostre a criança que 

acabou de ver um 

cachorrão latindo alto e 

correndo em a direção 

ela 

 

Show me the child 

who just saw a big dog 

barking loudly and 

running in his/her 

direction 

 

  M= 1,5  

  DP= 1 

It
em

 6
 

 

Show me the one who 

got a pretty puppy for 

a birthday present. 

 

Mostre a criança que 

acabou de ganhar um 

lindo cachorrinho de 

presente de aniversário 

 

Show me the child 

who just got a 

beautiful puppy for 

his/her birthday 

 

  M= 1,2  

 DP= 0,5 

 

 

Tabela 9 - Equivalência semântica entre a versão original em inglês e a versão em 

português do EMT (continua) 
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Tabela 9 - Equivalência semântica entre a versão original em inglês e a versão em 

português do EMT (continuação) 

It
em

 7
 

 

Show me the one 

who is all alone and 

has no one to play 

with. 

 

Mostre a criança que 

está sozinha e não 

tem ninguém para 

brincar 

 

Show me the child who 

is all alone and has no 

one to play with 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 8
 

 

Show me the one 

who woke up one 

night and thought a 

monster was in the 

room. 

 

Mostre a criança que 

acordou de noite e 

pensou que tinha um 

monstro no seu 

quarto 

 

Show me the child who 

woke up at night and 

thought there was a 

monster in his/her room 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 9
 

 

Show me the one 

who just got pushed 

away from the table 

by another kid. 

 

Mostre a criança que 

acabou de ser 

empurrada para fora 

da mesa por outra 

criança 

 

Show me the child who 

was just pushed away 

from the table by 

another child 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 1
0
 

 

Show me the one 

who is in the 

doctor’s office about 

to get a shot. 

 

Mostre a criança que 

está no consultório 

do médico para 

tomar uma injeção 

 

Show me the child who 

is at the doctor's office 

to get a shot. 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 1
1
 

 

Show me the one 

whose mom in sick 

and has to go to the 

hospital. 

 

Mostre a criança 

cuja mãe está muito 

doente e tem que ir 

para o hospital 

 

Show me the child 

whose mother is very 

sick and has to go to the 

hospital 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 1
2
 

Show me the one 

who did a puzzle 

faster than anyone 

else. 

Mostre a criança que 

montou o quebra-

cabeça mais rápido 

do que todas as 

outras crianças 

Show me the child who 

finished the puzzle 

faster than all the other 

children 

M= 1,2  

DP= 0,5 

T
ít

u
lo

 P
ar

te
 

3
 

 

Emotion Expression 

Labeling 

 

Rotulando 

expressões 

emocionais 

 

Labeling emotional 

expressions 

 

M= 1  

DP= 0 

In
st

ru
çõ

es
 

 

Now, I’d like you to 

say a word that tells 

us how this person 

feels. Look at his 

face. His face shows 

how he feels. Tell 

me: How does he 

feel?  

Agora, eu quero que 

você me fale uma 

palavra que diz 

como esta criança 

está se sentindo. 

Olhe para o rosto 

desta criança. O 

rosto dela mostra 

como ela se sente. 

Me diga, como esta 

criança está se 

sentindo?  

 

Now, I want you to tell 

me a word that says how 

this child is feeling. 

Look at this child's face. 

His/Her face shows how 

he/she feels. Tell me 

how this child is 

feeling? 

 

 

M= 1  

DP= 0 
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Tabela 9 - Equivalência semântica entre a versão original em inglês e a versão em 

português do EMT (conclusão) 
T

ít
u

lo
 P

ar
te

 4
 Matching a Spoken 

Emotion Label with 

One of Four 

Emotion 

Expressions 

Fazendo a 

correspondência 

entre o rótulo verbal 

e uma das quatro 

expressões das 

emoções 

Matching the verbal 

label with one of 

four expressions of 

emotions 

M= 1  

DP= 0 

In
st

ru
çõ

es
 

 

Now we’ll play a 

different game. I’m 

going to tell you 

how one of these 

children feels. Look 

at each of the 

pictures and show 

me the one who 

feels what I say. 

 

Agora vamos para 

um jogo diferente. 

Eu vou te dizer 

como uma dessas 

crianças está se 

sentindo. Olhe para 

cada uma dessas 

fotos e mostre a 

criança que está 

sentindo o que eu 

vou dizer.  

 

Now let's go on to a 

different game. I'll 

tell you how one of 

these children is 

feeling. Look at 

each of these photos 

and show me the 

child who is feeling 

what I'm saying. 

 

 

M= 1  

DP= 0 

T
re

in
am

en
to

  

OK. Now, show me 

the one who feels 

happy. 

 

Agora, mostre a 

criança que está 

feliz. 

 

Now, show me the 

child who is happy. 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 1
, 

6
, 

1
1
 Show me the one 

who feels happy.  

 

Mostre a criança que 

está feliz 

Show me the child 

who is happy. 

 

M= 1  

DP= 0 

It
en

s 
2

, 
7

, 
9
 

Show me the one 

who feels scared or 

surprised 

Mostre a criança que 

está com medo ou 

está surpresa 

Show me the child 

who is afraid or 

surprised. 

 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 3
, 

5
, 

1
2
 

Show me the one 

who feels sad 

Mostre a criança que 

está triste 

Show me the child 

who is sad. 

M= 1  

DP= 0 

It
em

 4
, 

8
, 

1
0
 

Show me the one 

who feels mad 

Mostre a criança que 

está com raiva 

Show me the child 

who is angry 

 

M= 1  

DP= 0 

 

A análise semântica foi realizada por meio de entrevista individual com 

aplicação do instrumento em dez crianças de cada faixa etária limítrofe da população 

alvo. A aplicação foi observada por um segundo pesquisador. A compreensão era 

julgada pelos dois pesquisadores em termos da execução da tarefa e dúvidas 
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explicitadas, entre outras dimensões. Esta etapa indicou uma boa compreensão por parte 

da população alvo tanto das instruções quanto dos itens. 

4.3.3. EQUIVALÊNCIA DE ITENS 

Foi verificado o índice de concordância entre juízes e comparadas as respostas 

dos juízes brasileiros com as do instrumento original. Também foi analisada uma 

amostra de crianças com 6 anos de idade, parcela da população alvo com maior 

habilidade no que se refere ao conhecimento emocional, tendo em vista a maturação 

desta função no decorrer da primeira infância. As respostas dos juízes ao instrumento 

revelaram um excelente nível de concordância (κ= 0,88, Z=95,2, p<0,001) e as crianças 

apresentaram um bom nível (κ= 0,67, Z=199.11, p<0,001). A análise do índice de 

concordância por tarefa mostrou resultados semelhantes.  

A análise do índice de concordância por tarefa mostrou resultados semelhantes. 

Na tarefa 1, “Fazendo a correspondência entre duas expressões de uma mesma 

emoção”, 91,7% dos quesitos tiveram respostas semelhantes entre o instrumento 

original, os juízes e as crianças (Tabela 10). 

Tabela 10 - Percentual e índice de concordância na tarefa 1 do EMT: “Fazendo a 

correspondência entre duas expressões de uma mesma emoção” 

Item Resposta 

instrumento 

original 

Juízes Crianças de 6 anos de idade 

Resposta % Índice de 

concordância 

Resposta % Índice de 

concordância 

1 1 1 100%  

 

 

 

 

 

1 83,3%  

 

 

 

 

 

2 4 4 44,4% 4 72,4% 

3 33,3%   

3 4 4 100% 4 90,0% 

4 2 2 77,8% 2 90,0% 

5 2 2 100% 2 58,6% 
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κ = 0,84 

(Z=38,76, 

p < 0,01) 

   

 

 

κ = 0,70 

(Z=107.6, 

 p < 0,001) 

      

      

6 3 3 100% 3 93,3% 

7 2 2 100% 2 76,7% 

8 1 1 88,9% 1 60,0% 

2 2 11,1% 2 36,7% 

9 1 1 88,9% 1 90,0% 

10 4 4 100% 4 96,7% 

11 1 1 44,4% 1 36,7% 

4 4 44,4% 4 63,3% 

12 3 3 1 00% 3 86,7% 

 

Apenas o item de número dois (Figura 2) apresentou divergências na avaliação 

dos juízes, 44% consideraram a resposta 4 como correta e 33% a resposta 3. No caso 

das crianças de 06 anos de idade, 72,4% da amostra considerou a resposta 4 como a 

correta. Entretanto, a análise dos juízes está em consonância com os resultados obtidos 

no estudo padronização de imagens contidas no EMT para a população brasileira 

(Andrade et al., no prelo a). A imagem estímulo foi avaliada por 62% da amostra 

brasileira como face de expressão neutra, entretanto 34,2% a avaliou como representado 

à emoção de medo/surpresa. A imagem 4, com 44% de juízes apontando-a como 

respostas correta, foi avaliada por 78,8% dos brasileiros como uma face neutra 

(Andrade et al., no prelo a). Já a resposta 3, apontada como a resposta correta por 33% 

dos juízes foi avaliada como representando medo/surpresa por 96,6% da população. 

Considerando estes dados, a versão brasileira do EMT apresenta duas possibilidades de 

resposta para este item, a imagem 4 e a imagem 3.  

Tabela 11 - Percentual e índice de concordância na tarefa 1 do EMT: “Fazendo a 

correspondência entre duas expressões de uma mesma emoção” (conclusão) 
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Imagem estímulo Possíveis respostas 

  

Figura 2 – Item 2/Tarefa 1/EMT 

 

A tarefa 2, “Fazendo a correspondência entre a descrição verbal de um ativador 

emocional com uma das quatro expressões emocionais”, também teve 91,7% dos itens 

com respostas correspondentes entre o instrumento original, os juízes e as crianças 

(Tabela 11). O item 1 (Figura 3) “Mostre a criança que teve seu belo desenho rasgado 

por um colega malvado”, teve a resposta 1 por parte de 55,6% dos juízes e 83,3% das 

crianças, além do crivo original do instrumento. Esta imagem foi padronizada como 

expressando raiva (Andrade et al., no prelo a). Entretanto 44,4% dos juízes apontaram 

como resposta uma foto de uma criança triste (Andrade et al, no preloa), ), indicando 

que os juízes avaliaram que a situação descrita no item, na cultura brasileira, pode ter 

como consequência tanto emoções de raiva quanto de tristeza. 

1 

3 

2 

4 
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Tabela 12 – Percentual e índice de concordância na tarefa 2 do EMT: “Fazendo a 

correspondência entre a descrição verbal de um ativador emocional com uma das quatro 

expressões emocionais” 

Item 

Resposta 

instrumento 

original 

Juízes Crianças de 6 anos de idade 

Resposta % 
Índice de 

concordância 
Resposta % 

Índice de 

concordância 

1 1 1 55,6% 

κ = 0,73 

(Z=26,46, 

p<0,01) 

1 83,3% 

κ = 0,53 

(Z=65,5, 

p<0,001) 

 4 44,4%   

2 4 4 100% 4 86,7% 

3 2 2 77,8% 2 86,7% 

4 3 3 77,8% 3 80,0% 

5 2 2 100% 2 50,0% 

6 3 3 100% 3 96,7% 

7 4 4 77,8% 4 76,7% 

8 1 1 100% 1 93,3% 

9 1 1 88,9% 4 46,7% 

10 3 3 88,9% 3 76,7% 

11 1 1 88,9% 1 63,3% 

12 1 1 100% 1 96,7% 

 

 

 

Instrução: “Mostre a criança que teve seu belo desenho rasgado por um colega malvado” 

Figura 3 – Item 1/Tarefa 2/EMT 

1 

3 

2 

4 
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As tarefas 3, “Rotulando expressões emocionais”, e 4, “Fazendo a 

correspondência entre o rótulo verbal e uma das quatro expressões emocionais”, 

obtiveram respostas coincidentes entre juízes, crianças e crivo original do Teste de 

Conhecimento Emocional, possuindo um excelente índice de concordância entre os 

juízes e um bom nível de concordância entre as crianças (Tabela 12).  

 

Tabela 13 - Percentual e índice de concordância nas partes 3 e 4 do EMT: “Rotulando 

expressões emocionais” e “Fazendo a correspondência entre o rótulo verbal e uma das 

quatro expressões emocionais” 

Parte 

Item 

Resposta 

instrumento 

original 

Juízes Crianças de 6 anos de idade 

Resposta % 

Índice 

de 

Conc. 

Resposta % 
Índice 

Conc. 

3/1 Alegria Alegria 100% 

 

 

 

 

 

 

 

κ = 0,92 

(Z=38,4, 

p<0,01) 

Alegria 96,7% 

 

 

 

 

 

 

 

κ = 0,64 

(Z=96,1, 

p<0,001) 

3/2 Raiva Raiva 77,8% Raiva 60,0% 

3/3 Tristeza Tristeza 33,3% Tristeza 63,3% 

Raiva Raiva 66,7% Raiva 30,0% 

  3/4  Tristeza Tristeza 88,9% Tristeza 73,3% 

3/5 Tristeza Tristeza 55,6% Tristeza 33,3% 

Raiva Raiva 44,4% Raiva 53,3% 

3/6 Raiva Raiva 88,9% Raiva 46,7% 

3/7 Tristeza Tristeza 100% Tristeza 93,3% 

3/8 Medo/Surpresa Medo/Surpresa 100% Medo/Surpresa 90,0% 

3/9 Tristeza Tristeza 33,3% Tristeza 53,3% 

Raiva Raiva 66,7% Raiva 40,0% 

3/10 Medo/Surpresa Medo/Surpresa 100% Medo/Surpresa 60,0% 

3/11 Tristeza Tristeza 66,7% Tristeza 83,3% 

Raiva Raiva 33,3% Raiva 10,0% 

3/12 Alegria Alegria 100% Alegria 90,0% 
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4/1 4 4 100% 

κ = 0,95 

(Z=32,3, 

p<0,01) 

4 100% 

κ = 0,71 

(Z=82,9, 

p<0,001) 

4/2 2 2 100% 2 93,3% 

4/3 2 2 100% 2 86,7% 

4/4 4 4 100% 4 90,0% 

4/5 1 1 66,7% 1 80,0% 

4/6 4 4 100% 4 96,7% 

4/7 1 1 100% 1 70,0% 

4/8 2 2 100% 2 96,7% 

4/9 3 3 100% 3 76,7% 

4/10 1 1 100% 1 83,3% 

4/11 1 1 100% 1 96,7% 

4/12 1 1 100% 1 93,3% 

 

Visando contemplar a diversidade linguística brasileira, a adaptação da lista de 

palavras consideradas como respostas aceitáveis da tarefa 3 (Apêndice H) foi realizadas 

através de análise dos juízes das palavras traduzidas do instrumento original, assim 

como todas as respostas elencadas por 310 crianças entre 03 e 06 anos de idade 

residentes nos estados de Minas Gerais, Bahia e São Paulo (Apêndice I). O crivo de 

correção da versão brasileira do EMT encontra-se explicitado no Apêndice J. 

 

4.4. DISCUSSÃO 

A tradução e adapatação de um instrumento deve ser sistemática e cuidadosa 

contemplando mais do que a tradução por uma equipe de pesquisadores (Argollo e 

colaboradores, 2009; Malloy-diniz e colaboradores, 2010; Reichenheim & Moraes, 

2007). Os resultados da análise da equivalência semântica, uma das etapas do processo 

Tabela 12 – Percentual e índice de concordância nas partes 3 e 4 do EMT: “Rotulando 

expressões emocionais” e “Fazendo a correspondência entre o rótulo verbal e uma das 

quatro expressões emocionais” (Continua) 
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de adaptação, indicaram uma boa equivalência da versão original do EMT e da versão 

adaptada, além de uma boa compreensão por parte da sua população alvo. Segundo 

Ximenes (2008), é necessário convergir a versão adaptada à realidade local ou regional 

e analisar o quanto se ganha ou se perde em termos de generalização e comparabilidade. 

Neste sentido a opção pela adaptação integral de um dos items do instrumento, levou 

em conta a realidade local. O mesmo foi avaliado pelos juízes como pouco alterado em 

relação à versão original, o que, possivelmente, indica pouca perda quanto à capacidade 

de comparabilidade. Estes resultados apontam a que a versão traduzida e adaptada do 

EMT possui “capacidade de transferência de sentido dos conceitos contidos no 

instrumento original” (Reichenheim & Moraes, 2007, p. 668).  

Ao mesmo tempo, a análise conceitual realizada por um grupo de especialistas, 

considerou os estímulos do EMT pertinentes ao contexto brasileiro e à população alvo, 

tendo em vista que se tratam de fotografias de crianças e abarcam parte significativa das  

raças/etmias presentes no país. Entretanto, a ausência de indivíduos de origem asiática, 

presente de forma expressiva em alguns dos estados brasileiros, pode ser significativa, 

apontando a necessidade de estudos que avaliem a relação entre a etnia de origem da 

criança e o desempenho no EMT 

O instrumento avalia o CE através de fotografias de expressões faciais de 

emoções básicas. Apesar de caracterizadas por um padrão universal de mudanças no 

Sistema Nervoso Autônomo e Sistema Nervoso Central e, consequentemente, padrão de 

respostas fisiológicas distintas e sinais universais, diferenças culturais também são 

relatadas no que se refere à acurácia de reconhecimento e classificação de intensidade 

das expressões de emoções básicas (Andrade e colaboradores, 2013; Ekman, 1992; 

Izard, 1991 Matsumoto, Hwang & Yamada, 2010). Buscando contemplar esta 

dimensão, a equivalência de itens foi mensurada com base na análise de juízes e 
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crianças brasileiras acerca das respostas adequadas a cada quesito do instrumento. Os 

resultados mostram um excelente nível de concordância entre os juízes e um bom nível 

de concordância entre as crianças. Esta diferença é esperada tendo em vista que, apesar 

de ser a parcela da população alvo com maior habilidade, o conhecimento emocional 

ainda está em desenvolvimento e suas habilidades ainda estão se consolidando em 

crianças de seis anos de idade (Morgan e colaboradores, 2009).  

Entre os 48 itens do instrumento, apenas dois apresentaram baixo índice de 

concordância dos juízes frente ao crivo de respostas original. Entretanto, em ambos a 

resposta com maior frequência coincidiu com a versão original. No que se refere à 

análise das tarefas como um todo, ainda com um bom nível, o menor índice de 

concordância foi encontrado na intitulada “Fazendo a correspondência entre a descrição 

verbal de um ativador emocional com uma das quatro expressões emocionais”. Esta 

aborda o conhecimento acerca das causas e consequências das emoções, sendo, portanto 

o componente na qual a socialização em uma determinada cultura exerce maior 

influência. 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A versão adaptada do Teste de Conhecimento Emocional - EMT para a língua 

portuguesa e cultura brasileira mostrou-se adequada. Entretanto, a amostra ainda 

reduzida e não aleatorizada de crianças participantes revela-se uma limitação do 

presente trabalho e não possibilita análise da validade deste instrumento. Neste sentido, 

novas pesquisas são necessárias com vista a analisar as propriedades psicométricas do 

EMT, realizando uma análise acerca da sua validade de construto e critério, estrutura 

fatorial, capacidade de discriminar o desempenho de crianças em diferentes faixas 

etárias e análise do desempenho de um grupo normativo em diferentes estados 
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brasileiros. Referidos estudos possibilitarão a utilização apropriada do EMT para fins 

clínicos e de pesquisa em contexto brasileiro. 
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ESTUDO EMPÍRICO III 

 

TESTE DE CONHECIMENTO EMOCIONAL (EMT): ESTUDO PRELIMINAR 

DE VALIDAÇÃO 

5.1 INTRODUÇÃO 

As emoções influenciam decisivamente o desenvolvimento do ser humano em 

todas as fases do ciclo vital. O desenvolvimento social adaptativo na infância depende 

da capacidade em reconhecer e processar sinais emocionais. Segundo Denham (1998), a 

competência emocional compreende três dimensões ou habilidades que trabalham juntas 

de uma maneira integrada, são elas: a compreensão das emoções ou conhecimento 

emocional, a expressão de emoções e a regulação emocional. O conhecimento 

emocional é um construto que surgiu na pesquisa sobre desenvolvimento emocional na 

década de 70 (Izard, 1971, citado por Morgan, Izard, & King, 2009) e refere-se à 

capacidade de compreender as expressões, os rótulos e as funções das emoções em seus 

diferentes contextos (Izard, 2001). Ele deriva de habilidades emocionais, algumas das 

quais emergem, como resultado do funcionamento do sistema emocional e outras 

como um produto comum das emoções e sistemas cognitivos (Izard, 2001). Esta é 

função complexa na qual uma vasta gama de aptidões estão associadas, tais como: 

habilidade de perceber com precisão a emoção dos demais, reconhecendo os seus 

diversos sinais tais como expressões faciais, corporais, vocais e comportamentais; a 

compreensão de emoções mistas; o conhecimento acerca das regras socioculturais 

relacionadas à expressão das emoções; a capacidade de rotular e identificar causas e 
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consequências das emoções; habilidade de antecipar as suas próprias emoções e 

reconhecer dissimulação de emoção, entre outras.  

 O CE é fundamental para a compreensão das emoções e a habilidade de geri-las 

e as utilizá-las de maneira saudável (Trentacosta & Fine, 2010). Ou seja, a capacidade 

de empregar a energia motivacional inerente às emoções para comportar-se de forma 

mais positiva e/ou assertiva (Izard et al, 2008). A aquisição do CE durante a primeira 

infância, período compreendido entre o nascimento e os seis anos de idade (UNICEF, 

2008), é fundamental para o desenvolvimento social e emocional, sendo um forte 

preditor de comportamentos positivos (Morgan et al., 2010). Apesar de nenhum 

elemento ser o único mediador de um comportamento pessoal ou social significativo, é 

inegável o papel das emoções para o desenvolvimento saudável na infância (Izard, 

2009). 

O CE possui diversos componentes, sendo que durante a primeira infância, os 

principais são: o CE receptivo que se refere à habilidade de reconhecer as expressões 

emocionais; o CE expressivo, capacidade conhecer e utilizar os rótulos e expressões de 

emoções; Conhecimento acerca das situações emocionais, ou seja, a compreensão 

acerca causa e consequências das emoções nos diferentes contextos (Morgan et al., 

2010). Os componentes do CE receptivo e do conhecimento de situações emocionais 

auxiliam a capacidade da criança para compreender e discriminar com acurácia a 

emoção das demais pessoas (Schultz et al, 2001; Grosse e Thompsom, 2006). “Reações 

apropriadas e adaptativas em situações particulares dependem do conhecimento do 

estado emocional do outro” (Schultz et al., 2001, p.5). Já o CE expressivo possibilita à 

criança compartilhar as suas experiências emocionais reverberando na regulação das 

emoções e na qualidade das interações sociais.  
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Pesquisa desenvolvida por Miller e colaboradores (2005), encontrou que o 

conhecimento emocional, em especial as habilidades de reconhecimento de emoções 

dos demais e a rotulação das emoções, possui impacto positivo na interação entre pares 

e promovem relações sociais positivas. As emoções, e em específico o conhecimento 

emocional, se relaciona também a diversas outras dimensões do funcionamento 

socioafetivo e cognitivo do indivíduo. Melhores desempenhos em tarefas de CE tem 

sido associadas a melhor habilidade social (Schultz, Izard, Ackerman & Youngstrom, 

2001), regulação emocional (Trentacosta & Izard, 2007, Morgan et al., 2010), controle 

inibitório (Morgan et al., 2010) e desempenho escolar  (Garner & Waajid, 2008;  

Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005; Trentacosta & Izard, 2007). Crianças com 

problemas de comportamento (Morgan et al., 2010), altos níveis de agressividade 

(Schultz, Izard & Bear, 2004; Denham et al., 2002) e interações negativas entre pares 

(Morgan et al., 2010, Miller et al., 2005)  tendem a possuir menor conhecimento 

emocional.  

Inúmeros fatores podem intervir ou relacionarem-se a prejuízos no conhecimento 

emocional tais como lesões e disfunções no lobo temporal (Batista e Freitas Magalhães, 

2009; Phan et al., 2001; Calder et al., 1996; Adolphs et al., 1994, 1995); transtornos 

psquiátricos (Kohler et al., 2004; Neves et al., 2011; Esposito et al., 2012; Da Fonseca 

et al., 2009; Shankman et al., 2012; Bender et al., 2012; Bistricky et al., 2012)  ou 

situações relacionadas à história de vida e aspectos socioeconômicos, tais como 

negligência e maus tratos na infância (Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000, 

Sullivan, Carmody, & Lewis, 2010; Sullivan, Bennett, Carpenter & Lewis, 2008;) ou 

baixa renda familiar (Schultz et al., 2001).  
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A literatura aponta que programas de intervenção e prevenção que focam na 

melhoria de habilidades socioafetivas contribuem para: melhorar de habilidades de 

compreensão das emoções ou conhecimento emocional e regulação emocional 

(Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007; Izard et al., 2008); aprimorar a competência 

social (Domitrovich et al., 2007; Izard et al., 2008; Denham & Burton, 1996, Frey, 

Nolen, Van Schoiack Edstrom, & Hirschstein, 2005); aumentar as expressões de 

emoções positivas e diminuir as expressões negativas avaliadas por professores (Izard et 

al., 2008; Denham & Burton, 1996); reduzir comportamentos agressivos (Frey et al., 

2005), problemas externalizantes (Durlak & Wells, 1997) e problemas e sintomas 

internalizantes (Durlak & Wells, 1997; Domitrovich et al., 2007), além de contribuir 

para o envolvimento nas atividades em sala de aula (Denham & Burton, 1996) e o 

desempenho acadêmico (Durlak & Wells, 1997). 

Sendo assim um instrumento psicológico que tenha por objetivo mensurar o 

conhecimento emocional, em especial durante a primeira infância, faz-se extremamente 

relevante, visto que este é um período crítico para a aquisição desta habilidade. Segundo 

Denham (1998), dificuldades socioafetivas presentes nesta etapa do desenvolvimento 

tendem, quando não realizadas intervenções oportunas, a se perpetuar no decorrer da 

vida. 

O Teste de Conhecimento Emocional, criado por Izard, Hankins, Schultz, 

Tentracosta e King (2003), tem como público alvo crianças de 3 a 6 anos de idade. Ele 

busca ser uma medida abrangente de conhecimento emocional, abordando os principais 

componentes desta função psicológica nesta faixa etária através de quatro diferentes 

tarefas. A saber: 
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 Conhecimento emocional receptivo: através das tarefas 1. “Fazendo a 

correspondência entre duas expressões de uma mesma emoção”, e 4. “Fazendo a 

correspondência entre o rótulo verbal e uma das quatro expressões emocionais”. 

 CE expressivo: tarefa 3. “Rotulando expressões emocionais”; 

 Além de conhecimentos referentes a situações emocionais: tarefa 2 . “Fazendo a 

correspondência entre o rótulo verbal e uma das quatro expressões emocionais”. 

O EMT foi adaptado para cultura brasileira por Andrade, Abreu, Menezes, 

Mello, Duran e Moreira (no prelo b) tendo em vista escassez de testes psicológicos que 

visem avaliar o desenvolvimento emocional em crianças em idade pré-escolar no Brasil. 

Considerando que “um pesquisador usando uma adaptação do teste ainda tem a 

responsabilidade de produzir evidência de validade no contexto em que o teste 

adaptado.” (Hambleton & Patsula, 1998, p. 156), o presente estudo foi desenvolvido 

com objetivo de validar o Teste de Conhecimento Emocional (EMT). 

O processo de validação de um instrumento de mensuração de um constructo 

psicológico requer a coleta de diversas evidências empíricas (Urbina, 2007). Segundo 

Messik (citado por Pasquali, 2007, p. 99), a “validade é um julgamento avaliativo 

integrado do grau em que evidência empírica e racionalizações teóricas apoiam a 

adequação e propriedade de inferências e ações baseadas em escores de teste ou outros 

modos de avaliação”. Neste sentido, buscar-se-à: analisar evidências de validade de 

construto e a estrutura fatorial do Teste de Conhecimento Emocional; analisar as 

evidências de validade relacionadas a critério, em especial a análise concorrente, 

verificando se há relação entre conhecimento emocional e problemas de 

comportamento, habilidade de linguagem e regulação emocional; analisar 
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estatisticamente os itens do EMT quanto à sua dificuldade, variabilidade, índice de 

discriminação e carga fatorial; verificar os parâmetros de precisão, consistência interna.  

 

5.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.2.1. PARTICIPANTES 

Participaram desta etapa do estudo 284 crianças entre três a seis anos de idade de 

ambos os sexos, residentes nos municípios de Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. A 

amostra foi selecionada por conveniência (Cozby, 2003). Buscou-se, diante da grande 

diversidade socioeconômica encontrada no país, contemplar as diferentes classes de 

rendimento mensal familiar. A seleção das crianças também levou em consideração o 

tipo de escolarização. Tendo em vista o objetivo do presente estudo, crianças com 

histórico transtorno neurológico ou psiquiátrico ou crianças com muito baixo peso ao 

nascer (<1500g) não foram incluídas no mesmo.  

Os resultados apresentados referem-se à amostra acessada até a produção do 

presente documento. A atual amostra tem um tamanho relevante que nos possibilita 

tecer as análises pretendidas, entretanto, salienta-se que novos dados serão futuramente 

adicionados com vistas à ampliação da amostra em alguns estados e à normatização do 

instrumento.  

5.2.2. INSTRUMENTOS 

O Teste de Conhecimento Emocional se dá através da apresentação 

de fotografias coloridas de crianças de diversas etnias realizando expressões faciais das 
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emoções básicas de tristeza, felicidade, surpresa/raiva, medo e neutra. Considera-se 

expressão neutra aquela que não possui sinais de movimentos faciais visíveis de 

emoção. Ressalta-se que a decisão por abranger e limitar às quatro emoções básicas 

fundamenta-se na compreensão de que o conhecimento acerca destas emoções surge 

primeiro no desenvolvimento infantil (Morgan et al., 2010; Mayer et al., 2008; 

Fernandéz-Abascal et al., 2010). 

O EMT foi validado anteriormente para a população estadunidense, 

apresentando forte correlação com outras medidas que mensuram o mesmo constructo, a 

exemplo do Affective Knowledge Test (rs = 0,75; ps < 0,01) (Morgan et al., 2010). 

Quanto à validade de critério, o EMT mostrou, de maneira significativa: correlação 

positiva com regulação emocional (r = 0,45; p < 0,01); correlação negativa com 

problemas de comportamento avaliados por professores (r = -0,32; p < 0,02), além de 

correlação negativa com interações negativas entre pares (r = -0,30; p < 0,05).  O alpha 

de crombach foi de 0,88. A confiabilidade do instrumento foi analisada também através 

da técnica split half, apresentando coeficientes fortes tanto para versão A (α = 0,81) 

quanto para a versão B (α = 0,80). 

O EMT foi posteriormente adaptado e validado para a população espanhola. A 

versão adaptada do EMT para população espanhola também apresentou boa 

consistência interna, coeficiente ômega igual a 0,82 (Alonso-Alberca, Vergara, 

Fernandez-Berrocal, Johnson, & Izard, 2012). Além de predizer significativamente 

problemas de comportamento e habilidades adaptativas, revelando boa validade de 

critério.  
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O Questionário de aspectos socioeconômicos e de saúde buscou analisar as 

condições de saúde da criança e condição socioeconômica da família e foi respondido 

pelos pais ou responsáveis da mesma. Este foi utilizado também para fins de triagem, 

visto que abordou questões referentes aos antecedentes neurológicos e psiquiátricos das 

crianças. Salienta-se que a condição econômica da família foi avaliada através do 

Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP, 2011).  

A Lista de Regulação Emocional (ERC – Anexo C) é uma escala de 24 itens de 

tipo Likert que varia de 1 (raramente/nunca) a 4 (quase sempre) dividida em duas 

subescalas: regulação das emoções e labilidade e negatividade emocional. A referida 

escala, que foi respondida pelo professor(a) da criança, visa avaliar a regulação 

emocional em crianças e encontra-se em processo de validação no país. 

O Teste de Vocabulário Auditivo USP (TVAud-A33r) avalia habilidade verbal 

em crianças de 18 meses a 6 anos de idade e consiste em 33 itens, dispostos em ordem 

de dificuldade, nos quais as crianças devem identificar, entre  cinco imagens, aquela que 

foi enumerada pelo entrevistador (Anexo D) (Capovilla, Negrão & Damázio, 2011). 

Este instrumento foi validado e normatizado no Brasil.  

O Child Behavior Checklist (CBCL) é um questionário que avalia problemas de 

comportamento e deve ser respondido por pais ou pessoas que tenham contato com a 

criança em sua moradia. O CBCL possui duas versões, uma dirigida a crianças de um 

ano e meio a cinco anos (Achenbach & Rescorla, 2000) e outro para crianças entre 

quatro e dezoito anos. Esta última versão encontra-se validada no Brasil por Bordin, 

Mari e Caeiro (1995). Entretanto, considerando que o CBCL 1½-5 prevê o seu emprego 

para crianças de até 5 anos e 4 meses (Achenbach & Rescorla, 2000) e o fato de que a 
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utilização das duas versões faria necessária a realização de um processo de equivalência 

de itens, podendo provocar viés metodológico, utilizou-se, para fins da presente 

pesquisa, o CBCL 1½-5 (Anexo E). 

5.2.3. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Os pesquisadores responsáveis pelo projeto em cada estado entraram em contato 

com as escolas/creches públicas e privadas dos municípios de Salvador, Belo Horizonte 

e São Paulo e apresentaram o projeto à diretoria das mesmas. Em seguida, foi enviada 

aos pais e/ou responsáveis uma carta convite contendo, de forma resumida, objetivos, 

justificativa e metodologia da pesquisa. Juntamente a esta carta, foi encaminhado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Uma equipe em cada centro de pesquisa foi treinada para a aplicação do EMT, 

assim como para os demais instrumentos utilizados. As crianças participantes do 

presente estudo foram devidamente autorizadas pelos seus pais ou responsáveis. A 

aplicação dos instrumentos se deu em situação controlada, conduzida individualmente, 

em sala silenciosa e previamente estruturada para a investigação. A entrevista foi feita 

prioritariamente em uma única sessão com duração aproximada de 40 minutos, 

realizada na própria escola, em horário previamente acordado com a diretoria de modo a 

interferir o mínimo possível nas atividades escolares. 

5.2.4. PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

As características psicométricas do EMT foram analisadas através do software 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 20.0 e STATA (Data Analysis and 

Statistical Software), versão 10.0. Para avaliar a validade de construto do instrumento 
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foi utilizada a análise fatorial (AF). Considerando que o EMT é um instrumento cujos 

itens são dicotômicos, de tipo erro ou acerto, a AF foi realizada a partir do cálculo de 

uma matriz de correlação tetracórica entre os seus itens. Segundo Fávero, Belfiore, da 

Silva e Chan (2009, p. 235), a análise fatorial (AF) é “uma técnica multivariada de 

interdependência que busca sintetizar as relações observadas entre um conjunto de 

variáveis, inter-relacionadas, buscando identificar fatores comuns”. A mesma assenta-

se na pressuposição de um número extenso de variáveis observáveis podem ser 

explicadas por um número menor de variáveis latentes ou hipotéticas Existem diferentes 

técnicas de extração dos dados, a exemplo da análise de componentes principais ou 

análise de fatores. Para o presente estudo foi selecionada a técnica de Análise de 

Fatores, considerando o objetivo de “identificar fatores ou dimensões latentes que 

reflitam o que as variáveis têm em comum” (Fávero et al., 2009, p. 243) . Segundo Field 

(2009), a carga fatorial considerada adequada pela maior parte dos estudiosos da área 

deve ser igual ou superior a 0,30. Este indicador é adequado também considerando o 

tamanho da amostra de 284 sujeitos (Field, 2009; Fávero et al., 2009). 

A validade de critério, em especial a validade concorrente, foi investigada 

através da análise dos padrões de correlação entre o desempenho do Teste de 

Conhecimento Emocional e os problemas de comportamento (CBCL), a regulação 

emocional (ERC, Pasquali, 2007; Fachel & Camey, 2000). Considerando que a 

exploração dos dados refutou a hipótese de normalidade dos mesmos, optou-se pela 

comparação entre médias através de estatísticas não paramétricas de tipo Kruskal 

Wallis, para mais de duas amostras independentes, e o Teste de Mann-Whitney, para 

duas amostras. As relações entre as variáveis foram analisadas através do coeficiente de 
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Correlação de Spearman. Estas foram, por sua vez, transformadas em uma rede ou 

gráfico para sua melhor compreensão.  

A técnica de visualização da matriz de correlação em gráficos visuais foi 

elaborada por Eguiluz, Chialvo, Cecchi, Baliki e Apkarian (2005) para análise de 

atividades neurais. Ela consiste em representar as variáveis como um nó na rede 

(graficamente desenhados em círculos) e as relações entre as mesmas como arestas 

(linha que conecta dois ou mais nós). Os critérios inicialmente estabelecidos por estes 

autores consideram a formação de aresta em correlações maiores ou iguais a 0,7. 

Entretanto, para a análise dos dados coletados na presente pesquisa utilizou-se o critério 

de significância estatística (p < 0,05). Neste sentido, foi estabelecida uma aresta entre as 

variáveis A e B caso estas estejam correlacionadas com nível de significância menor 

que 0,05. As análises para a construção das redes foram realizadas através dos 

programas PAJEK (Program for large network anlysis) que irá converter a matriz de 

correlações para o formato de lista de arestas e o GEPHI, um programa aberto para a 

exploração e manipulação de redes que possibilitará o ajuste e representação gráfica da 

rede. 

A estruturação da rede pode ser realizada a partir de diversos critérios, levando 

em consideração as análises almejadas. Considerando que o interesse desta construção 

gráfica no presente trabalho é conhecer como as diferentes variáveis estão agrupadas 

segundo suas correlações, analisar-se-á a modularidade da rede através do algoritmo 

proposto por Blondel, Guillaume, Lambiotte e Lefebvre (2008) que avalia a 

modularidade da rede. Este algoritimo visa agrupar os nós através de trocas sucessivas e 

aleatórias entre os grupos, acentuando, portanto, o nível de aglomeração médio de cada 
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grupo. Ele possibilita a visualização de uma rede separada em módulos que contempla o 

máximo de conectividade entre os nós de cada grupo. 

O Coeficiente Kuder-Richardson (KR) foi utilizado para análise de consistência 

interna, por tratar-se de um modelo estatístico mais adequado à análise de instrumentos 

cujos itens são de tipo dicotômico (Hair, Anderson, Tatham e Black, 2005). Segundo 

estes autores, valores de KR superiores a 0,70 são considerados satisfatórios. Entretanto, 

o método das duas metades ou Split Half também foi utilizado para avaliar a 

confiabilidade do EMT. Neste último procedimento, o instrumento foi divido em duas 

metades equivalentes, EMT-A e EMT-B. Posteriormente foi realizada uma correlação 

de Spearman-Brown para verificar a corelação entre os dois agrupamentos de itens 

(Urbina & Domelles, 2007).  

 

5.3. RESULTADOS  

5.3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Entre as crianças participantes deste estudo 144 foram do sexo feminino e 140 

do sexo masculino (Tabela 13). Aproximadamente 60% eram residentes do município 

de Salvador e 38% estudantes de escolas públicas. Todas as classes socioeconômicas 

estiveram representadas na amostra.  
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Tabela 14 - Característica sociodemográfica dos participantes 

Sexo  N = 284 

      Feminino 50,7%  

      Masculino 49,3%  

   

Idade em anos M=4,59 DP=1,06 N = 283 

      3 anos 18,4%  

      4 anos 29,7%  

      5 anos 26,4%  

      6 anos 25,4%  

   

Estado de residência  N=284 

       Bahia 59,9%  

       Minas 37,0%  

      São Paulo 3,2%  

   

Classe econômica  N = 284 

        A1 3,5%  

        A2 20,4%  

        B1 15,5%  

        B2 11,6%  

        C1 10,9%  

        C2 13,0%  

        D 12,0%  

        E 0,7%  

   

Tipo de escola  N = 284 

        Pública 38%  

        Privada 62%  
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Tabela 13 – Características sociodemográficas dos participantes (continua) 

 

Escolaridade Materna  N=227 

      Analfabeta/ até 3ª série 2,6%  

      Até 4ª série do 1º grau  11,9%  

      1º Grau completo  7,0%  

       2º Grau completo  18,9%  

       Superior completo 59,5%  

   

Criança mora com  N=178 

       Pais 77,0%  

       Só com a mãe 14,6%  

      Só com o pai 1,1%  

      Outros 7,3%  

   

Anos na pré-escola  N=201 

         Não frequentou 17,9%  

         1 ano 20,4%  

         2 anos 18,9%  

         3 anos 18,4%  

         4 anos ou mais  24,4%  

   

 

O EMT teve escore médio de 32,70 (DP = 9,38) enquanto a pontuação média no 

CBCL foi de 39,07 (DP = 22,47). As demais médias e desvios padrão das variáveis 

estudadas encontram-se na tabela 14. 
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Tabela 15 - Média e desvio padrão das variáveis mensuradas 

Variável M DP R N 

 

EMT escore total 

 

32,70 

 

9,38 

 

7,00 – 48,00  

 

284 

  EMT parte 1 8,35 2,75 1,00 – 12,00 284 

  EMT parte 2 7,61 2,37 2,00 – 12,00 284 

  EMT parte 3 7,81 3,46 0,00 – 12,00 284 

  EMT parte 4 8,93 2,53 0,00 – 12,00 284 

     

TVAud escore total 29,20 4,04 12,00 – 33,00 271 

     

CBCL 39,07 22,47 0,00 – 122,00 256 

  Problemas externalizantes 12,84 7,96 0,00 – 41,00  

       Comportamento agressivo          10,52 6,53 0,00 – 32,00  

       Problemas de atenção 2,34 1,97 0,00 – 9,00  

  Problemas internalizantes  11,36 8,06 0,00 – 48,00  

       Emocionalmente reativo  3,34 2,88 0,00 – 14,00  

       Retraído 1,76 1,96 0,00 – 13,00  

       Ansioso/depressivo  3,50 2,82 0,00 – 16,00  

       Queixa somática 2,78 2,51 0,00 – 12,00  

  Problemas de sono 3,53 2,53 0,00 – 12,00  

  Outros problemas  11,33 6,99 0,00 – 36,00  

     

ERC regulação das emoções 24,85 3,77 5,00 – 32,00 222 

ERC labilidade e negatividade 25,75 7,58 14,00 – 52,00 

 

 

 

5.3.2. CONFIABILIDADE 

O Teste de Conhecimento emocional exibiu KR igual a 0,91. Este valor revela a 

boa consistência interna do instrumento, pois é considerado como parâmetro ideal um 
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valor de KR superior a 0,70 (Hair et al., 2005). A análise por tarefa mostrou que a parte 

1 (KR = 0,75), a parte 3 (KR = 0,88) e a parte 4 (KR = 0,73) apresentam indicadores de 

uma boa fidedignidade. Entretanto na parte 2 (KR = 0,61) estes indicadores foram 

ligeiramente mais frágeis.  

Entre os 48 itens do Teste de Conhecimento Emocional, sete (14,6%) 

apresentaram correlações item-total inferiores a 0,30, sendo três itens da parte 1 (nº: 2, 

5, 11), quatro itens da parte 2 (nº: 1, 4, 5, 7, 9). A estatística de KR apontou ainda que a 

dificuldade dos itens do Teste de Conhecimento Emocional variou de 0,93 a 0,35, sendo 

os quesitos de maior e menor índice de dificuldade respectivamente o item 11 da parte 4 

e o item 10 da parte 3. 

A análise pelo método de duas metades (split half) confirmou a boa 

fidedignidade do EMT já apontada pelo Coeficiente Kuder-Richardson. Através deste 

método o instrumento foi dividido em duas metades equivalentes cada uma com 24 

itens, EMT-A, composto dos itens 1, 2, 3, 4, 6, e 9 da parte 1, a primeira metade das 

partes 2 e 4, além dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 8 da parte 3, e EMT-B, contendo os demais 

itens. Houve boa confiabilidade tanto no EMT-A (α = 0,84) quanto no EMT-B (α = 

0,84). A correlação entre as formas A e B foi de 0,85 indicando uma forte correlação 

entre as duas formas do teste.  

5.3.3. ANÁLISE FATORIAL 

A exploração inicial dos dados do EMT confirmou a fatorabilidade dos mesmos, 

visto que o teste de Kaiser-Mayer-Oikin foi superior a 0,6 (KMO = 0,87). A análise 

fatorial exploratória apontou 2 fatores com autovalores (eingenvalues) superiores ao 

valor um. Segundo Favero et al (2009), diversos critérios devem ser considerados para a 



107 

 

decisão do número de fatores a serem retidos, entre eles estão: critérios do percentual da 

variância; da raiz latente ou Kaiser (expressos pelos autovalores) e do diagrama de 

declividade ou pressupostos teóricos. A análise do diagrama de declividade do EMT 

(Gráfico 2) subsidia a solução de bifatorial, visto que a partir do terceiro fator há uma 

intensa alteração na curva. O modelo bifatorial mostrou-se mais bem ajustado, visto 

que: o primeiro fator apresentou autovalor igual a 10,10, o segundo fator apresentou 

autovalor de 1,52, enquanto e o terceiro fator com autovalor de 0,97 e o diagrama de 

declividade mostrou que o ponto de inflexão da curva encontra-se no terceiro fator. 

 

 

Gráfico 2 – Diagrama de declividade do Teste de Conhecimento Emocional 
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A solução bifatorial foi investigada utilizando a técnica de rotação oblíqua 

(Promax), tendo em vista que os traços latentes do conhecimento emocional estão 

correlacionados entre si. A análise das cargas fatoriais do modelo bidimensional pela 

Teoria Clássica dos Testes apontou quatorze itens com carga fatorial inferior a 0,30, 

sendo que dois deles possuíram indicadores inferiores a 0,2 (itens 4 e 9 da parte 2). A 

tabela 15 explicita os itens segundo o fator. A variância total do modelo foi de 17,56%. 

Tabela 16 - Análise Fatorial: itens segundo fator 

 Fator 1 Fator 2 

Itens com carga 

fatorial superior 

a 0,3 

Parte 1: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 

Parte 2: 3, 6, 8, 10, 11, 12 

Parte 3: 8, 10 

Parte 4: 2, 7, 8, 9, 10, 12 

Parte 3: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

11, 12 

Parte 4: 6 

   

Itens com carga 

fatorial inferior 

a 0,3 

Parte 1: 5, 11 

Parte 2: 1, 2, 4, 5, 9 

Parte 4: 3, 4, 5, 11 

Parte 2: 7 

Parte 3: 6 

Parte 4: 1 

   

5.3.4. VALIDADE DE CRITÉRIO 

5.3.4.1. PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 

Os coeficientes relativos à validade de critério mostraram que o escore total no 

Teste de Conhecimento Emocional possui correlação negativa significativa, de força 

moderada com problemas de comportamento (rs = -0,30, p < 0,01). Os resultados 



109 

 

revelam relações entre CE tanto com problemas externalizantes (rs = -0,27, p < 0,01) 

quanto com problemas internalizantes (rs = -0,29, p < 0,01). O escore total do teste de 

conhecimento emocional apresentou correlação significativa negativa com todas as 

subescalas de problemas externalizantes, comportamento agressivo (rs= -0,25, p < 0,01) 

e problemas de atenção (rs = -0,23, p = 0,04). Entre as subescalas de problemas 

internalizantes foram encontradas correlações moderadas com problemas de ansiedade e 

depressão (rs = -0,32, p < 0,01) e fracas com emocionalmente reativo (rs = -0,24, p < 

0,01), retraimento (rs = -0,24, p < 0,01) e queixa somática (rs = -0,13, p < 0,01),     além 

de  outros problemas de comportamento mensurados através do CBCL (rs = -0,30, p = 

0,02). As correlações estão explicitadas na tabela 16. 

Ao analisar cada tarefa em específico, encontrou-se que todas as partes tiveram 

correlação negativa com o escore total de problemas de comportamento, sendo que a 

partes 3 (rs = -0,31, p < 0,01) apresentou maior intensidade de correlação com esta 

dimensão. Resultados semelhantes, no qual a capacidade de nomear as emoções (parte 

3) foi mais intensamente relacionada a problemas de comportamentos, foram 

encontrados em todas as subescalas do CBCL que apresentaram correlação com o EMT. 

No que se refere aos problemas externalizantes estes estiveram mais fortemente 

relacionado com a capacidade de nomear as emoções (parte 3, rs = -0,30, p < 0,01) e de 

conhecer situações emocionais (parte 2, rs = -0,23, p < 0,01), em especial no 

comportamento agressivo. Já os problemas internalizantes apresentaram indicadores de 

correlação mais próximos entre três dimensões mensuradas pelo instrumento, 

capacidade de nomear as emoções (parte 3, rs = -0,28, p < 0,01), de conhecer situações 

emocionais (parte 2, rs = -0,26, p < 0,01) e de reconhecer expressões faciais de emoção 

(parte 1, rs = -0,20, p < 0,01 e parte 4, rs = -0,22, p < 0,01). 
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5.3.4.2.  REGULAÇÃO EMOCIONAL 

A subescala ERC regulação das emoções teve uma correlação significativa 

positiva de intensidade fraca (rs = 0,15 , p < 0,01) com o conhecimento emocional. 

Entre as tarefas do EMT, apenas a tarefa 2 esteve correlacionada com a regulação das 

emoções (rs = 0,17, p < 0,01).  A labilidade e negatividade, dimensão da regulação 

emocional, teve correlação negativa significativa com o CE (rs = -0,23, p < 0,01), sendo 

que todas as partes do EMT apresentaram correlações negativas com esta dimensão 

(parte 1: rs = -0,17, p < 0,01; parte 2: rs = -0,24, p < 0,01; parte 3: rs = -0,16, p < 0,01; 

parte 4: rs = -0,18, p < 0,01).  
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     Tabela 17 – Correlações entre conhecimento emocional, habilidade verbal e variáveis referentes a critério 

EMT 

escore 

total

EMT 

parte 1

EMT 

parte 2

EMT 

parte 3

EMT 

parte 4

TVAud 

escore 

total

CBCL 

escore 

total

CBCL 

prob. 

internaliza

ntes

CBCL 

comp. 

agressivo

CBCL 

prob. de 

atenção

CBCL 

prob. 

internalizan

tes

CBCL 

emoc. 

reativo

CBCL 

retraído

CBCL 

ansioso 

depressivo

CBCL 

queixa 

somática

CBCL 

problemas 

de sono

CBCL outros 

problemas

ERC 

regulação 

das emoções

ERC labilidade 

e negatividade

EMT escore total 1

EMT parte 1 0,82** 1

EMT parte 2 0,80** 0,57** 1

EMT parte 3 0,87** 0,62** 0,58** 1

EMT parte 4 0,81** 0,56** 0,58** 0,63** 1

TVAud escore total 0,71** 0,57** 0,56** 0,63** 0,64** 1

CBCL escore total -0,30** -0,22** -0,27** -0,31** -0,21** -0,13* 1

CBCL problemas externalizantes -0,27** -0,20** -0,23** -0,30** -0,19** -0,12 0,89** 1

CBCL comportamento agressivo -0,25** -0,17** -0,22** -0,28** -0,18** -0,10 0,85** 0,98** 1

CBCL problemas de atenção -0,28** -0,25** -0,23** -0,27** -0,19** -0,17** 0,72** 0,76** 0,62** 1

CBCL problemas internalizantes -0,29** -0,20** -0,26** -0,28** -0,22** -0,12 0,90** 0,70** 0,67** 0,59** 1

CBCL emocionalmente reativo -0,24** -0,18** -0,23** -0,23** -0,17** -0,10 0,81** 0,68** 0,65** 0,57** 0,86** 1

CBCL retraído -0,24** -0,16** -0,20** -0,24** -0,20** -0,07 0,62** 0,50** 0,48** 0,42** 0,64** 0,46** 1

CBCL ansioso/Depressivo -0,32** -0,23** -0,28** -0,31** -0,28** -0,17** 0,75** 0,58** 0,54** 0,52** 0,85** 0,68** 0,42** 1

CBCL queixa somática -0,13* -0,08 -0,12 -0,13* -0,11 0,00 0,60** 0,41** 0,41** 0,29** 0,72** 0,49** 0,30** 0,50** 1

CBCL problemas de sono -0,08 -0,04 -0,08 -0,07 -0,07 0,02 0,60** 0,44** 0,43** 0,33** 0,43** 0,43** 0,32** 0,35** 0,30** 1

CBCL outros problemas -0,30** -0,22** -0,27** -0,32** -0,18** -0,14* 0,92** 0,74** 0,70** 0,64** 0,78** 0,68** 0,58** 0,65** 0,54** 0,54** 1

ERC regulação das emoções 0,14* 0,11 0,17* 0,11 0,09 0,15* -0,04 -0,05 -0,03 -0,10 -0,09 -0,08 0,03 -0,13 -0,08 0,01 0,00 1

ERC labilidade e negatividade -0,23** -0,17* -0,24** -0,16* -0,18** -0,16* 0,09 0,18* 0,17* 0,15* 0,04 0,06 -0,01 0,08 -0,05 0,01 0,05 -0,26** 1

*p < 0,05     ** p < 0,01 
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Gráfico 3 – Rede de correlação entre as variáveis 

A análise de redes mostra que o EMT e suas tarefas se organizam em um cluster. 

Isto nos aponta que as quatro dimensões propostas fazem parte de um mesmo construto. 

Em consonância com esta hipótese as correlações entre o escore total do EMT e as suas 
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partes foram significativas, positivas e fortes (rs = 0,82, rs = 0,80, rs = 0,87, rs = 0,81,  

p < 0,01).  

Como visível acima, o conhecimento emocional expressivo, mesurado pela 

tarefa 3 do EMT, “rotulando expressões emocionais”, obteve maior relação com os 

problemas de comportamento. Esta é uma das habilidades mais complexas mensuradas 

pelo EMT e uma das que se desenvolve mais tardiamente em termos do 

desenvolvimento infantil. Esta habilidade parece ser um melhor preditor que os demais 

componentes do conhecimento emocional para este resultado comportamental 

(problemas de comportamento). Já a regulação das emoções apresenta maior relação 

com o conhecimento de situações emocionais (parte 2). Entretanto análises de regressão 

precisam ser conduzidas para podermos corroborar esta afirmação. 

5.3.5. VALIDADE DESENVOLVIMENTAL  

Houve uma correlação positiva significativa moderada a forte entre o 

desempenho no Teste de Conhecimento Emocional e a idade da criança (rs = 0,57, p < 

0,01). A relação entre idade em meses e desempenho no EMT está representada no 

Gráfico 4. O teste de Kruskal Wallis revelou que houve diferença nos desempenhos 

quanto aos grupos etários (χ
2
= 87,15, p < 0,01), sendo que as médias tanto no escore 

total quanto nos escores parciais foram crescentes ao passar dos anos (tabela 17). 
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Gráfico 4 – Desempenho no EMT segundo a idade em meses 

 

As tarefas 1 a 4 também se correlacionaram moderadamente à idade da criança 

(rs= 0,51, rs= 0,47, rs= 0,46, rs= 0,46, p < 0,01). As partes 1 (χ
2
= 70,55, p < 0,01), parte 

2 (χ
2
= 60,25, p < 0,01), parte 3 (χ

2
= 54,56, p < 0,01) e parte 4 (χ

2
= 58,10, p < 0,01) 

tiveram desempenhos diferentes para cada idade avaliada, sendo que as crianças mais 

jovens tiveram desempenho inferior às crianças com maior idade (tabela 17). 
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Tabela 18 - Média de desempenho no Teste de Conhecimento Emocional por idade em 

anos 

Idade em 

anos 

Escore médio EMT 

Escore Total Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 

3 M = 25,13 

DP= 9,66 

M = 6,38 

DP= 2,52 

M = 6,15 

DP= 2,55 

M = 5,37 

DP= 3,99 

M = 7,25 

DP= 2,64 

4 M = 29,70 

DP= 8,59 

M = 7,56 

DP= 2,68 

M = 6,77 

DP= 2,02 

M = 7,07 

DP= 3,34 

M = 8,30 

DP= 2,63 

5 M = 35,16 

DP= 7,63 

M = 8,95 

DP= 2,40 

M = 8,28 

DP= 2,12 

M = 8,53 

DP= 3,01 

M = 9,40 

DP= 2,01 

6 M = 39,35 

DP= 5,31 

M = 10,11 

DP= 1,97 

M = 9,00 

DP= 1,84 

M = 9,79 

DP= 1,80 

M = 10,44 

DP= 1,73 

 

5.3.6. RELAÇÕES ENTRE CONHECIMENTO EMOCIONAL E GÊNERO, 

PESO AO NASCER E HABILIDADE VERBAL 

Uma parcela da população brasileira nasce com baixo peso ao nascer (< 2500 

gramas). No ano de 2006, 8,6% dos nascidos vivos no Brasil tiveram esta condição de 

saúde
6
, sendo que nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo este indicador 

correspondeu respectivamente a 8,09%, 9,51% e 9,06%. No presente estudo, 9,2% das 

crianças tiveram peso ao nascer entre 2.550 e 1501 gramas. O peso ao nascer não 

influenciou o desempenho no CE, visto que não foram encontradas diferenças 

significativas entre o grupo de crianças com baixo peso e com peso adequado ao nascer 

- escore total do EMT (χ
2
= 2411,00, p = 0,55), parte 1, (χ

2
= 2535,50, p = 0,83), parte 2 

                                                           
6
 Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Recuperado 

em 25 de dezembro, 2012 de http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2008/d16.def 
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(χ
2
= 2142,00, p = 0,14), parte 3 (χ

2
= 2293,00, p = 0,32), parte 4 (χ

2
= 2500,50, p = 0,75). 

Este dado indica que o desempenho no EMT entre os grupos de crianças com peso ao 

nascer superior a 2500g e com baixo peso ao nascer (entre 2500 e 1501 gramas) foi 

estatisticamente semelhante. Neste sentido crianças deste grupo foram incluídas na 

presente validação. 

Quanto ao gênero, também não foram encontradas diferenças significativas entre 

crianças do sexo feminino e masculino no escore total do EMT (χ
2
= 9546,00, p = 0,44) 

ou nas suas tarefas individualmente – parte 1 (χ
2
= 9346,5, p = 0,29), parte 2 (χ

2
= 

10025,50, p = 0,94), parte 3 (χ
2
= 9013,00, p = 0,12), parte 4, (χ

2
= 10035,00, p = 0,95). 

Já a habilidade verbal foi fortemente e significantemente correlacionada ao escore total 

no EMT (rs = 0,72, p < 0,01), assim como as partes 1 a 4 do mesmo (rs = 0,57, rs = 

0,56, rs = 0,63, rs = 0,64, p < 0,01).  

5.3.7. CONHECIMENTO EMOCIONAL E CONTEXTO DE 

DESENVOLVIMENTO  

 O desempenho em conhecimento emocional foi diferente para as diferentes 

classes econômicas (χ
2
= 41,78, p < 0,01), sendo que todas as habilidades mensuradas 

pelo EMT foram significativamente influenciadas: o reconhecimento de emoções em 

faces – parte 1 (χ
2
= 23,49, p < 0,01) e parte 4 (χ

2
= 26,54, p < 0,01); a rotulação de 

emoções - parte 3 (χ
2
= 39,96, p < 0,01), assim como o conhecimento acerca das causas 

e consequências das emoções - parte 2 (χ
2 

= 26,30, p < 0,01). A correlação positiva 

moderada entre conhecimento emocional e nível socioeconômico (rs = 0,36, p < 0,01) 

indica que quanto maior o nível socioeconômico maior a habilidade de conhecer as 

emoções. A escolaridade materna, considerada como um importante indicador para o 
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desenvolvimento cognitivo das crianças, também apresentou correlação positiva 

moderada com CE (rs = 0,37, p < 0,01).  

 O tipo de escolaridade teve impacto sobre o desenvolvimento das habilidade de 

CE. Comparação entre os grupos de crianças estudantes de escolas públicas e privadas 

realizada através do Teste de Mann-Whitney mostrou que as crianças de escolas 

públicas tiveram desempenho significativamente menor em tarefas de conhecimento 

emocional (χ
2
= 5352,20, p < 0,01) que as crianças de escola privada (Tabela 18). Todas 

as tarefas apresentaram resultados significativamente diferentes entre os dois grupos.  

Tabela 19 - Média de desempenho no Teste de Conhecimento Emocional por tipo de 

escolarização 

Escore EMT Tipo de escola 

 Pública Privada 

Total M = 28,23 DP= 9,74 M = 35,44 DP= 8,02 

Parte 1 M = 7,30   DP= 2,80 M = 8,99   DP= 2,52 

Parte 2 M = 6,74   DP= 2,46 M = 8,15   DP= 2,16 

Parte 3 M = 6,32   DP= 3,64 M = 8,72   DP= 3,01 

Parte 4 M = 7,87   DP= 2,90 M = 9,59   DP= 2,02 

 

5.4. DISCUSSÃO 

O EMT revelou bons índices de confiabilidade, indicando que este instrumento 

possui boa precisão ao mensurar o CE. As partes ou tarefas do teste, de forma geral, 

também apresentaram bons indicadores de fidedignidade. A análise fatorial do EMT 

encontrou que 70,83% dos itens apresentaram carga fatorial superior a 0,3. A variância 

explicada do modelo bifatorial foi relativamente baixa, inferior a 20%. Estes dados nos 

apontam para uma fragilidade dos indicadores relativos à validade de construto do 



118 

 

EMT. Entretanto é preciso considerar que os dados acessados na presente amostra não 

apresentaram distribuição normal afetando os resultados encontrados. Segundo Fávero e 

colaboradores (2009, p. 236), “desvios na normalidade e na linearidade podem reduzir 

as correlações observadas entre as variáveis e, portanto, prejudicar a solução fatorial”.  

O modelo teórico proposto para o Teste de Conhecimento Emocional explicita 

três componentes a serem avaliados, sugerindo a existência de três fatores ou traços 

latentes mensurados pelo instrumento. Entretanto, considerando a analise dos itens 

agrupados por fator, a proposta bifatorial ajusta-se ao modelo na medida em que se pode 

considerar como fator 1 - “reconhecimento de expressões faciais de emoções e 

conhecimento de situações emocionais”, e como fator 2 – “nomeação de expressões 

emocionais”.   

O Teste de Conhecimento Emocional revelou correlações negativas 

significativas com problemas de comportamento. O CE teve relações tanto com 

problemas internalizantes como com problemas externalizantes. Apesar de não haverem 

sido conduzidas análises de regressão, estudos anteriores indicam que a direção desta 

relação, revelando que como variável independente o conhecimento emocional e 

variável dependente os problemas de comportamento (Alonso-Alberca, Vergara, 

Fernandez-Berrocal, Johnson, & Izard, 2012; Morgan et al., 2010; Izard et al., 2008). 

Uma maior capacidade de compreender as suas próprias emoções, as emoções dos 

demais, as regras sociais de expressão de emoção, nomear e falar suas emoções, entre 

outras habilidades do conhecimento emocional, impacta positivamente no 

desenvolvimento de relações adaptativas e saudáveis do indivíduo e seu contexto. Ou 

seja, quanto maior o CE menores são os escores em escalas de problemas de 

comportamento.  A parte 3 do EMT esteve mais fortemente correlacionada com os 
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problemas de comportamento. Isto indica, possivelmente que a capacidade de nomear as 

expressões emocionais, ou seja, expressar verbalmente as emoções é um melhor 

preditor de comportamentos socialmente adaptados.  

Como esperado, o EMT apresentou correlação positiva, ainda que fraca com a 

capacidade de regular as emoções e correlação negativa com labilidade e negatividade 

emocional. Ou seja, quanto maior o conhecimento emocional maior a sua capacidade de 

regular as emoções. Este dado corrobora o que vem sendo encontrado na literatura 

(Gross & Thompson 2006; Izard, 2001; Morgan et al., 2010). Estudos anteriores 

apontam o conhecimento emocional como mediador da regulação emocional (Izard et 

al., 2008). O conhecimento acerca das causas e consequências das emoções apresenta-se 

como a dimensão do CE que mais se relaciona com a capacidade de regular as emoções. 

O EMT, portanto, apresentou bons indicadores de validade de critério de tipo 

convergente. Ao mesmo tempo, as diferentes intensidades de correlação entre tarefas do 

EMT e problemas de comportamento e regulação emocional, assim como a análise de 

redes, indicam que cada componente do conhecimento emocional pode influenciar de 

maneira diferente os diversos resultados comportamentais (Izard, 2001). 

As análises mostraram que o desempenho no Teste de Conhecimento Emocional 

teve boa sensibilidade às diferentes faixas etárias e, portanto, uma boa validade 

desenvolvimental. Crianças mais velhas tiveram melhores escores no EMT, 

corroborando que o CE é uma habilidade que se desenvolve no decorrer dos anos de 

vida. Houve também uma forte correlação entre escores obtidos no Teste de 

Conhecimento Emocional e habilidade verbal. Resultados semelhantes foram 

encontrados nos estudos de Morgan et al. (2010) e Alonso-Alberca at al. (2012), e pode 
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indicar que crianças com vocabulário mais desenvolvido compreendem com maior 

facilidade as tarefas do EMT.  Como salientado por Morgan et al. (2010), a forte 

correlação do EMT com a habilidade verbal, salienta a necessidade de controlar esta 

habilidade para estimar de maneira mais precisa a influência do conhecimento 

emocional nos resultados comportamentais. O gênero da criança não influenciou o 

desempenho nas tarefas de CE. 

Lewis et al (citado por Bordin, Linhares & Jorge, 2001) diferenciam três grupos 

de fatores de risco para o desenvolvimento infantil: 1) fatores da própria criança (ex.: 

componentes biológicos); 2) fatores do ambiente familiar (ex.: funcionamento familiar e 

história parental) e 3) fatores da comunidade (ex.: suporte social, nível sócio-

econômico, escolarização). No primeiro grupo, encontram-se as condições do 

nascimento pré-termo e com baixo peso ao nascer. A literatura é consensual ao apontar 

as condições de muito baixo peso ao nascimento (< 1.500g) aumenta significativamente 

a probabilidade de surgimento de problemas de crescimento físico e desenvolvimento 

psicológico em diversos momentos da infância, tais como: rebaixamento cognitivo e 

desenvolvimento cognitivo mais lento que crianças nascidas a termo e com peso 

adequado à idade gestacional (Fraga, Linhares, Carvalho, Martinez. 2008; Bühler, 

Limongi, Diniz, 2009; Bordin et al, 2001); linguagem expressiva desenvolvida 

posteriormente em relação ao grupo controle (Bülher et al, 2009); desenvolvimento 

motor prejudicado (Fraga et al, 2008) e, quanto ao comportamento, possibilidade de 

apresentar índices sugestivos de necessidade de atendimento psicológico (Bordin et al, 

2001). A condição de baixo peso ao nascer (<2.500g), excluindo-se as situações de 

muito baixo peso (<1,500g), também é considerada fator de risco. Entretanto os riscos 

desta condição são menos intensos que o baixo peso extremo, sendo que crianças 
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nascidas com peso inferior a 2500 gramas e superior a 1500 gramas tem mais 

probabilidade de cursar com desenvolvimento típico da sua faixa etária (Fraga et al., 

2009). No presente estudo, não foram encontradas diferenças significativas no 

desenvolvimento do conhecimento emocional entre os grupos analisados quanto peso ao 

nascer da criança. 

O desenvolvimento das habilidades emocionais está relacionado desde as 

estruturas neurais que possibilitam o neuroprocessamento das emoções, até as 

interações entre o indivíduo e o seu contexto. Entre os fatores que podem impactar o 

desenvolvimento emocional encontram-se as situações de vulnerabilidade social. 

Crianças cujas famílias possuem baixa renda familiar apresentam grande variação 

quanto às habilidades de conhecimento e regulação emocional. Entretanto, uma parcela 

significativa destas crianças tem dificuldade no desenvolvimento de competências 

emocionais e consequentemente maior risco em apresentar comportamentos não 

adaptativos (Izard et al., 2008;  Schultz, Izard, Ackerman, Youngstrom, & Hall, 2001).  

Os fatores de risco relacionados ao contexto de desenvolvimento, em específico 

os fatores da comunidade relativos ao nível socioeconômico e tipo de escolarização e os 

fatores do ambiente familiar relativo à escolaridade materna, foram analisados no 

presente estudo. As correlações positivas entre nível socioeconômico e escolaridade 

materna com o CE, assim como a diferença de desempenho das crianças oriundas de 

famílias de diferentes níveis socioeconômicos, indicam que o contexto de 

desenvolvimento da criança interfere na aquisição de habilidades sócio-afetivas e, em 

específico no conhecimento emocional. Estes resultados encontrados corroboram 

pesquisas anteriores que apontam a influência do nível econômico no conhecimento 
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emocional (Miller et al., 2005; Izard et al., 2008;  Schultz, Izard, Ackerman, 

Youngstrom, & Hall, 2001) 

 

5.5. CONSIRDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo relatou resultados preliminares da validação do EMT para a 

cultura brasileira. O EMT demonstrou possuir boa validade de critério com capacidade 

de descriminar as habilidades referentes ao conhecimento emocional nas diferentes 

faixas etárias. O instrumento mostrou ainda boa consistência interna. Como indicado 

por Morgan et al (2009), apesar de ter sido concebido para ser um instrumento único e 

compreensivo de medida de conhecimento emocional, as partes do EMT revelam 

possibilidade de serem utilizadas em separado, visto que elas mensuram componentes 

específicos do CE e revelam correlações específicas com diferentes resultados 

comportamentais. Entretanto a análise fatorial apresentou fragilidades no que diz 

respeito à validade de construto do EMT.  

Os resultados indicam que o EMT possui qualidades psicométricas consistentes 

indicando sua validade em contexto brasileiro. Contudo, uma estimativa mais acurada 

das propriedades psicométricas do EMT requer rever as limitações do presente trabalho, 

tais como amostra insuficiente para o número de itens do instrumento, não aleatorização 

da mesma ou desproporção de crianças avaliadas segundo a região geográfica. Salienta-

se que um estudo contemplando a ampliação da amostra nas diferentes regiões 

geográficas encontra-se em andamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento emocional é uma dimensão da competência emocional e sua 

aquisição na primeira infância é veementemente relevante, visto os seus impactos no 

desenvolvimento integral da criança. Os estudos desenvolvidos neste trabalho tiveram 

como justificativa a escassez de testes psicológicos no Brasil que possibilitem avaliar o 

conhecimento emocional em crianças. Os mesmos visaram adaptar transculturalmente e 

validar o Teste de Conhecimento Emocional (EMT), além de contribuir para o debate 

acerca: das relações entre conhecimento emocional e outras dimensões do 

desenvolvimento infantil; da universalidade das emoções básicas e da adaptação e 

validação de instrumentos psicológicos.  

O estudo de padronização das fotografias de expressões emocionais contidas no 

EMT esteve inserido no contexto de adaptação transcultural deste teste. O mesmo 

demonstrou que as imagens possuíram bom percentual de concordância na amostra 

brasileira, assim como equivalência para maior parte delas quanto à emoção atribuída a 

cada imagem nas populações brasileiras e norte-americanas. Estes resultados ratificam a 

adequação destas imagens para o contexto brasileiro, fornecem um conjunto de imagens 

com expressões faciais de emoções padronizadas para este contexto, além de corroborar 

a hipótese de universalidade das expressões faciais das emoções básicas. 

O processo de adaptação transcultural realizado seguiu as diretrizes estabelecidas 

na literatura, revelando que Teste de Conhecimento Emocional - EMT possui um 

formato adequado à cultura brasileira e língua portuguesa Brasil, possibilitando a 

recomendação da versão brasileira do EMT. O EMT apresentou uma boa equivalência 
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semântica entre a versão original e a versão brasileira, assim como equivalência 

conceitual. Considerando tratar-se de uma tarefa que avalia emoções, foi conduzida uma 

análise acerca da equivalência dos itens e suas respostas. Os resultados indicam que a 

maior parte das respostas coincidiu entre o crivo original do instrumento, a análise dos 

juízes e da população alvo. A convergência da maior parte das respostas entre o 

instrumento original e os juízes e as crianças brasileiras aponta para equivalência deste 

instrumento na sua versão norte-americana e brasileira. Sugerem-se estudos que avaliem 

ambas as populações utilizando o EMT. 

Os resultados acerca da qualidade psicométrica do EMT revelaram uma boa 

consistência interna e capacidade de discriminação das habilidades do conhecimento 

emocional nas diferentes faixas etárias para as quais se dirige o instrumento. 

Indicadores de validade de critério mostraram correlações significativas com problemas 

de comportamento e regulação emocional, analisados em termos do escore total no 

EMT e suas tarefas individualmente. Verifica-se que alguns componentes do 

conhecimento emocional se relacionam particularmente com dimensões específicas, tais 

como labilidade e emocionalidade negativa, regulação emocional, problemas de 

atenção, comportamento ansioso depressivo, entre outros. Isto indica que cada 

componente do conhecimento emocional pode influenciar de maneira diferente os 

diversos resultados comportamentais. 

As correlações do conhecimento emocional com outras dimensões do 

funcionamento psicológico encontradas no presente estudo, tais como problema de 

comportamento e regulação emocional, estão em consonância com estudos publicados 

anteriormente e ratificam a importância do conhecimento emocional para o 

desenvolvimento integral da criança. Houve ainda indícios consistentes das diferenças 
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entre o desempenho na tarefa de conhecimento emocional em crianças de escolas 

públicas e privadas e nas diversas classes econômicas, além de correlações entre 

escolaridade materna e conhecimento emocional. Estes dados estão em consonância 

com estudos anteriores e indicam a necessidade de mais estudos na área no Brasil, 

especialmente considerando a escassez de estudos sobre o tema no país. 

Podemos concluir, portanto, que: 

 As imagens presentes no EMT foram padronizadas para a população brasileira; 

 O EMT foi adaptado para a língua e contexto do nosso país; 

 O EMT e suas tarefas mostraram boa fidedgnidade, indicando que este 

instrumento possui boa precisão ao mensurar o CE; 

 A AF revelou alguns indicadores fragilizados possivelmente em decorrência da 

não normalidade estatística da amostra; 

 O EMT revelou boa validade de critério de tipo concorrente 

 Correlações negativas com PC e labilidade e negatividade emocional 

 Correlação positiva com  regulação emocional. 

 EMT teve boa sensibilidade às diferentes faixas etárias e, portanto, uma boa 

validade desenvolvimental. 

O Teste de Conhecimento Emocional possui um formato adequado à cultura 

brasileira e língua portuguesa, possibilitando a recomendação da versão brasileira do 

EMT. Intervenções precoces são especialmente eficazes no trato de dificuldades 

socioemocionais presentes na primeira infância. Nessa perspectiva, O EMT, como um 

instrumento psicológico abrangente que visa mensurar o conhecimento emocional em 

crianças no contexto brasileiro, faz-se relevante na medida em que permite avaliar essa 
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importante dimensão do desenvolvimento humano, possibilitando o incremento de 

ações preventivas, a orientação de projetos terapêuticos e intervenções, tornando-se 

também uma ferramenta para o diagnóstico neuropsicológico infantil, além da sua 

utilização para fins de pesquisa.  
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido para a amostra de 

sujeitos adulto 

 

 

 

 
Endereço: Estrada de São Lázaro, 197, Federação – Salvador/Ba, CEP: 40210.730 – Tel/Fax: 3283-

6437 

  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
  

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente, do estudo "ADAPTAÇÃO 

TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO TESTE DE CORRESPONDÊNCIA EMOCIONAL: 

EMOTION MATCHING TASK (EMT)” que visa adaptar e validar o Teste de Conhecimento 

Emocional (EMT). Antes de aceitar ou negar nossa proposta, por favor, leia atentamente as informações 

abaixo e, após esclarecer suas dúvidas, se decidir participar do estudo, o(a) senhor(a) deverá assiná-lo. A 

presente etapa do estudo prevê a participação de indivíduos adultos e de ambos os sexos e visa à 

normatização de fotos que expressam emoções. Serão apresentados slides contendo fotos de rostos de 

crianças com expressões emocionais. Sua tarefa consistirá em avaliar, a partir da sua percepção, qual 

emoção está sendo expressa na imagem. A pesquisa não apresenta desconforto e terá duração de 

aproximadamente 30 minutos. O benefício será a contribuição pessoal para o desenvolvimento de um 

estudo científico. 

A participação é voluntária e o(a) senhor(a) tem absoluta liberdade para decidir não participar ou 

desistir a qualquer momento. Todas as informações fornecidas ficarão em sigilo, inclusive o nome ou 

qualquer outra identificação. As informações obtidas serão avaliadas em conjunto com as de outros 

voluntários e os dados coletados serão utilizados somente para esta pesquisa.  

Agradecemos sua atenção e valiosa colaboração. Colocamo-nos à sua disposição para qualquer 

esclarecimento. Os pesquisadores responsáveis por esta pesquisa são Prof. Dr. Neander Abreu e a 

psicóloga Nara Andrade e seus contatos são: Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, 

Estrada de São Lázaro, Federação, Salvador – Ba, Tel. 71 3283-6437/ 71 8834-2438, e-mail: 

andrade_nara@yahoo.com.br 

Eu, ___________________________________________________ (nome do participante) fui 

informado(a) dos objetivos especificados acima,recebi informações sobre o procedimento no qual estarei 

envolvido(a), do desconforto previsto, tanto quanto do benefício esperado. Declaro que li o termo de 

consentimento e compreendo os objetivos dessa pesquisa e sei que poderei solicitar novos 

esclarecimentos a qualquer momento. Fui certificado de que as informações por mim fornecidas terão 

caráter confidencial. Declaro que recebi cópia do presente termo de consentimento livre e esclarecido. 

Salvador, ____ de ________ de 2012. 

Assinatura do(a) participante: ____________________________________________________________ 

Pesquisador: __________________________________________________________________________ 

 

Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 
 

mailto:andrade_nara@yahoo.com.br
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APÊNDICE D – Questionário socioeconômico e de saúde para adultos 
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APÊNDICE E - Folha de resposta 
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APÊNDICE F – Escala de avaliação da retrotradução 

 
 

Prezado(a) Juiz(a), 

 

Considerando a versão original do instrumento “Emotion Matching Task” (EMT) e 

adaptação transcultural do mesmo para português brasileiro, por favor, avalie se o 

conteúdo foi:  

 

1 – Inalterado  2- Pouco alterado 

3- Moderadamente alterado  4- Muito alterado 

 

 Texto Orginal Tradução Retrotradução  

N
o

m
e 

d
o

 

te
st

e
 

 

Emotion Matching 

Task  

Teste de Correspondência 

Emocional 

 

Emotional 

Correspondence Test 

 
1 2 3 4 

In
st

ru
çã

o
 

Ideally, the examiner 

will visit the classroom 

at least once before 

beginning to work with 

children individually. 

At the beginning of the 

interview/test, take a 

few minutes to 

establish rapport with 

the child. 

Idealmente, o examinador 

visitará a sala de aula, ou 

terá contato prévio, pelo 

menos uma vez, antes de 

começar a trabalhar com 

cada criança 

individualmente. No inicio 

da entrevista/teste, use (usar 

– para manter na terceira 

pessoa, uma vez que está 

usando O EXAMINADOR) 

alguns minutos para 

estabelecer o rapport com a 

criança.  

 

It’s Ideal that the 

examiner visits the 

classroom or had 

prior contact at least 

once, before 

beginning to work 

with each child 

individually. At the 

beginning of the 

interview/test, take a 

few minutes to 

establish rapport with 

the child. 

 

1 2 3 4 
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For each of the 48 

items of EMT, make 

sure you have the 

child’s attention 

focused on the task. If 

giving the instructions 

exactly as they are 

written for each Part 

does not elicit a 

response to the item, 

say in a neutral tone 

“Ok, let’s do the next 

one.” Then write “dk” 

for that item on the 

answer form. 

Para cada um dos 48 itens do 

EMT, certificar-se que a 

atenção da criança está 

focada na tarefa. Se o 

entrevistador disser as 

instruções, exatamente como 

estão escritas em cada parte, 

e não obter uma resposta 

para o item, dizer então em 

tom neutro: “Ok, vamos 

fazer o próximo”. Escrever 

“sr” (sem resposta) para este 

item no formulário de 

resposta.  

 

For each of the 48 

items of the EMT, 

certify that the 

attention of the child 

is focused on the 

task. If the 

interviewer says the 

instructions, like it is 

written in each part, 

and doesn’t get a 

response for the item, 

say in a neutral voice: 

“Ok, let’s do the next 

one”. Write “NR” 

(No response) for this 

item in the answer 

chart. 

 

1 2 3 4 

T
ít

u
lo

 

P
a

rt
e 

1
 Matching two 

Expressions of the 

Same Emotion 

Correspondência de (entre) 

duas expressões de uma 

mesma emocionais emoção 

Correspondence of 

two emotional 

expressions 1 2 3 4 

In
st

ru
çõ

es
 P

a
rt

e 
1

 

“Now we will play the 

game with pictures of 

children’s faces. The 

faces show how the 

children feel. Let’s play 

the game. OK?” 

“Agora vamos fazer/ brincar 

para (com?) um jogo com 

(de) imagens de rostos de 

crianças. Os rostos mostram 

como as crianças se sentem. 

Vamos jogar?” 

 

“Now we’re going to 

play a game with 

children’s faces 

images. The faces 

show how they feel. 

Let’s play?” 

 

1 2 3 4 

The interviewer sits at 

a table beside the child, 

opens the EMT booklet 

to the first warm-up 

item and shows the 

Key expression 

photograph on the left 

page. Always keep the 

Quad of expressions on 

the right page covered 

until you are ready to 

ask the child to point to 

the Key expression.  

 

O entrevistador deve sentar-

se em uma mesa ao lado da 

criança, abrir o livro do 

EMT no item do primeiro 

treinamento e mostrar a 

fotografia da expressão-

chave na página à esquerda. 

Deverá sempre manter o 

quadro da página direita 

coberto até o momento de 

(se) solicitar que a criança 

responda. 

 

The interviewer must 

sit on a desk next to 

the child’s, opens the 

EMT book on the 

first training item and 

show the key 

expression 

photograph on the 

left page. You must 

always cover the 

frame on the right 

page until the 

moment that you 

inquire the child to 

answer. 

 

1 2 3 4 
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[After each of the 

child’s responses, the 

interviewer smiles and 

says OK in a neutral 

tone of voice and 

records the response.] 

[Depois de cada resposta da 

criança, o entrevistador deve 

sorrir e dizer: Ok em tom de 

voz neutro e registrar a 

resposta]. 

 

[After each child’s 

answer, the 

interviewer must 

smile and say: OK in 

a neutral voice tone 

and record the 

answer] 

 

1 2 3 4 

1
º 

T
re

in
a

m
e
n

to
 

 

 “Look at her face. 

[Point to Key 

expression]. Her face 

shows how she feels. 

Now, I want to find the 

face over here [uncover 

and point to the photos 

in the quad] that shows 

the same feeling as this 

one [point back to Key 

expression].  

“Olhe para o rosto desta 

criança [apontar para a 

expressão chave no lado 

esquerdo do livro]. O rosto 

dela mostra como ela está se 

sentindo. Agora eu quero 

encontrar aqui [descobrir e 

apontar para as fotos no 

quadro direito] o rosto que 

mostra o mesmo sentimento 

que este aqui [apontar de 

volta para a expressão-chave 

no lado esquerdo do livro].  

 

“Look at this child’s 

face [point to the key 

expression on the left 

hand side of the 

book]. Her face 

shows how’s he/she 

feeling. Now, I want 

you to find here 

[uncover and point to 

the photos on the 

right hand side] the 

face that 

demonstrates the 

same feeling that this 

one [point back to the 

key expression on the 

left side of the book]. 

1 2 3 4 

1
º 

T
re

in
a

m
e
n

to
 

 

[Pause 2s, then point to 

the matching photo and 

say]: It’s this one, isn’t 

it! Her face shows that 

she [still pointing to the 

matching photo] feels 

the same way as this 

one.” [Point to the Key 

expression]. 

[Fazer uma pausa de 2 

segundos, apontar para a 

foto correspondente e dizer]: 

É este aqui, não é este! Seu 

rosto mostra que ela 

[continuar apontando para a 

foto correspondente] se 

sente da mesma forma que 

esta aqui” [apontar para a 

expressão chave]. 

 

[Do a 2 seconds 

pause, point to the 

corresponding photo 

and say]: It’s this 

one, isn’t it! His/Her 

face shows that she 

[still pointing to the 

corresponding photo] 

feels the same way 

that this one here” 

[point to the key 

expression]    

 

1 2 3 4 

2
º 

T
re

in
a

m
e
n

to
 

 

Turn to the 2nd warm-

up item, and say “Look 

at her face. [Point to 

the Key expression] 

Her face shows how 

she feels” 

Virar para o 2º treinamento e 

dizer: “Olhe para o rosto 

desta criança [apontar para a 

expressão-chave no lado 

esquerdo do livro]. Seu rosto 

mostra como ela está se 

sentindo. 

 

Go to the 2nd training 

and say: “Look at the 

face of this child 

[point to the key 

expression on the 

right hand side of the 

book]. His/Her face 

shows how is he/she 

feeling. “ 

 

1 2 3 4 
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Interviewer waits about 

3s. “Now look at the 

faces over here. 

[Uncover and point to 

the adjacent Quad of 

expressions]. Now I 

want you to point to the 

one over here [point to 

the Quad] whose face 

shows the same feeling 

as this one [pointing to 

the Key expression].” 

 

 

 

 

 

 

[O entrevistador deve 

esperar cerca de 3 

segundos]. Agora olhe para 

estes rostos que estão aqui. 

[Descobrir e apontar para as 

fotos no quadro associado de 

expressões do lado direito do 

livro]. Eu quero que você 

aponte aqui [apontar para o 

quadro associado de 

expressões do lado direito do 

livro] o rosto que mostra o 

mesmo sentimento que este 

aqui [apontar de volta para a 

expressão-chave].  

 

[Interviewer must 

wait for about 3 

seconds]. “Now look 

at these faces over 

here [uncover and 

point to the photos in 

the associative 

expression frame on 

the right hand side of 

the book]. I want you 

to point here [point to 

the associative 

expression frame on 

the right hand side of 

the book] the face 

that demonstrates the 

same feeling as this 

one here” [point back 

to the key 

expression]. 

 

1 2 3 4 

 

[If necessary, repeat: 

“Look at these faces. 

Show me the one [point 

to the pictures in the 

Quad] that feels the 

same way as this one” 

[Point to the Key 

expression]. 

[Se for necessário repetir]: 

“Olhe para estes rostos. 

Mostre qual destes rostos 

[apontar para o quadro 

associado do lado direito do 

livro] está sentindo a mesma 

coisa que este aqui” [aponte 

(ar) para a expressão chave]. 

 

Assinale (ar) a opção 

escolhida pela criança no 

quadro acima, considerando 

a posição da imagem no 

livro de estímulos. ESSA 

PARTE NÃO TEM EM 

INGLES. 

 

[If it is necessary 

repeat]: “Look at 

these faces. Show me 

which of these faces 

[point to the 

associative frame on 

the right hand side of 

the book] is feeling 

the same as this one 

here” [point to the 

key expression] 

 

Signalize the child’s 

chosen option on the 

frame above, 

considering the 

position of the image 

on the stimulus book.  

 

1 2 3 4 
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For each of the 

following 12 Key 

Expressions and 

associated Quads, ask 

the child to:  

“Look at her face. 

[Point to Key 

expression] Her face 

shows how she feels.  

Para cada uma das seguintes 

12 expressões-chave e 

quadros associados, pedir à 

criança: 

“Olhe para o rosto desta 

criança. [Apontar para a 

expressão-chave no lado 

esquerdo do livro]. O rosto 

dela mostra como ela se 

sente.  

 

For each of the 12 

key expression and 

associative frame, ask 

the child: 

“Look at this child’s 

face. [Point to the key 

expression on the left 

hand side of the 

book]. His/Her face 

shows how is He/she 

feeling.”  

 

1 2 3 4 

[Pause 4s] Now look at 

the faces over here 

[point to the Quad for 

item 1]. Show me 

which one of these 

[point to the Quad] 

feels the same as this 

one [point to Key 

expression].” If no 

answer after 4s, mark 

the item “dk” and say, 

in a neutral tone; “Ok, 

let’s do the next one.” 

[Fazer uma pausa de 4 

segundos]. “Olhe para estes 

rostos. Mostre qual destes 

rostos [Apontar para o 

quadro associado] está 

sentindo a mesma coisa que 

este aqui” [Apontar para a 

expressão chave]. 

[Se a criança não responder 

após 4 segundos, marcar 

“sr” e dizer, em voz neutra]: 

“Ok, vamos fazer o 

próximo.” 

 

[Do a 4 seconds 

pause]. “Look at 

these faces. Show me 

which of these faces 

[Point to the 

associative frame] is 

feeling the same way 

as this one here” 

[Point to the key 

expression] 

[If the child doesn’t 

answer after 4 

seconds, signalize 

“NR” and say, with a 

neutral voice]: “Ok, 

let’s do the next one.”   

 

1 2 3 4 

T
ít

u
lo

 P
a
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e
 

2
 

Matching a Spoken 

Description of an 

Emotion Activator 

With One of Four 

Expressions 

Correspondência entre 

descrição oral de um 

ativador emocional e uma 

das quatro expressões 

 

The correspondence 

of the oral description 

of an emotional 

activator and one of 

the four expressions 

1 2 3 4 
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“Now, we’ll play 

another game with the 

pictures of children’s 

faces. It’s about faces 

children make when 

something happens to 

them. I’m going to say 

what just happened to 

one of these children 

[pointing to the first 

Warm-Up Quad] and I 

want you to show me 

which child it 

happened to.” 

“Agora vamos para outro 

jogo com imagens de rostos 

de crianças. É um jogo sobre 

a cara que as crianças fazem 

quando alguma coisa 

acontece com elas. Eu vou 

lhe dizer o que aconteceu 

com uma dessas crianças 

[apontar para o primeiro 

quadro da tarefa de 

treinamento] e eu quero que 

você me mostre com qual 

criança aconteceu o que eu 

vou te contar.” 

 

“Now we’re going to 

another children’s 

face image game. It’s 

a game about the face 

children do when 

something happens to 

them. I’m going to 

tell you what 

happened to one of 

these children [point 

to the first training 

frame] and I want 

you to show me  

which one of these 

children happened 

what I am about to 

tell you.”  

 

1 2 3 4 

1
º 

T
re

in
a

m
e
n

to
 

 

Point again to the Quad 

for the first Warm-Up 

item and say:  

“OK. Show me the one 

who just got a nice new 

toy, just what they 

wanted.” 

Apontar novamente para o 

quadro do primeiro 

treinamento e dizer: 

 “Mostre qual destas 

crianças acabou de receber 

um brinquedo novo, 

exatamente o brinquedo que 

ela queria.”  

 

Point again to the 

first training frame 

and say: 

 “Show which one of 

these children just 

received a new toy, 

the exact toy He/she 

wanted.” 

 

1 2 3 4 

[If the child does not 

give an answer in 4 

seconds, repeat the 

question. If he or she 

gives still does not give 

an answer after 4 

seconds, say in a 

neutral tone: “Ok, lets 

do the next one.” 

[Record “dk” for that 

item and continue with 

the next item.] 

[Se a criança não dá (der) 

uma resposta em 4 

segundos, repetir a pergunta. 

Se a criança ainda assim não 

der uma resposta após 4 

segundos do momento da 

repetição da pergunta, o 

entrevistador deve dizer em 

tom de voz neutro: “Ok, 

vamos fazer o próximo” 

[marcar “sr” para aquele 

item e continuar com o item 

seguinte]. 

 

[If a child doesn’t 

give an answer in 4 

seconds, repeat the 

question. If even 

tough the child 

doesn’t gives an 

answer after the 4 

seconds of the 

question repetition, 

the interviewer must 

say in a neutral tone 

of voice: “Ok, let’s 

do the next one” 

[signalize “NR” for 

that item and proceed 

with the next item]. 

 

1 2 3 4 
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Now, proceed through 

the 12 items (Quads) of 

Part 2, as shown on the 

next page. Record the 

answers on the Coding 

Form. 

Prosseguir para os próximos 

12 itens da Parte 2, seguindo 

a descrição na página 

seguinte. Registrar as 

respostas no formulário de 

codificação. 

 

Proceed to the next 

12 items of the 2nd 

Part, following the 

description on the 

next page. Record the 

answers on the 

codification chart.    

 

1 2 3 4 

It
em

 1
/ 

P
a

rt
e
 2

 

Show me the one 

whose nice drawing 

just got torn up by a 

mean kid. 

Mostre a criança que teve 

seu belo desenho rasgado 

por um colega malvado 

Show the child who 

had his/her beautiful 

drawing ripped by a 

mean classmate 

 

1 2 3 4 

It
em

 2
/ 

P
a

rt
e 

2
 

Show me the one who 

just got invited to a 

party to play games 

with friends. 

Mostre a criança que acabou 

de ser convidada para uma 

festa para brincar com seus 

amigos 

 

Show the child who 

has just been invited 

to a party to play with 

his/her friends 

1 2 3 4 

It
em

 3
/ 

P
a

r
te

 2
 

Show me the one 

whose puppy just got 

lost and did not come 

home. 

Mostre a criança que acabou 

de perder seu cachorrinho 

que não sabe voltar para 

casa 

 

Show the child who 

has just lost his/her 

little dog that doesn’t 

know how to come 

back home 

1 2 3 4 

It
em

 4
/ 

P
a

rt
e 

2
 Show me the one 

whose nice block tower 

was just kicked over by 

a mean kid. 

Mostre a criança que acabou 

de ter seu grande castelo de 

areia destruído pelo seu 

colega malvado 

 

Show the child who 

just lost his/her sand 

castle because his/her 

mean classmate 

kicked and knocked 

down 

1 2 3 4 

It
em

 5
/ 

P
a

rt
e 

2
 

Show me the one who 

just saw a large dog 

running up and barking 

loud 

Mostre a criança que acabou 

de ver um cachorro muito 

grande latindo alto e 

correndo em direção a ela 

 

Show the child who 

just saw a very big 

dog barking and 

running into his/her 

direction 

1 2 3 4 

It
em

 6
/ 

P
a

rt
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Show me the one who 

got a pretty puppy for a 

birthday present. 

Mostre a criança que acabou 

de ganhar um lindo 

cachorrinho de presente de 

aniversário 

 

Show the child who 

just received a 

beautiful little dog as 

a birthday present 

1 2 3 4 

It
em

 7
/ 

P
a

rt
e 

2
 Show me the one who 

is all alone and has no 

one to play with. 

Mostre a criança que está 

sozinha e não tem ninguém 

com quem brincar 

 

Show the child who 

is alone and doesn’t 

have anyone to play 1 2 3 4 

It
em

 8
/ 

P
a

rt
e 

2
 

Show me the one who 

woke up one night and 

thought a monster was 

in the room. 

Mostre a criança que 

acordou de noite e pensou 

que tinha um monstro no seu 

quarto 

 

Show the child who 

has just awakened 

and thought that had 

a monster in his/her 

bedroom 

1 2 3 4 
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Show me the one who 

just got pushed away 

from the table by 

another kid. 

 

Mostre a criança que acabou 

de ser empurrada da mesa 

por um colega 

Show the child who 

has just been pushed 

off the table by a 

classmate 

1 2 3 4 

It
em

 1
0

/ 

P
a

rt
e 

2
 Show me the one who 

is in the doctor’s office 

about to get a shot. 

Mostre a criança que está no 

consultório do médico e vai 

tomar uma injeção 

Show the child who 

is in the doctor’s 

Office and is going to 

have an injection 

1 2 3 4 

It
em

 1
1

/ 

P
a

rt
e 

2
 Show me the one 

whose mom in sick and 

has to go to the 

hospital. 

Mostre a criança cuja mãe 

está muito doente e tem que 

ir para o hospital 

Show the child whose  

mom is very sick and 

has to go to the 

hospital 

1 2 3 4 

It
em

 1
2

/ 

 P
a
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e 

2
 

Show me the one who 

did a puzzle faster than 

anyone else. 

Mostre a criança que montou 

um quebra-cabeça mais 

rápido do que qualquer outra 

criança 

 

Show the child who 

assembled a puzzle 

quicker than any 

other child 

1 2 3 4 

T
ít

u
lo

 

P
a

rt
e 

3
 Emotion Expression 

Labeling 

Nomeação de expressões 

emocionais 

Nominating 

emotional 

expressions 1 2 3 4 
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“Now, I’d like you to 

say a word that tells us 

how this person feels 

[pointing to the warm-

up item]. “Look at his 

face. His face shows 

how he feels. Tell me: 

How does he feel?”  

“Agora, eu quero que você 

me fale uma palavra que diz 

como esta criança está se 

sentindo” [apontar para a 

fotografia do item de 

treinamento]. “Olhe para o 

rosto desta criança. O rosto 

dela mostra como ela está se 

sentindo. Me diga como esta 

criança está se sentindo?  

 

“Now, I want you to 

say a word that tells 

how’s this child 

feeling” [point to the 

item photograph of 

the training] “Look at 

the child’s face. 

His/her face shows 

how is he/she feeling. 

Tell me: How’s this 

child feeling?  

 

1 2 3 4 

[If no response after 4s, 

say:] “Can you say a 

word that tells me how 

he feels?” 

[Se não houver resposta após 

4 segundos, o entrevistador 

deve perguntar:] “Você pode 

me dizer em uma palavra 

como esta criança está se 

sentindo?” [apontar para a 

fotografia do item]. 

 

[if you don’t get an 

answer after 4 

seconds, the 

interviewer must 

ask:] “Can you tell 

me in one word 

how’s this child 

feeling?” [point to the 

item] 

 

1 2 3 4 
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When the child 

responds, say “OK” in 

a neutral tone of voice. 

Then proceed in the 

same fashion through 

the other 12 items of 

Part 3, repeating for 

each one:  

“Look at her face. How 

does she feel?” 

Quando a criança responder, 

dizer “Ok!” em um tom de 

voz neutro. Em seguida, 

prosseguir da mesma forma 

para os 12 itens da parte 3, 

repetindo para cada um 

deles: 

“Olhe para o rosto dela. O 

que esta criança está 

sentindo?” 

 

When the child 

answers, say “Ok!” in 

a neutral tone of 

voice. After proceed 

the same way for the 

12 items in part 3, 

repeating for each 

one of them: 

“Look at his/her face. 

What is the child 

feeling?” 

1 2 3 4 

In
st

ru
çõ

es
 P

a
re

 3
 

For the warm-up and 

all 12 items:  

A) If the child says a 

general emotion word 

or a non-emotion word 

(e.g., bad, good, big 

eyes), say “Can you 

say another word that 

tells me how she 

feels?” If the child 

gives a second 

response, place a “Q” 

before it. 

Para o item de treinamento e 

para todos os 12 itens: 

A) Se a criança disser uma 

palavra geral de emoção ou 

palavra que não se referencie 

a emoções (por exemplo: 

mal, bem, olhos grandes), 

dizer: “Você pode me dizer 

outra palavra que diz como 

esta criança está se sentindo” 

[apontar para a fotografia do 

item]. Se a criança der uma 

segunda resposta, registrar 

“2” antes da palavra. 

 

For the training item 

and all the 12 items: 

A) If the child says a 

general word for 

emotion or the word 

doesn’t references to 

an emotion (for 

example: bad, good, 

big eyes), say “Can 

you tell me another 

word that says how’s 

this child feeling” 

[point to the item 

photograph]. If the 

child gives a second 

answer, record “2” 

before the word. 

 

1 2 3 4 

B) If the child does not 

give a response in 4 or 

5s, repeat the initial 

question. If the child 

still does not respond 

after an additional 4s, 

say in a neutral tone: 

“Lets do another one”. 

Write “DK” for any 

non-response or if the 

child says they do not 

know an answer. 

B) Se a criança não der uma 

resposta em 4 ou 5 

segundos, repetir a pergunta 

inicial. Se a criança não 

responder após outros 4 

segundos adicionais, dizer, 

em um tom de voz neutro: 

“Vamos fazer outro”. 

Escreva “sr” para qualquer 

item sem resposta ou se a 

criança disser que não sabe a 

resposta. 

 

B) If the child doesn’t 

give any answer in 4 

or 5 seconds, repeat 

the initial question. If 

the child doesn’t 

answer after 4 

additional seconds, 

say, in a neutral tone 

voice: “Let’s do 

another one”. Write 

“NR” for any item 

without an answer or 

if the child says 

he/she doesn’t know 

the answer. 

1 2 3 4 

T
ít

u
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P
a
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Matching a Spoken 

Emotion Label with 

One of Four Emotion 

Expressions 

Correspondência entre a 

nomeação verbal e  uma das 

quatro expressões 

emocionais 

 

Correspondence 

between a  verbal 

nominating and one 

of the four emotional 

expressions 

1 2 3 4 
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EMT Part 4: Matching 

a Spoken Emotion 

Label with One of Four 

Emotion Expressions 

(não foi traduzido?) 

 

“Now we’ll play a 

different game. I’m 

going to tell you how 

one of these children 

feels [point to the Quad 

for the warm-up item, 

where Key expression 

is high intensity 

Happy]. Look at each 

of the pictures [point to 

the Quad again] and 

show me the one who 

feels what I say.” 

“Agora vamos para um jogo 

diferente. Eu vou te dizer 

como uma dessas crianças 

está se sentindo [apontar 

para o quadro do item de 

treinamento, no qual a 

expressão-chave é de 

intensamente feliz]. Olhe 

para cada uma dessas fotos 

[apontar para o quadro 

novamente] e mostre a 

criança que está sentindo o 

que eu vou dizer”.  

 

“Now we’re going to 

a different game. I’m 

going to tell you how 

one of these children 

is feeling [point to the 

item chart of the 

training, in which the 

key expression is 

extremely happy]. 

Look at each one of 

these photos [point to 

the frame again] and 

show me the child 

that is feeling as I am 

going to say” 

 

1 2 3 4 

[If the child does not 

give an answer in 4 

seconds, repeat the 

question. If he or she 

gives still does not give 

an answer after 4 

seconds, say in a 

neutral tone: “Ok, let’s 

do the next one.” 

[Record “dk” for that 

item and con-tinue with 

the next item.] 

[Se a criança não der uma 

resposta em 4 segundos, 

repetir a pergunta. Se ela 

continuar sem dar uma 

resposta após outros 4 

segundos, dizer em tom de 

voz neutro:] “Ok, vamos 

fazer o próximo”. Escreva 

“sr” para este item no 

formulário de resposta e 

continuar com o próximo 

item. 

 

[If the child doesn’t 

give an answer in 4 

seconds, repeat the 

question. If he/she 

continue without an 

answer after 4 more 

seconds, say in a 

neutral tone of 

voice:] “Ok, let’s do 

the next one”. [Write 

“NR” for this item on 

the answer chart and 

continue with the 

next item.] 

 

1 2 3 4 

T
re

in
a

m
e

n
to

 

OK. Now, show me the 

one who feels happy. 

“Agora, mostre a criança 

que está feliz.” 

 

Now, show me which 

child is happy 
1 2 3 4 

It
em

 1
/ 

P
a

rt
e 

4
 Now, show me the one 

who feels happy.  

 

Mostre a criança que está 

feliz. 

Show me which child 

is happy 

 1 2 3 4 

It
em

 2
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels scared or 

surprised 

Mostre a criança que está 

com medo ou está surpresa. 

 

Show me which child  

is afraid or surprised 
1 2 3 4 

It
em

 3
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels sad 

Mostre a criança que está 

triste. 

 

Show me which child 

is sad 

 1 2 3 4 
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 Show me the one who 

feels mad 

Mostre a criança que está 

com raiva 

Show me which child 

is angry 
1 2 3 4 

It
em

 5
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels sad 

Mostre a criança que está 

triste 

Show me which child 

is sad 

 1 2 3 4 

It
em

 6
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels happy 

Mostre a criança que está 

feliz 

Show me which child 

is happy 

 1 2 3 4 

It
em

 7
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels scared or 

surprised. 

Mostre a criança que está 

com medo ou está surpresa 

Show me which child 

is afraid or surprised 
1 2 3 4 

It
em

 8
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels mad 

Mostre a criança que está 

com raiva 

 

Show me which child 

is angry 

 1 2 3 4 

It
em

 9
/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels scared or 

surprised 

Mostre a criança que está 

com medo ou está surpresa 

Show me which child 

is afraid or surprised 

 1 2 3 4 

It
em

 1
0

/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels mad 

Mostre a criança que está 

com raiva 

 

Show me which child 

is angry 

 1 2 3 4 

It
em

 1
1

/ 

P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels happy 

Mostre a criança que está 

feliz 

Show me which child 

is happy 

 1 2 3 4 

It
em

 1
2

/ 

 P
a

rt
e 

4
 Show me the one who 

feels sad 

Mostre a criança que está 

triste 

Show me which child 

is sad 

 1 2 3 4 
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APÊNDICE G - Questionário de aspectos socioeconômicos e de saúde para crianças 
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APÊNDICE H – Escala de adaptação de respostas: Parte 3 EMT 

 

 

Prezado (a) Juiz(a), 

Considerando às emoções de Alegria, Tristeza, Medo e Raiva, por favor, avalie e 

marque com um X se a palavra relacionada abaixo: 

1- Equivale ou é sinônimo desta emoção (Ex: Felicidade é sinônimo de Alegria);  

2-  Refere-se a esta emoção, a sua expressão ou experiência subjetiva (Ex: 

Sorriso refere-se à Alegria; Choro refere-se à tristeza);  

3-  Não se refere diretamente a esta emoção (Ex: “Dor de dente” não se refere 

diretamente a medo; “A mãe bate” não se refere diretamente a tristeza;  “vai 

bater” não se refere diretamente a raiva) 

 

EMOÇÃO: ALEGRIA /ALEGRE 

A
L

E
G

R
IA

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A

L
E

G
R

IA
  
  
  
  
  
  
  
  
A

L
E

G
R

IA
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

A
L

E
G

R
IA

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
1- Equivale ou 

é sinônimo 

2- Refere-se a 

esta emoção e a 

sua expressão 

3 - Não se refere 

diretamente a esta 

emoção 

Achando graça    

Alegre    

Alegria    

Alto-astral    

Animado(a)    

Barriga doendo    

Bem    

Bem-aventurado(a)    

Bendito(a)     

Bento(a)     

Benzido(a)    

Bom (boa)    

Bravo (a)    

Cabelo    

Calmo(a)    

Cheiro gostoso    

Chorando    

Com amigo (a)    

Com dentes novos    

Contente    

Dando graça    

Dando risada    

De bom humor    

Dodoi    
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Doente    

Dor    

É a mãe dele    

Ela é assim    

A
L

E
G

R
IA

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
L

E
G

R
IA

  
  
  
  
  
  
  
  
A

L
E

G
R

IA
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A

L
E

G
R

IA
  
  
  
  
  
  
  
  

A
L

E
G

R
IA

 

Emocionado(a)    

Está muito bem    

Fácil    

Felicidade    

Feliz    

Gargalhada    

Gênio fácil    

Legal    

Leve    

Lindo    

Mal    

Malvado    

Melhor    

Morango    

O pai ameaçou    

Parece um bicho    

Passando mal    

Pode ficar em casa com o 

pai, a mãe e a vó 

   

Raiva    

Rindo    

Rir    

Risada    

Saudade    

Sono    

Sorridente    

Sorrindo    

Sorriso    

Tomando injeção    

Triste    

Ui    
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T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T

R
IS

T
E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 T

R
IS

T
E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  
  
  
T

R
IS

T
E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  

EMOÇÃO: TRISTEZA / TRISTE 

 
1- Equivale ou 

é sinônimo 

2- Refere-se a esta 

emoção e a sua 

expressão 

3 - Não se refere 

diretamente a esta 

emoção 

Abatido(a)    

Alegre    

Arrependido(a)     

Assustado    

Barriga doendo    

Bateu em alguém    

Bem    

Bom    

Braço doendo    

Bravo (a)    

Cabeca baixa    

Calmo    

Cara chorando    

Cara de choro    

Cara de Feia    

Cara mal    

Chata    

Chateado    

Cheiro Bom    

Cheiro fedorento    

Cheiro gostoso    

Chorando    

Chorando    

Chorar    

Choro    

Choroso(a)     

Com bico    

Com pena    

Comeu maçã    

Comeu morango    

Coração partido    

De bico    

De mal    

Dengoso    

Deprimido(a)    

Desalegre    

Desanimado    

Do mau    

Dodoi    

Doente    

T
R

IS
T

E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

T
R

IS
T

E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E

Z
A

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E

Z
A

  
  
  
  
  
  

Dor    

Dor de cabeça    

Dor de garganta    

Dor na cabeça    
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Dor no braço    

Dor no ouvido    

Dormindo    

Dormir    

É a mãe dele    

Emburrado    

Engraçado    

Está doendo a barriga    

Estar mal    

Estranho    

Estressado    

Falou com o professor    

Fazendo beiço    

Febre    

Feio (a)    

Feliz    

Ficando bonzinho, não 

faz bagunça 
   

Furioso    

Infeliz    

Irritado    

Lacrimoso(a)    

Lobo mal    

Lúgubre    

Mãe no Hospital    

Magoado(a)    

Mais ou menos Triste    

Mal    

Mal-humurado (a)    

Malvado (a)    

Mamae bateu nele    

Mau (má)     

Mau-humor    

Medo    

Melancólico    

Melhor    

Morango    

Mosquito picou ela    

Não está indo para o 

médico 
   

Não gostou    

Nao pode dar risada    

T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
R

IS
T

E
Z

A
  
  
  
  
  
  

Não pode ir para casa    

Nao quer sair    

Nervoso    

Olhando para Baixo    

Olhando pra o lado    
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Olho    

Para baixo    

Parece um balão    

Parece um bicho    

Passando mal    

Pensando    

Quando a mãe sai    

Quase bem    

Que nem um touro    

Quer brincar com ele    

Raiva    

Raiva    

Resmungando    

Rindo    

Risada    

Ruim    

Saudade    

Se sente    

Sem amigo    

Sentindo a barriga    

Sentindo a boca    

Sentindo mal    

Sofrendo    

Solitário(a)    

Sombrio(a)    

Sonso    

Sorrindo    

Susto    

Está pegando    

Tirar sangue    

Tomando injeção    

Triste    

Triste e Bravo    

Tristeza    

Um peixe mordeu ele    

Um pouco Feliz    

Vai no médico    

Vai chorar    

Vergonha    

Zangado (a)    
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N
M

E
D

O
  
  
  
  
  
  
  
  
  
M

E
D

O
  
  
  
  
  
M

E
D

O
  
  
  
 M

E
D

O
  
  
  
  
M

E
D

O
  
  
  
  

  
M

E
D

O
  
  
  
 M

E
D

O
  
  
  
  
M

E
D

O
  
  
  
  
  
M

E
D

O
  
  
  
  

EMOÇÃO: MEDO / AMEDRONTADO(a) 

 
1- Equivale ou é 

sinônimo 

2- Refere-se a esta 

emoção e a sua 

expressão 

3 - Não se refere 

diretamente a esta 

emoção 

A mãe saiu    

Alegre    

Amedrontado(a)    

Apavorado(a)    

Arrepiando    

Arrepiante    

Assustado(a)    

Bravo (a)    

Cara de Feliz    

Careta    

Cega    

Chateado(a)    

Cheiro fedorento    

Cheiro ruim    

Chorando    

Com a dor    

Com medo    

Comeu morango    

Dando risada    

De cocô    

De sala de aula    

Dodoi    

Doente    

Doido (a)    

Dor    

Dor    

Dor de barriga    

Dor de cabeca    

Dor no pescoço    

Dor no queixo    

É a mãe dele    

Elegante    

Em casa    

Em pânico    

Endoidado (a)    

Espantado(a)    

Está na escolinha    

Estranho (a)    

Febre    

Feio (a)    

  
  

  
  

M
E

D
O

  
  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
 

M
E

D
O

  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
 

M
E

D
O

  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
 

M
E

D
O

  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
 

M
E

D
O

 Feliz    

Gosta de cachorro    

Gritando    

Impressionado (a)    
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Inquieto(a)    

Intranquilo(a)     

Legal    

Levar um susto    

Magoado    

Mais ou Menos Triste    

Mal    

Careta    

Maluco (a)    

Malvado (a)    

Mau    

Medo    

Medroso(a)    

Melhor    

Mosntro debaixo da 

mesa 
   

Não está bem não    

Não quer tomar 

injeção 
   

Nervoso    

Normal    

Olhando pra cima    

Olho aberto    

Olho bem estranho    

Olho grande    

Olho para cá    

Olhos vermelhos    

Parado    

Passando mal    

Pouco viril    

Preocupado(a)    

Preocupar-se     

Quase bem    

Quer jogar futebol    

Raiva    

Ruim    

Saudade    

Sem amigo    

Sentindo acordado    

Sentindo bem    

Sentindo o rosto    

Sentindo uma abelha    

  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
  
  

M
E

D
O

  
  
  
 

M
E

D
O

  
  
  
  

M
E

D
O

  
  

M
E

D
O

 

Soluçando    

Sorrindo    

Sozinho    

Surpreendido(a)    

Surpreso(a)    
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Susto    

Temeroso(a)    

Ter medo    

Tímido(a)    

Tomanado injeção    

Tomou susto    

Tremendo     

Triste    

Tristeza    

Uva    

Vacina    

Viu fantasma    

Viu um bicho    

Zangado (a)    
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R
A

IV
A

  
  
  
  
  
  
 R

A
IV

A
  

  
  
  
  
 R

A
IV

A
  
  
  
  
  
  
R

A
IV

A
  
  
  
  
  
 R

A
IV

A
  
  
  
  
  

  
R

A
IV

A
  
  
  
  
  
 R

A
IV

A
 

EMOÇÃO: RAIVA / IRRITADO 

 
1- Equivale ou é 

sinônimo 

2- Refere-se a esta 

emoção e a sua 

expressão 

3 - Não se refere 

diretamente a esta 

emoção 

Alegre    

Assustado (a)    

Balão    

Barriga doendo    

Bateu em alguém    

Bem    

Birra    

Bom    

Braço doendo    

Bravo(a)    

Cabeca baixa    

Cara de choro    

Cara de Feia    

Cara mal    

Cara mal    

Cara Mal    

Cara malvada    

Chateado (a)    

Chato (a)    

Cheiro Bom    

Cheiro Fedorento    

Cheiro gostoso    

Chorando    

Chorar    

Choro    

Com bico    

Com brinco    

Com raiva    

Comeu morango    

Comeu uva    

Coração partido    

Dando risada    

De mal    

De mau humor    

Dengoso    

Desalegre    

Do mau    

Dodoi    

Doendo    

Doente    

 Dor    

R
A

IV

A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
A

IV

A
  
  
  
  
  

 

R
A
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A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
A
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A
  
  
  
  
  

 

R
A

IV

A
  
  
  
  
  

  

R
A

IV

A
  
  
  
  
  

 

R
A

IV

A
  
  
  
  
  

  

R
A

IV

A
  
  
  
  
  

 

R
A

IV

A
  
  
  

R
A

IV

A
 

Dor de cabeça    

Dor na cabeça    

Dor nas costas    
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Dor no ouvido    

Dormir    

É a mãe dele    

Emburrado (a)    

Engracado (a)    

Enraivado (a)    

Está batendo na cara 

dele 
   

Está doendo a barriga    

Está tomando injeção    

Estranho (a)    

Estressado (a)    

Fazendo careta    

Fazendo careta    

Febre    

Feio (a)    

Feliz    

Feroz    

Ficando bonzinho, não 

faz bagunça 
   

Fome    

Fúria    

Furioso(a)    

Furor    

Inveja    

Ira    

Irritação    

Irritado (a)    

Lobo mal    

Mãe no Hospital    

Magoado (a)    

Mal    

Maltratada    

Malvado (a)    

Mamae bateu nele    

Mau gênio    

Mau-humor    

Medo    

Melhor    

Menos mal    

Morango    

Morder alguém    

 Mosquito picou ela    

  
  
  
  

 

R
A
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A

  
  
  
  
  
 

R
A
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A

  
  
  
  
  
  

R
A
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A

  
  
  
  
  
 

R
A
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A
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R
A
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R
A
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R
A

IV
A

  
  
  
  
  
  

R
A

IV
A

  
  
  
  
  
 

R
A

IV
A

 Não está alegre    

Não está indo para o 

médico 
   

Nao pode dar risada    
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Nao pode dar risada    

Não pode ir para casa    

Não quer brincar    

Nao quer sair    

Nervoso    

No hospital    

Olha para o sol    

Olhando pra o lado    

Olho    

Parece um bicho    

Passando mal    

Quando a mãe sai    

Que nem o touro    

Raiva    

Raiva    

Raivoso    

Resmungando    

Rindo    

Risada    

Ruim    

Saudade    

Se sente    

Sem amigo    

Sentindo a barriga    

Sentindo a barriga    

Sentindo a boca    

Sonso    

Sorrindo    

Susto    

Tem um bicho nela    

Tirar sangue    

Triste    

Triste e Bravo    

Tristeza    

Um peixe moredeu ele    

Vai bater    

Vai chorar    

Vai no médico    

Vergonha    

Zangado(a)    
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APÊNDICE I – Lista de respostas e pontuação da parte 3 do Teste de 

Conhecimento Emocional 

 

Emoção Respostas aceitáveis 

Alegria Alegre 

Alegria 

Contente 

Felicidade 

Feliz 

 

Achando Graça 

Alto-Astral 

Animado (a)  

Bem 

Dando Risada 

De Bom Humor 

Emocionado (a) 

Gargalhada 

Legal 

Rindo 

Rir 

Risada 

Sorridente 

Sorrindo 

Sorriso 

 

Tristeza  Lúgubre 

Triste 

Tristeza 

 

Abatido (a) 

Arrependido (a) 

Chorando 

Chorar 

Choro 

Choroso (a) 

Chateado 

Coração Partido 

Deprimido (a) 

Desalegre 

Infeliz 

Desanimado (a) 

Lacrimoso (a) 

Mal  

Magoado (a) 

Melancólico (a)  

Nervoso (a) 

Para Baixo 

Sofrendo  

Solitário (a) 

Sombrio (a) 

   

Raiva Bravo (a) 

Enraivado (a) 

Feroz 

Fúria 

Furioso (a) 

 Ira  

Irritação 

Chateado (a) 

De Mal 

Emburrado (a) 

Furor 

Mau Gênio 

Mau Humor 

Nervoso (a) 
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Irritado (a)  

Raiva 

Raivoso (a) 

Zangado (a) 

 

Resmungar 

 

Medo / Surpresa Amedrontado (a) 

Apavorado (a) 

Assustado (a) 

Espantado (a) 

Medo  

Medroso (a) 

Pânico 

Surpreso (a) 

Surpreendido (a) 

 

Arrepiando  

Inquieto (a) 

Intranquilo (a) 

Nervoso (a) 

Preocupado (a) 

Susto / Tomar Susto 

Temeroso (a) 
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APÊNDICE J – Crivo de correção Teste de Conhecimento Emocional 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Emotion Matching Task (EMT) 
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ANEXO C – Lista de Regulação Emocional (ERC) 
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ANEXO D– Teste de Vocabulário Auditivo (TVAud-A33r) 
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ANEXO E – Inventário de Comportamentos de Crianças (CBCL) 

 

 


