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TÍTULO: Estudo transversal sobre problemas de comportamento, desempenho 

acadêmico e competências sociais em escolares do Ensino Fundamental I. 

 

RESUMO. A prevenção de problemas de comportamento na infância tornou-se 

prioridade nas políticas de saúde e educação em diversos países, haja vista a elevação 

das taxas de problemas de saúde mental. Estudos evidenciam a importância de 

intervenções precoces como estratégias eficazes para a prevenção ou interrupção da 

trajetória dos problemas de comportamento nessa fase da vida. Esses problemas de 

comportamento podem ser divididos em dois grupos: os externalizantes e os de tipo 

internalizante. Estudos apontam associações entre a ocorrência de problemas de 

comportamento na infância e na adolescência e a presença de dificuldades escolares e 

problemas de socialização.O objetivo geral do estudo foi verificar a associação entre 

problemas emocionais e comportamentais, desempenho escolar e indicadores de 

competência social em um grupo de crianças em idade escolar. Desenvolveu-se um 

estudo de corte transversal baseado em uma amostra não probabilística formada por 181 

alunos entre 6 e 12 anos, regularmente matriculados no Ensino Fundamental I de uma 

escola particular da cidade de São Paulo, e seus respectivos pais. Os instrumentos de 

coleta de dados foram: a) Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes 

entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18); e b) Registro de desempenho acadêmico mediante 

identificação da média anual de notas escolares nas matérias de matemática e português. 

A análise dos dados foi conduzida com o auxílio do programa SPSS (StatisticalPackage 

for the Social Sciences), versão 15.0 e a partir do software Assessment Data Manager. 

Foram realizadas análises de correlação de Pearson para verificar associações entre 

variáveis descritivas do grupo e escores brutos do CBCL/6-18, assim como ANOVAS 

para verificar possíveis diferenças entre faixas etárias e sexo em função do número de 

problemas de comportamentos e competências de acordo com o CBCL/6-18. Foi 

conduzida uma análise de regressão logística com a finalidade de criar um modelo que 

determinasse a probabilidade de uma criança ser classificada como limítrofe ou clínica 

na escala total de problemas emocionais e comportamentais do CBCL/6-18, tendo como 

variáveis preditoras a idade, o sexo, o desempenho acadêmico obtido por meio de 

registro de nota nas matérias de matemática e português e os escores brutos obtidos na 

escala de competências sociais do CBCL/6-18. Os principais resultados indicam que, na 

amostra total, os principais problemas de comportamento se concentraram nas escalas 

de ansiedade e depressão, problemas de ansiedade, problemas afetivos, problemas de 

internalização e problemas totais emocionais/comportamentais. Foram verificados 

coeficientes de correlação positivos e estatisticamente significantes entre o desempenho 

escolar conforme relato de pais no CBCL/6-18 e o desempenho acadêmico registrado a 

partir das notas em matemática e português. Já entre essas últimas duas variáveis e os 

problemas de atenção e de déficit de atenção e hiperatividade do CBCL/6-18 

identificaram-se coeficientes de correlação negativos e estatisticamente significantes. 



 
 

Na escala de competências de desempenho escolar do CBCL/6-18, a ANOVA verificou 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos de 6 a 8 anos e o grupo de 9 a 

12 anos. Apenas nas escalas de queixas somáticas, problemas somáticos, ansiedade e 

depressão, problemas de internalização e problemas de atenção, a ANOVA identificou 

diferenças estatisticamente significantes entre as meninas e os meninos. O modelo de 

regressão logística final que foi gerado para a amostra verificou que a probabilidade de 

existência de problemas de socialização e problemas totais emocionais/comportamentais 

na faixa limítrofe ou clínica é de aproximadamente 76%. Já a probabilidade de 

existência de problemas de desempenho acadêmico em matemática e problemas totais 

emocionais/comportamentais na faixa limítrofe ou clínica foi de aproximadamente 73%. 

Conclui-se que o estudo permitiu verificar a associação entre problemas de 

comportamento e dificuldades escolares no grupo de participantes. O desfecho 

verificado no modelo de regressão logística gerado permite inferir que dificuldades 

escolares e problemas de socialização podem ser fatores que aumentam a probabilidade 

para o desenvolvimento de problemas emocionais e comportamentais.  

 

Palavras-chave: Problemas de comportamento, Competências sociais, Escola, Ensino 

Fundamental I, Pais. 

 

 

 

 

  



 
 

TITLE: Cross-sectional study on behavioral problems, academic performance and 

social competence in elementary school students. 

 

ABSTRACT. In several countries, prevention of behavioral problems in childhood has 

become a priority in health and educational public policies due to the elevation of rates 

of mental health problems. Studies show the importance of early intervention as an 

efficient strategy for the prevention of interruption of the course of behavioral problems 

in this stage of life. Behavioral problems can be divided into two groups: externalizing 

and internalizing. Studies indicate associations between the occurrence of behavioral 

problems in childhood and adolescence and the presence of academic difficulties and 

socialization problems. The general objective of the present study was to verify the 

association among emotional and behavioral problems, academic performance and 

indicators of social competence in a group of school children. A cross-sectional study 

was developed based in a non-probabilistic sample composed of 181 children, age range 

6-12 years old, enrolled in an elementary school in São Paulo, and their respective 

parents. Data collection instruments were: a) Child Behavior Checklist for Ages 6-18 

(CBCL/6-18); and b) Recording of academic performance through the identification of 

annual average grades in Mathematics and Portuguese. For data analysis two softwares 

were used: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 15.0, and 

Assessment Data Manager. Pearson correlation analyses were carried out to verify 

associations between the group’s descriptive variables and raw scores in CBCL/6-18, as 

well as ANOVAS to verify possible differences between age groups and gender 

according to the number of behavioral problems and social competence with CBCL/6-

18. A logistic regression analysis was carried out for creating a pattern that determines 

the probability for a child to be classified as borderline or clinical in CBCL/6-18 scale 

of total emotional and behavioral problems, having as predictive variables age, gender, 

academic performance through recording of grades in Mathematics and Portuguese, and 

raw scores in CBCL/6-18 scales of social competences. The main results indicate that in 

the total sample, the main behavioral problems are concentrated in the scales of anxiety 

and depression, anxiety problems, emotional problems, internalization problems and 

total emotional/behavioral problems. Positive and statistically significant correlation 

coefficients were verified between academic performance according to parental report 

in CBCL/6-18 and academic performance recorded through grades in Mathematics and 

Portuguese. Among the last two variables and attention problems and problems of 

attention deficit and hyperactivity of CBCL/6-18 it was identified negative and 

statistically significant correlation coefficients. In the scale of competences in academic 

performance of CBCL/6-18, the ANOVA indicated statistically significant differences 

between both age groups (6-8 and 9-12 years old). Only in the scales of somatic 

complaints, somatic problems, anxiety and depression, internalization problems and 

attention problems, the ANOVA identified statistically significant differences between 

boys and girls. The final logistic regression model, generated for the sample, verified 

that the probability of socialization problems and total emotional/behavioral problems 

in the borderline or clinical levels is of approximately 76%. The probability of academic 

performance problems in Mathematics and total emotional/behavioral problems in the 

borderline or clinical levels is of approximately 73%. We conclude that the study has 

allowed verifying the association between behavioral problems and academic 

difficulties in the sample. The outcome of the generated logistic regression model 

allows inferring that academic difficulties and socialization problems can be predictive 



 
 

factors that raise the probability to the development of emotional and behavioral 

problems. 

 

Keywords: Behavioral Problems, Social Competence, School, Elementary School, 

Parents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prevenção de problemas de comportamento em crianças e adolescentes tem se tornado 

prioridade nas políticas públicas de saúde e educação de diversos países, haja vista a elevação das 

taxas de problemas de saúde mental, tais como transtorno de desafio e oposição, transtorno de 

conduta, transtornos afetivos, dentre outros (ASSIS; CONSTANTINO, 2005; BOLSONI-SILVA, 

2003; BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008; RIOS; WILLIANS, 2008; 

PATTERSON; DEBARYSHE; RAMSEY, 1989; SILVEIRA; SILVARES; MARTON, 2003).  

Problemas de comportamento na infância representam déficits ou excessos comportamentais 

que prejudicam a interação da criança com seus pares e com adultos de sua convivência. São 

repertórios comportamentais que dificultam o acesso da criança a novas contingências de 

reforçamento, o que, por sua vez, prejudica a aquisição de repertórios relevantes de aprendizagem 

(BOLSONI-SILVA, 2003). 

Considerando a falta de consenso na literatura sobre a definição de problemas de 

comportamento, optou-se, neste trabalho, pela definição de Achenbach e Edelbrock (1979), 

referenciada e utilizada por outros pesquisadores brasileiros e estrangeiros (BOLSONI-SILVA; 

DEL PRETTE, 2003; BOLSONI-SILVA; PAIVA; BARBOSA, 2009); PATTERSON; REID; 

DISHION, 2002).  

Achenbach e Edelbrock (1979) reconhecem duas categorias de problemas de 

comportamentos: a) comportamentos externalizantes que são mais propensos à externalização no 

meio em que a criança vive e são evidenciados pela agressividade física ou verbal, condutas 

antissociais, desafio, agitação, entre outros; b) comportamentos internalizantes que são 

essencialmente restritos ao próprio indivíduo e nem sempre são percebidos por pessoas do convívio. 

Por exemplo, depressão, isolamento social, tristeza, irritabilidade, ansiedade, entre outros.  

Assim como na definição de problemas de comportamento, também não há consenso sobre 

os tipos de respostas contidas em cada um dessas categorias. Entretanto, algumas respostas são 

consistentemente citadas em uma e outra categoria. Dentre os problemas de comportamento 

externalizantes estão incluídas respostas do tipo: impulsividade, nervosismo, agressividade, 

impaciência/irrequietação, destrutividade, desobediência frequente, agitação, bem como 

provocações e brigas. Já na categoria dos comportamentos internalizantes, são descritas respostas de 

mau humor, timidez, apego excessivo aos adultos, preocupação excessiva, tristeza, insegurança e 
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medo excessivo (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003; ACHENBACH; EDELBROCK, 1979 

BOLSONI-SILVA et al., 2006; COPLAN; FINDLAY; NELSON, 2004; DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2005).  De acordo com Bolsoni-Silva (2000) 

 

[...] a forma como os pais interagem e educam seus filhos é crucial à promoção de 

comportamentos socialmente adequados ou de comportamentos considerados, pelos 

pais e/ou professores, como inadequados, os quais são entendidos como déficits ou 

excessos comportamentais que prejudicam a interação da criança com pares e adultos 

de sua convivência. (BOLSONI-SILVA, 2000: 1) 

 

Bolsoni-Silva e Del Prette (2003), em um artigo de revisão teórica, levantaram um conjunto 

de variáveis que aumentam a probabilidade de surgimento e/ou manutenção de respostas 

consideradas problemas comportamentais. Tais variáveis foram organizadas em três grupos:  

a) Variáveis que dizem respeito à família de origem da criança: modelos parentais de 

educação, controle coercitivo do comportamento da criança, transtornos 

psiquiátricos dos pais, dificuldades prévias à paternidade, pouco interesse dos pais 

pela escola do filho, discórdias conjugais, baixo nível de instrução dos pais, 

desvantagens socioeconômicas, dentre outros; 

b) Variáveis relacionadas às características da própria criança: temperamento difícil 

na infância, pouca sensibilidade à punição, atenção rebaixada, impulsividade, 

dificuldades na linguagem e na comunicação, dificuldades nas interações sociais, 

problemas de desempenho acadêmico, poucas habilidades sociais e poucas 

habilidades de resolução de problemas, dentre outras; 

c) Variáveis ligadas a características escolares, tais como: rejeição de colegas e 

manejo comportamental inadequado dos professores.   

Uma das conclusões mais relevantes desse estudo é a peculiaridade multideterminada dos 

problemas de comportamento que foi operacionalizada pelos autores a partir das variáveis descritas 

no parágrafo anterior (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). 

 Alguns problemas de comportamento na infância podem ser temporários, tais como 

condutas antissociais, agressividade física ou verbal, entre outros. Na pré-escola, por exemplo, 

podem ser observadas em crianças dificuldades comportamentais externalizantes que tendem a 

diminuir conforme o aumento da idade (BEE, 1997). E, nesse sentido, a autora observa que um dos 
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fatores que pode contribuir para essa melhora é o desenvolvimento de padrões mais habilidosos de 

relacionamento social (BEE, 1997).   

 Entretanto, outros problemas de comportamento podem permanecer, se agravar e até se 

tornar crônicos na idade adulta (D’ABREU; MARTURANO, 2010; HINSHAW, 1992; KEANE; 

CALKINS, 2004; MARINHO, 2003; PATTERSON; DEBARYSHE; RAMSEY, 1989).  A 

manutenção de muitos desses problemas de comportamento na infância tem motivado a realização 

de diversos estudos que focalizam sua avaliação predominantemente em idades escolares na medida 

em que é possível prevenir outros problemas comportamentais mais graves que podem interferir na 

adaptação psicossocial da criança e do futuro adolescente (GUNN et al., 2006; REID; WEBSTER-

STRATTON; HAMMOND, 2001). 

A ocorrência de problemas comportamentais em crianças se associa a diversos fatores.  

Analisando estudos como os de Patterson, DeBaryshe e Ramsey (1989), Brioso e Sarrià (1995), Del 

Prette e Del Prette (1999), é possível identificar alguns desses fatores, por exemplo, neurológicos, 

genéticos e ambientais, entre outros. Especificamente os fatores ambientais mais estudados são os 

seguintes: 

 Repertórios de habilidades sociais (BOLSONI-SILVA; MARTURANO; FREIRIA, 

2010; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003); 

 Indicadores sociodemográficos, tais como sexo e idade da criança e nível 

socioeconômico familiar (BANDEIRA et al. 2006; FERREIRA; MARTURANO, 

2002); 

 Práticas parentais de educação (BOLSONI-SILVA; MARTURANO, 2008; 

BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008; FERREIRA; MARTURANO, 

2002; RIOS; WILLIANS, 2008); 

 Ambiente escolar e problemas de desempenho acadêmico (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2003; SILVARES, 2000).  

Baseado no trabalho de revisão teórica de Bolsoni-Silva e Del Prette (2003), para o presente 

estudo foram escolhidos dois dos fatores descritos anteriormente: desempenho acadêmico e 

indicadores de competências sociais. Por exemplo, uma associação entre problemas externalizantes 

de comportamento e dificuldades escolares pode se agravar quando a criança também apresenta 

outras dificuldades interpessoais nas relações (HINSHAW, 1992; MARTURANO; TOLLER; 

ELIAS, 2005; FERRIOLLI, 2006).  
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Outros estudos que associam problemas de comportamento e transtornos psiquiátricos na 

infância e na adolescência também apontam para a existência de uma ligação entre eles e o 

desempenho escolar assim como indicadores de competência social da criança (CIA; BARHAM; 

FONTAINE, 2010). A relevância desses fatores (dificuldades escolares e competências sociais) tem 

contribuído para a consideração destes em estudos epidemiológicos sobre problemas de saúde 

mental na infância e adolescência sob a condição de fatores de risco e fatores de proteção, 

respectivamente (BOLSONI-SILVA; MARTURANO; BETHONICO, 2010). 

Desde a década de 1980 os conceitos de fatores de risco e de proteção foram associados aos 

estudos sobre desenvolvimento humano (HOROWITZ, 1992). Nessa época, as pesquisas 

procuravam definir e identificar esses fatores, a fim de avaliar sua influência no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e, principalmente, de organizar intervenções voltadas à redução de 

problemas de saúde mental nessa população. Uma análise de fatores de risco e de proteção no 

desenvolvimento implica não somente na constatação de fatos ou acontecimentos, sentimentos ou 

modos de relacionamento (sejam eles nocivos ou benéficos para um indivíduo ou grupo), mas em 

como eles se constituem como benéficos ou prejudiciais em um determinado contexto (SÁ; 

BORDIN; PAULA, 2010). Por exemplo, de acordo com O’Connel, Boat, Warner (2009), na 

infância, comportamentos tidos como problemáticos, como comportamento agressivo, por exemplo, 

podem aumentar consideravelmente o risco para transtornos de conduta e uso de substâncias se não 

houver no ambiente outros fatores de proteção que modulem o efeito nocivo destes. A identificação 

dos fatores de proteção auxilia programas preventivos de intervenção a fim de reduzir riscos.  

A partir dessas evidências, acredita-se que a identificação de dificuldades escolares e 

problemas comportamentais e emocionais durante a infância seja fundamental para auxiliar pais e 

professores no desenvolvimento de estratégias psicoeducativas preventivas e remediativas precoces 

(SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011; GURALNICK, 1998; PATTERSON; REID; 

DISHION, 2002; RIOS; WILLIAMS, 2008; SILVEIRA; SILVARES; MARTON, 2003; 

WEBSTER-STRATON; REID; HAMMOND, 2001).   

O presente trabalho propõe abordar a temática do desempenho acadêmico juntamente com 

indicadores de competências sociais em crianças de uma mesma escola, regularmente matriculadas 

nas etapas inicias do processo educacional (Ensino Fundamental I). O estudo se enquadra em uma 

linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento que tem 

desenvolvido diferentes trabalhos com crianças e adolescentes com desenvolvimento típico e 

atípico. Alguns desses estudos com crianças que apresentam desenvolvimento típico focaram 
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habilidades cognitivas e de linguagem, processos atencionais e problemas de saúde mental em geral 

(CHI, 2008; SÁ, 2010; VERA, 2011). 

Essa pesquisa se desenvolveu em conjunto com outra que avaliou, no mesmo grupo 

amostral, a relação entre as taxas de problemas de comportamento verificadas e os índices de uso de 

serviços de saúde mental. Este segundo trabalho está sendo executado dentro do Programa de 

Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação da professora que 

orienta a presente dissertação.  

De acordo com a problemática apresentada, espera-se que o estudo possibilite outros 

desdobramentos, além de identificar problemas emocionais e comportamentais, dificuldades 

acadêmicas e indicadores de competência social nos escolares envolvidos. Como a amostra envolve 

crianças nas fases iniciais do processo educacional (Ensino Fundamental I), poderão ser conduzidos 

trabalhos futuros com a finalidade de realizar avaliações exaustivas e de seguimento nos casos em 

que se verifiquem problemas emocionais e comportamentais. Poderão ser promovidas orientações a 

pais e capacitação de equipes educacionais sobre estratégias de prevenção e intervenção em 

problemas emocionais e comportamentais, assim como estudos de seguimento que abranjam os 

participantes no Ensino Fundamental II, dentre outros. 

Com base nessa problematização serão apresentados os fundamentos teóricos do estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Caracterização do desenvolvimento infantil típico entre 6 e 12 anos de idade  

Neste capítulo, será apresentado um panorama geral dos aspectos biológicos, cognitivos e 

psicossociais do desenvolvimento infantil típico dos 6 aos 12 anos de idade. A classificação de 

estágios de desenvolvimento infantil abrange os períodos pré-natal, primeira infância (do 

nascimento até aproximadamente 15 meses), período locomotor (toddler – de 15 meses a 2 anos e 

meio de idade), período pré-escolar (2 anos e meio a 6 anos) e o período intermediário ou meninice 

(6 aos 12 anos) (KAPLAN; SADOK; GREBB, 1997).  

Segundo Bee “a idade entre os seis aos doze anos, é caracterizada por um período de 

meninice intermediária, caracterizada, de um lado, pelo início da escolarização e, de outro lado, 

pelo início da puberdade” (BEE, 1997: 265). Do ponto de vista desenvolvimental, quatro eventos 

importantes se associam a essa fase: a) início da atividade escolar; b) aprendizado de leitura e 

escrita; c) desenvolvimento de habilidades sociais; d) entrada na puberdade (BEE, 1997). Três 

contextos ambientais adquirem relevância expressiva nesta fase, são eles: a família de origem da 

criança, a escola e os grupos de pares (BEE, 1997).  

A criança, por volta dos 6 anos, ao ingressar no Ensino Fundamental I, carrega consigo 

demandas em relação ao ambiente escolar, tais como aprender a se relacionar nesse novo ambiente, 

enfrentar novos desafios acadêmicos e saber solucionar possíveis problemas de relacionamento que 

podem surgir ao longo da convivência escolar. Assim, nessa fase do desenvolvimento da criança, é 

esperado que ela aprenda a resolver tais demandas com maior autonomia, que concretize conquistas 

tanto cognitivas como socioemocionais, adquiridas nos anos finais da pré-escola. O ingresso no 

Ensino Fundamental é uma fase importantíssima, diante da vivência de novas demandas tanto 

acadêmicas como interpessoais (BORGES; MARTURANO, 2009; D’AVILA-BACARJI; 

MARTURANO; ELIAS, 2005; LEWIS; WOLKMAR, 1993).    

Quanto aos aspectos do desenvolvimento físico, as mudanças em crianças de 6 a 12 anos 

são contínuas em relação aos anos finais da pré-escola (BEE, 1997). São desenvolvidas de maneira 

consistente habilidades motoras complexas, tanto finas como grossas, e ocorre um aumento da 

destreza motora. Por exemplo, a coordenação motora ampla, a força muscular e os padrões motores 

mais especializados que, dentre outras habilidades, auxiliarão a criança nesse estágio a escrever 
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com fluência e a desenhar mais artisticamente (KAPLAN; SADOK; GREBB, 1997; BEE, 1997; 

PINTO; LIMA, 2001).  

Em relação aos aspectos cognitivos e de desempenho escolar trata-se de um período em 

que a criança desenvolve diversas habilidades cognitivas que incluem a capacidade de raciocínio, 

habilidades lógicas de pensamento, habilidades novas para a solução de problemas, habilidades de 

aprendizagem, habilidades de memória etc. (KAPLAN; SADOK; GREBB, 1997; BEE, 1997).  

Vagarosamente, as crianças aprendem a tomar decisões atendendo a demandas mais complexas do 

meio (MARTIN-GONZALES et al., 2008).  

Entre 7 e 8 anos, aproximadamente, a criança já possui praticamente toda a sintaxe de sua 

língua. Ela é capaz de dominar estruturas mais complexas da linguagem tanto na elaboração quanto 

na compreensão, tais como articulação de sons específicos, entonação e alcance de estímulos 

sintáticos e semânticos especiais.  Assim, muitas das crianças dessa faixa etária, já adquiriram boa 

parte do sistema fonêmico e utilizam a língua para se comunicar de forma eficaz (FIGUEIRAS et 

al, 2005; LEWIS; WOLKMAR, 1993).   

Consolidam-se habilidades de linguagem que auxiliam a criança a expressar com maior 

clareza e complexidade suas ideias. Por exemplo, o domínio de funções sintáticas e pragmáticas 

mais complexas de linguagem, o aumento da capacidade de elaboração e compreensão da fala, o 

domínio na articulação de sons específicos, a entonação e o alcance de estímulos sintáticos e 

semânticos especiais de linguagem (FIGUEIRAS et al, 2005; LEWIS; WOLKMAR, 1993; 

KAPLAN; SADOK; GREBB, 1997; TEIXEIRA, 2006).  

No que diz respeito ao desenvolvimento psicossocial, espera-se que novos repertórios 

comportamentais se configurem progressivamente dando origem de maneira mais estável às 

características de personalidade da criança (BEE, 1997; BOBATH, 1994; KAPLAN; SADOK; 

GREBB, 1997). Del Prette e Del Prette (2005) observam que nessa fase se consolidam os 

comportamentos sociais e o domínio daquelas normas de convívio cujo início ocorre na idade pré-

escolar. Outra aquisição é a consolidação de habilidades sociais relevantes como autocontrole, 

expressividade emocional, empatia, assertividade, solução de problemas interpessoais, capacidade 

de fazer amizades e habilidades sociais acadêmicas (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999).  

Tendo em consideração que o presente estudo focaliza indicadores de problemas 

comportamentais e emocionais na meninice, seguidamente será apresentada uma caracterização dos 

mesmos.  
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2.2. Indicadores de problemas comportamentais e emocionais de desenvolvimento na 

idade escolar 

 

Nos primeiros anos de vida, a criança frequenta diversos ambientes que poderão favorecer 

o aparecimento de comportamentos pró e antissociais. As dificuldades enfrentadas na primeira 

infância podem provocar reflexos mais adiante, acentuando as chances de ocorrência de problemas 

de conduta, fracasso escolar e, até mesmo, depressão, entre outros (BANDEIRA et al., 2006; 

PATTERSON; DEBARYSHE; RAMSEY, 1989). Repertórios comportamentais empobrecidos 

podem colaborar para o desenvolvimento de diversos problemas psicológicos, podendo expressar-se 

como dificuldades interpessoais na infância. (GONÇALVEZ; MURTA, 2008). 

Os problemas de comportamento na infância têm sido objeto de diversos estudos nacionais 

(BANDEIRA et al., 2006; BOLSONI-SILVA et al., 2006; BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2011; 

BOLSONI-SILVA; MARTURANO; FREIRIA, 2010; CIA; BARHAM, 2009; D’ABREU; 

MARTURANO, 2010; FEITOSA et al., 2011; LEME; BOLSONI-SILVA, 2010; RIOS; 

WILLIAMS, 2008; SANTOS; GRAMINHA, 2006). 

Uma abordagem que utiliza o termo problemas de comportamento associado a 

classificações clínicas de sintomas, e que agrupa tais problemas em classes diagnósticas são os 

manuais de classificação diagnóstica de transtornos mentais. Tanto no Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais – DSM IV (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2003), como no manual da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da 

Saúde – CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008), essas classificações 

diagnósticas são descritas de acordo com características comuns que viabilizam o trabalho do 

especialista de identificar transtornos ou realizar diagnósticos diferenciais, quando necessário. Por 

exemplo, no DSM IV, um transtorno mental é definido como uma síndrome ou padrão 

comportamental que provoca, no indivíduo, sofrimento psicológico ou incapacidade. Esta 

conceituação ressalta que, qualquer que seja a causa do problema, o transtorno mental é 

manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no indivíduo 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003). No entanto, mesmo com o uso desses 

manuais, ainda há dificuldades que comprometem a identificação e a análise de comportamentos 

considerados desviantes ou problema (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). 
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O manual DSM IV (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003) inclui na seção 

de Transtornos Geralmente Diagnosticados Pela Primeira Vez na Infância ou na Adolescência os 

seguintes transtornos: 

a) Retardo Mental; 

b) Transtornos da Aprendizagem; 

c) Transtorno das Habilidades Motoras; 

d) Transtornos da Comunicação; 

e) Transtornos Globais do Desenvolvimento; 

f) Transtornos de Déficit de Atenção e Disruptivos; 

g) Transtornos de Alimentação da Primeira Infância; 

h) Transtornos de Tique; 

i) Transtornos da Excreção; 

j) Outros Transtornos da Infância e Adolescência.  

Muitos dos critérios diagnósticos desses transtornos abrangem a observação clínica de 

comportamentos, seja por déficit, excesso, ou ainda variação. Um aspecto da funcionalidade 

comportamental em relação ao ambiente é o alerta que as equipes de trabalho do manual oferecem 

quando reforçam a necessidade de expertise clínica para avaliação de qualquer indivíduo, tendo em 

consideração aspectos culturais e ambientais. Estes aspectos podem impedir diagnósticos objetivos 

e precisos. Por exemplo, confundir uma prática religiosa com sintomas psicóticos (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003). 

Outra abordagem, diferente da anterior, que utiliza o termo problemas de comportamento, 

o entende numa perspectiva funcional como déficits ou excessos comportamentais e questiona como 

a avaliação de um transtorno mental pode ser baseada fundamentalmente no sintoma propriamente 

dito (BOLSONI-SILVA et al., 2003; BOLSONI-SILVA et al., 2006; DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2005; PATTERSON; DEBARYSHE; RAMSEY, 1989; MATOS, 2001). O 

questionamento se baseia no fato de que é possível encontrar diferentes problemas de 

comportamento numa mesma categoria de classificação diagnóstica descrita no DSM IV 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003) ou na CID-10 (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2008), envolvendo diversas formas de análise (BOLSONI-SILVA; DEL 

PRETTE, 2003). 
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Dentro da abordagem funcional de problemas de comportamento, tem-se a seguinte 

definição e classificação da autora brasileira Bolsoni-Silva (2003) para esse conceito: 

 

[...] déficits e/ou excessos comportamentais que prejudicam a interação da 

criança com pares e adultos de sua convivência [...] problemas de 

comportamento seriam aqueles que dificultariam o acesso da criança a novas 

contingências de reforçamento, que por sua vez, facilitam a aquisição de 

repertórios relevantes de aprendizagem. (BOLSONI-SILVA, 2003: 9) 

 

Excessos e déficits comportamentais externalizantes e internalizantes podem ser 

desenvolvidos por crianças em decorrência de uma multiplicidade de fatores de tipo psicológico, 

neuropsicológico, biológico e ambiental (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). Quando 

repertórios comportamentais excessivos ou deficitários são adquiridos pela criança, aumenta-se a 

probabilidade de dificuldades nas interações sociais, na medida em que ela apresenta maiores 

dificuldades para resolver problemas, ser sensível às informações ambientais, gerar alternativas 

adequadas para resolver problemas sociais, além de ter dificuldades de antecipar consequências 

adversativas de respostas agressivas (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). 

Em decorrência do ingresso da criança em novos grupos sociais ao longo de seu 

crescimento, seu repertório passará por constantes mudanças que reforçarão comportamentos 

socialmente adequados e inadequados (CASTRO; MELO; SILVARES, 2003; GOLÇALVES; 

MURTA, 2008; GOMIDE, 2003). Problemas de comportamento externalizantes e internalizantes 

podem dificultar o desenvolvimento psicossocial da criança. E sabe-se que a possibilidade de 

sucesso das etapas formativas da criança depende, dentre outros fatores, do processo de 

socialização.  

Uma contribuição importante à abordagem funcional dos problemas de comportamento foi 

oferecida por Patterson, Reid e Dishion (2002), que identificaram quatro estágios para a promoção 

desses problemas, especialmente os externalizantes. São eles: 

1- Treinamento básico: é um estágio que tem início a partir da baixa eficácia das 

estratégias parentais de educação, por exemplo, diante de confrontos disciplinares. Nas 

relações pais-filhos, isto contribui com o uso de trocas coercitivas da criança com os 

seus familiares, pois ela aprende, por exemplo, que, ao chorar/choramingar, bater e 
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gritar, consegue suprimir comportamentos aversivos de membros da família, testando 

de alguma maneira a eficácia dessas respostas inadequadas. 

2- Reação ao ambiente social: este estágio considera novas formas de fracasso social da 

criança, pois ela passa a emitir diversos comportamentos inadequados aprendidos em 

casa, os quais agem como estímulos aversivos nos colegas, professores e demais 

membros da sociedade. Essas relações conduzem à rejeição social da criança que, por 

sua vez, poderá desenvolver outros problemas de comportamento como episódios de 

tristeza, comportamentos de evitação em relação à escola, assim como acentuação de 

dificuldades interpessoais e acadêmicas.  

3- Pares desviantes e desenvolvimento de habilidades antissociais: nesse estágio são 

descritos problemas de comportamento e outras dificuldades decorrentes dos estágios 

anteriores. Assim, o fracasso acadêmico recorrente e a rejeição dos pais, amigos e 

professores poderão conduzir a criança a um envolvimento com outros grupos que 

sejam imagens semelhantes a ela, caracterizando-se por um olhar negativo sobre a 

escola e sobre a autoridade dos adultos. Essa convivência provavelmente aumenta as 

chances de o jovem se envolver com drogas e diferentes formas de delinquência.   

4- O adulto de trajetória antissocial: nesse estágio são descritas possíveis consequências 

que, em longo prazo, mostram como os problemas de comportamento afetam a vida 

adulta. Por exemplo, dificuldade de manter o emprego, problemas de relacionamento 

no casamento, problemas com álcool, drogas e a ausência de habilidades sociais.  

Em toda essa trajetória de estágios para o surgimento de problemas de comportamento 

descrita acima, há evidências estabelecidas sobre os principais fatores que podem contribuir para 

esses problemas, por exemplo: estilos parentais de educação (BOLSONI-SILVA; PAIVA; 

BARBOSA, 2009), estrutura familiar (ASSIS; AVANTI; OLIVEIRA, 2009), manejo 

comportamental de professores em sala de aula (LUIZZI; ROSE, 2010), conflitos conjugais 

(PESCE, 2009; SILVA et al., 2011), idade dos pais (DURAND et al., 2011), nível socioeconômico 

dos pais (ASSIS et al., 2009), problemas de desempenho escolar (FERREIRA; MARTURANO, 

2002; D’ABREU; MARTURANO, 2010), dentre outros.  

O seguinte tópico é dedicado à apresentação de diversos estudos que têm focado as 

associações entre problemas emocionais e comportamentais e dificuldades escolares.  

 



14 
 

2.3 Dificuldades no desempenho escolar e problemas emocionais e comportamentais 

 

A associação entre dificuldades escolares e problemas de comportamento, especificamente 

problemas externalizantes, constitui um importante tema de pesquisa, já que ambos representam 

questões centrais da meninice (FERREIRA; MARTURANO, 2002; MARTURANO; TOLLER; 

ELIAS, 2005).  Problemas de desempenho escolar podem configurar fatores de risco para a 

adaptação psicossocial da criança não só no ambiente escolar, mas também no contexto familiar e 

indicadores de socialização. 

Segundo D’Avila-Barcaji e colaboradores (2005), a família e a escola são os principais 

sistemas de suporte com que a criança conta para enfrentar os desafios do dia a dia. Problemas de 

desempenho escolar conduzem muitas vezes à procura familiar de atendimento psicológico para as 

crianças.   

Alguns estudos mostram que o ingresso no Ensino Fundamental é uma fase muito 

importante para a criança, na qual o desempenho acadêmico torna-se um dos grandes desafios para 

a idade (BORUCHOYITCH, 1999; CARNEIRO; MARTINELLI; SISTO, 2003). Inúmeros 

aspectos do ambiente familiar se relacionam direta e indiretamente com a vida escolar da criança, 

especificamente com o desempenho acadêmico (GUIDETTI, 2007).  

Hinshaw (1992), em estudo de revisão teórica, evidenciou a relação de coocorrência entre 

problemas de desempenho escolar e problemas de comportamento. As dificuldades de desempenho 

escolar são identificadas quando  

 

[...] o rendimento escolar da criança está abaixo do esperado para sua idade, 

considerando a execução de tarefas acadêmicas que exigem habilidades de 

leitura, escrita, fala e raciocínio matemático, tendo como possíveis fatores 

determinantes as disfunções orgânicas (deficiência física, sensorial ou mental, 

disfunções neurológicas etc.), os fatores psicológicos (habilidades cognitivas, 

aspectos emocionais, representacionais e comportamentais etc.) e as condições 

contextuais (inadequação pedagógica, pobreza, carência cultural etc.) ou ainda 

a soma dessas condições. (FEITOSA; DEL PRETTE; MATOS, 2006: 37) 

 

Diversos são os fatores relacionados ao fracasso escolar. Dentre eles, destacam-se: a) 

fatores externos ao indivíduo, que o afetam de maneira indireta. Por exemplo: fatores de ordem 
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pedagógica, família, interações do indivíduo com o meio social, entre outros; b) fatores internos ao 

sujeito, tais como os fatores de ordem cognitiva, afetivo-emocional, entre outros. Dessa forma, o 

fracasso escolar está relacionado a diferentes fatores, que, muitas vezes, agem simultaneamente em 

uma determinada situação (GUIDETTI, 2007).  

Siqueira e Gurgel-Giannetti (2011) citam estudos que mostram que entre 15% e 20% das 

crianças no início da escolarização apresentam dificuldade de aprender. Essa dificuldade, ou mau 

desempenho escolar, como colocam os autores, pode ser definida como um rendimento escolar 

abaixo do esperado para determinada idade. Além da idade, outros indicadores estão associados ao 

baixo rendimento escolar, dentre eles: características físicas e pedagógicas da escola, qualificação 

do professor, nível de escolaridade dos pais, características biológicas e práticas parentais de 

educação (ARAÚJO, 2002; SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011).  

A identificação precoce das dificuldades de aprendizagem é fundamental para sua 

superação, pois, além de orientar os educadores e pais sobre a melhor forma de lidar com a criança, 

podem ser traçadas estratégias de reforço escolar e/ou a adoção, se necessário, de estratégias 

clínicas e/ou educacionais que auxiliem no desenvolvimento escolar e emocional-comportamental 

da criança (SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011).   

Têm sido identificados indicadores de vulnerabilidade psicossocial em crianças que 

apresentam queixas ou dificuldades escolares. Alguns desses fatores apontam para problemas de 

comportamentos externalizantes e internalizantes e outros se focam predominantemente nas 

dificuldades que eles têm no relacionamento interpessoal com pares e adultos (ELIAS e 

MARTURANO, 2005).  

Do ponto de vista comportamental propriamente dito, essas crianças são descritas como 

alunos que geralmente apresentam também dificuldades de adaptação a demandas de sala de aula, 

quando são comparados a colegas sem dificuldades escolares. São considerados ainda impulsivos, 

desatentos e retraídos. No ambiente familiar, as mães relatam características de impulsividade, 

humor depressivo e dificuldades interpessoais (ELIAS; MARTURANO, 2005). No plano dos 

relacionamentos interpessoais, a desvantagem é verificada nas relações de dependência que essas 

crianças desenvolvem com professores, e, no relacionamento com os colegas, são considerados 

mais provocativos, agressivos, desrespeitosos, individualistas, intolerantes e explosivos (ELIAS; 

MARTURANO, 2005).  
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Estudos brasileiros têm abordado a relação entre desempenho escolar e problemas de 

comportamento (BANDEIRA et al., 2006; D´AVILA-BACARJI; MARTURANO; ELIAS, 2005; 

FERREIRA; MARTURANO, 2002; GARDINAL; MARTURANO, 2007; MEDEIROS et al., 

2000; SANTOS; GRAMINHA, 2006).  

D´Avila-Bararji, Marturano, Elias (2005) investigaram o ambiente familiar de crianças 

encaminhadas para atendimento psicológico devido ao baixo desempenho escolar, e compararam 

com dois grupos de crianças não encaminhas ao atendimento psicológico, sendo que um dos grupos 

apresentava desempenho escolar deficitário, e o outro, satisfatório. A amostra foi composta por 60 

alunos do Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série), com idade entre 7 e 11 anos, e suas respectivas 

famílias. Dentre esses alunos, 30 haviam sido encaminhados para o atendimento psicológico e 30 

não foram encaminhados.  A pesquisa aconteceu em duas instituições localizadas no estado de São 

Paulo: uma clínica-escola de psicologia e uma escola de Ensino Fundamental da rede estadual. Foi 

avaliado nas crianças o nível intelectual, o desempenho escolar e problemas de comportamento. 

Comparadas aos demais grupos, as crianças encaminhadas apresentaram mais problemas de 

comportamento no ambiente escolar, mostraram menos recursos promotores do desenvolvimento, e 

os pais relataram maiores dificuldades para lidar com seus filhos.  Diante dos resultados, as autoras 

sugerem a necessidade de mais estratégias de apoio às famílias, como, por exemplo: programas para 

o desenvolvimento de habilidades sociais e educativas e uma assessoria aos pais para reforçar a 

importância da participação na vida escolar de seus filhos. 

Gardinal e Marturano (2007) verificaram as possíveis associações entre comportamento e 

desempenho escolar, levando em consideração o sexo da criança. A amostra foi comporta por 133 

crianças (sendo 68 meninos e 65 meninas com idade entre 5 e 7 anos, provenientes de escolas 

públicas de uma cidade do interior do estado de São Paulo) e seus professores, sendo sete mulheres 

e um homem. Os professores, por meio de uma escala, avaliaram a relação do aluno com a tarefa, os 

amigos e o professor. O desempenho foi avaliado através de uma sondagem de leitura e escrita. Os 

resultados encontrados mostram que os professores avaliaram o comportamento das meninas de 

maneira mais positiva do que o comportamento dos meninos. O desempenho escolar foi associado 

mais intensamente aos comportamentos interpessoais no grupo dos meninos. Tal como no 

relacionamento com os amigos, os meninos que apresentavam um comportamento mais agressivo 

demonstraram desempenho mais fraco tanto na sondagem de escrita como na de leitura.  

Bandeira e colaboradores (2006) verificaram a ocorrência de problemas de comportamento 

e suas relações com o repertório das habilidades sociais, as dificuldades acadêmicas e os 
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indicadores sóciodemográficos. A amostra foi comporta por 257 alunos da 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental de uma cidade do estado de Minas Gerais, além de 185 pais e 12 professores desses 

alunos. Os resultados obtidos evidenciaram, de acordo com a classificação geral, que 83,98% dos 

alunos não apresentavam comportamentos problemáticos, 9,37% apresentaram quase nenhum 

problema de comportamento e 6,65% dos alunos apresentavam muitos problemas de 

comportamento. A presença de comportamentos problemáticos foi maior entre meninos de nível 

econômico mais baixo e com baixo desempenho acadêmico. Por outro lado, a ocorrência de 

comportamentos problemáticos foi menos evidente em crianças de nível econômico mais elevado e 

com habilidades sociais mais elaboradas.  

Ferreira e Marturano (2002) investigaram possíveis associações entre comportamentos 

externalizantes e variáveis do ambiente familiar em crianças com queixas de dificuldades escolares. 

A amostra foi composta por 141 crianças entre 7 e 11 anos, de ambos os sexos, encaminhadas para 

atendimento por dificuldades escolares.  Constituíram-se dois grupos, de acordo com a pontuação 

na Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI): um formado por crianças que não 

apresentavam problemas de comportamento, e outro de crianças apresentavam tais problemas. 

Foram realizadas entrevistas com as mães para obtenção de informações a respeito dos recursos e 

adversidades do ambiente familiar. Os resultados mostram que as dificuldades escolares aumentam 

a vulnerabilidade da criança para a inadaptação psicossocial.   

Santos e Graminha (2006) compararam as características comportamentais de dois grupos 

de crianças: um deles apresentava baixo rendimento acadêmico e o outro alto rendimento, de acordo 

com as avaliações dos pais e professores. Buscaram ainda identificar, em cada um dos grupos, a 

ocorrência de crianças com problemas comportamentais e quais desses problemas estão associados 

ao desempenho acadêmico. O estudo foi realizado em uma escola pública estadual de uma cidade 

do interior do estado de São Paulo. A amostra foi composta por 40 crianças da 1ª e 2ª série do 

Ensino Fundamental, sendo que o rendimento escolar de 20 delas foi classificado pelos professores 

como baixo e o das outras 20 como alto. Os resultados indicam que as características 

comportamentais das crianças apresentaram uma forte associação entre problemas de aprendizagem 

e problemas comportamentais. De acordo com os dados relatados pelas mães quanto ao 

comportamento de seus filhos, foi constatada uma maior tendência para ocorrência de problemas 

externalizantes e internalizantes em crianças com baixo rendimento acadêmico.  O mesmo foi 

verificado na avaliação dos professores, que também considerou o grupo de crianças com 

dificuldades de aprendizagem como apresentando mais problemas comportamentais, principalmente 

externalizantes. Os autores do estudo concluem que problemas comportamentais mostram-se uma 
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condição de risco para problemas acadêmicos. Alertam ainda para a necessidade de que o trabalho 

com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem sempre leve em conta os aspectos 

comportamentais das mesmas.  

Os estudos relatados acima confirmam a relação existente entre dificuldades acadêmicas e 

problemas emocionais e comportamentais, destacando a importância de uma atenção abrangente ao 

aluno como apoio para o manejo de suas dificuldades. Estudos a respeito das dificuldades 

acadêmicas têm buscado identificar os fatores que estariam associados a essas dificuldades. Muitas 

vezes, esses fatores mostram-se relacionados ao funcionamento social e emocional, inclusive no 

repertório das habilidades sociais e nos problemas vinculados às dificuldades acadêmicas (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 1999; 2003; MACHADO et al., 1994).  

A seguir será apresentado um embasamento teórico acerca dos indicadores de 

competências sociais e de problemas comportamentais e emocionais.  

 

2.4 Indicadores de competências sociais e de problemas emocionais e comportamentais  

 

                        O estudo de competências sociais na infância está estreitamente relacionado ao ajustamento 

social desta ao ambiente familiar e escolar. Dentre os pesquisadores brasileiros de destaque no 

desenvolvimento teórico do construto competência social encontram-se Del Prette e Del Prette 

(2005). Com base nesses pesquisadores, adotou-se a definição de competência social como um 

conjunto de habilidades que permitem à pessoa articular pensamentos, sentimentos e ações em 

função de consequências positivas para si e para os outros. É importante ressaltar que essas 

habilidades são indispensáveis para o funcionamento adaptativo. Algumas dessas habilidades são: 

autocontrole, expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, habilidade para fazer 

amizades, para solução de problemas interpessoais, habilidades sociais acadêmicas (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2005).  

A ausência ou déficit dessas habilidades pode resultar em problemas comportamentais, 

emocionais, por exemplo, problemas internalizantes e externalizantes, que atuam em conjunto 

dependendo da gravidade da situação (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005). Sapienza e 

colaboradores (2009), baseado em Del Prette e Del Prette (2005), complementam que indicadores 

de competência social são capacidades do indivíduo de manejar seu repertório de habilidades 
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sociais (autocontrole, empatia, assertividade e habilidades para resolução de problemas 

interpessoais) e as informações socioculturais (perceber dicas do ambiente) para obter 

consequências positivas para si e para sua relação com as outras pessoas. Dessa maneira, ser 

socialmente competente depende: 

 

[...] da efetividade e da adequação dos comportamentos emitidos à situação 

social em questão, o que pode ser verificado por meio das habilidades de 

autovalorização (autoconceito, autoconhecimento, auto-estima, auto-eficácia) 

e pela valorização externa, isto é, através da percepção e da reação positiva ou 

negativa de si mesmo e de pais, professores e pares diante do comportamento 

social. (SAPIENZA et al., 2009: 208) 

A capacidade de interagir socialmente é a base para a construção das relações sociais e está 

ligada diretamente às habilidades sociais do indivíduo, que, por sua vez, lhe permitem facilitar o 

estabelecimento de relações mais próximas com outras pessoas. Essas habilidades sociais são um dos 

repertórios comportamentais mais importantes para garantir uma socialização de qualidade. Assim, 

pessoas socialmente hábeis são capazes de obter interações sociais mais satisfatórias. A qualidade das 

relações sociais é um identificador fundamental da saúde psicológica, e depende fundamentalmente 

do repertório das habilidades sociais e da competência social do indivíduo (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 1999; GARCIA, 2006).   

Durante a infância, o desenvolvimento de habilidades sociais é essencial para a prevenção da 

ocorrência de comportamentos problemas e de suas consequências futuras, tais como a rejeição pelo 

grupo de pares, relacionamentos interpessoais pobres e comportamentos antissociais (BANDEIRA et 

al., 2009). Observa-se, ainda, a coocorrência entre habilidades sociais e um amplo conjunto de 

comportamentos adaptativos, tais como bom desempenho acadêmico, estratégias de enfrentamento 

diante de situações de estresse ou frustração e autocuidado, dentre outras (BANDEIRA et al., 2009, 

p.272). 

O conceito de habilidades sociais faz parte do construto competência social, e tem recebido a 

atenção de diversos pesquisadores. Segundo Del Prette e Del Prette (1999), ele pode ser definido 

como o conjunto dos desempenhos apresentados pelo indivíduo diante das demandas de uma situação 

interpessoal e cultural que contribuem para a competência social.  O termo habilidades sociais é 

geralmente usado para caracterizar um conjunto de comportamentos que abrangem interações sociais 

e engloba conceitos como assertividade (expressão referente a sentimentos negativos e de defesa dos 

próprios direitos) e habilidades de comunicação e de resolução de problemas interpessoais nas 

atividades ocupacionais. A falta de habilidades sociais pode prejudicar a adaptação do sujeito ao 
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meio, trazendo consequências na relação interpessoal e até mesmo no desenvolvimento de condutas 

antissociais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999).   

Crianças com repertórios de habilidades sociais mais desenvolvidos, considerando-se a 

situação em sentido amplo, são capazes de obter interações sociais mais satisfatórias. Ainda para 

Borges e Marturano (2009), as habilidades sociais são caracterizadas pela existência de diferentes 

padrões de comportamentos sociais presentes no repertório do sujeito para lidar de maneira adequada 

com as demandas das situações interpessoais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). 

A competência social engloba uma avaliação ou um julgamento a respeito da qualidade do 

desempenho individual e do efeito que ele produz em uma determinada situação. É provável que 

crianças com melhores habilidades sociais sejam socialmente mais competentes. Assim, a 

competência social é, de maneira ampla, um construto psicológico que reflete inúmeras facetas do 

funcionamento cognitivo, emocional e comportamental. É, portanto, um conjunto de comportamentos 

apreendidos no decorrer das interações sociais (CAMARGO; BOSA, 2009; DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 1998; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999).  

De acordo com Del Prette e Del Prette (2005) as principais classes de habilidades sociais que 

podem ser desenvolvidas desde a infância são:  

a) Expressividade emocional: são comportamentos direcionados à regulação de emoções, na 

forma de estratégias verbalizadas. Além disso, é a capacidade de conseguir controlar a ansiedade, 

saber lidar com os próprios sentimentos, reconhecer e nomear emoções tanto positivas quanto 

negativas, entre outras coisas.  

Estudo realizado por Dias, Vikan e Gravas (2000) buscou focalizar as respostas de crianças 

sobre como cessar o sentimento de tristeza e raiva. Assim, foi avaliado como a tristeza e a raiva 

poderiam parar em quatro diferentes contextos. A amostra foi composta por 288 crianças 

norueguesas e brasileiras com idade de 5, 7 e 9 anos, de ambos os sexos. Os resultados indicam que 

as estratégias de regulação das emoções alternam em função do contexto e da idade: as crianças 

brasileiras utilizam mais a interação social, ao passo que as crianças norueguesas recorreram mais 

às estratégias cognitivas para raiva e não para a tristeza. Não foi observada diferença específica na 

estratégia de regulação das emoções para tristeza e raiva.  

b) Empatia: pode ser definida como a capacidade de aprender sentimentos e de se identificar 

com a perspectiva do outro, manifestando reações que expressam essa compreensão e esse 
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sentimento. Segundo Del Prette e Del Prette (2001) a empatia resulta da capacidade de compreender 

e sentir o que alguém pensa e sente em uma determinada situação de demanda afetiva, e de 

comunicar tal compreensão e sentimento de forma adequada. Déficit de empatia, para algumas 

pessoas, não se refere a dificuldades de identificar os sentimentos do interlocutor, mas sim de 

expressar-lhe entendimento em relação a esse sentimento (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001; 

DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003).  

Estudo realizado por Motta e colaboradores (2006) visou investigar a relação entre práticas 

educativas e níveis de empatia em 77 crianças, com idade entre 6 e 12 anos. Do total da amostra, 37 

crianças viviam em abrigos de longa permanência, 29 viviam em abrigo de curta permanência e 40 

moravam com as próprias famílias.  A empatia foi avaliada por meio da Escala de Empatia para 

Crianças e Adolescentes (MOTTA et al., 2006) e de entrevistas fundamentadas em cenas de vídeo, 

selecionadas para suscitar sentimentos de raiva, alegria, medo e tristeza. As práticas educativas 

foram avaliadas mediante entrevistas. As crianças do abrigo de longa permanência apresentaram 

escores inferiores aos das crianças do abrigo de curta permanência e das crianças que moravam com 

as famílias, em termos de empatia e de práticas educativas. Os resultados mostram a existência de 

uma relação entre as práticas educativas seguidas pelos pais ou responsáveis e o desenvolvimento 

da empatia nas crianças.  

c) Capacidade de fazer novas amizades: a amizade na infância, juntamente com a aceitação 

pelos pares, é uma forma de socialização com características próprias. A capacidade de fazer 

amizades engloba habilidades como saber elogiar e aceitar elogios, oferecer ajuda, saber iniciar e 

dar continuidade a conversação, cooperar.  

Os amigos são uma fonte essencial de apoio emocional para a criança. A agressividade e 

conflitos estão ligados também às relações de amizade. De maneira geral, a agressividade é 

entendida pela criança como um meio de distanciamento, o que dificulta o estabelecimento de 

amizades.  Quanto mais agressiva a criança, menor sua aceitação social pelos colegas em termos de 

amizade. Por outro lado, crianças agressivas podem se atrair mutuamente e lidar com o 

comportamento agressivo de forma diferenciada. Amigos agem de maneira diferenciada dos não 

amigos quando há negociação de conflitos e em relação à agressividade (BOOTH; RUBIN; ROSE-

KRASNOR, 1998; BRENDGEN et al., 2002; CRICK; GROTPETER, 1995; FONZI et al., 1997; 

PRINSTEIN et al., 1996). A amizade tem sido considerada um importante elemento para o 

desenvolvimento emocional das crianças. O término de uma amizade, apesar do sentimento de 
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perda e tristeza, apresenta consequências positivas, como abrir novas possibilidades de 

relacionamento (PARKER; SEAL, 1966).   

d) Assertividade: o comportamento assertivo é caracterizado pela expressão de sentimentos 

de forma socialmente adequada, conservando tanto os direitos e os interesses da pessoa que 

responde assertivamente quanto os de seu interlocutor. Algumas das classes de habilidades de 

assertividade são: expressar sentimentos negativos, saber concordar ou discordar de opiniões, saber 

negociar interesses contraditórios, defender os próprios direitos, entre outros. O comportamento 

assertivo pode estar ligado à elaboração de inúmeras consequências reforçadoras tanto para o 

indivíduo que age de forma assertiva como para o grupo em que está inserido. De acordo com 

Cunha e Tourinho (2010: 295) ‘o comportamento assertivo pode também produzir consequências 

aversivas, sendo que ambas – as reforçadoras e as aversivas – podem constituir um produto 

imediato ou atrasado desse comportamento’ (CUNHA; TOURINHO, 2010; DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2005).  

Glaser, Shelton e Bree (2010) conduziram um estudo para avaliar a assertividade de recusa 

em adolescentes com problemas com álcool, tabaco e outras substâncias. Buscaram também avaliar 

as possíveis relações entre problemas de conduta e o uso de substâncias por amigos próximos. A 

amostra foi composta por 1.237 adolescentes com idades entre 11 a 18 anos, em escolas da 

Inglaterra.  Os problemas de conduta foram avaliados a partir de relatos das mães a repeito do 

comportamento de seus filhos, com base em itens adapatados do questionário Strength and 

Difficulties Questionnaire. O uso de substâncias por amigos próximos foi avaliado a partir do 

questionário Add Health Questionnaire, e a assertividade de recusa foi avaliada através do 

questionário Adolescent Substance Use Questionnaire (Glaser, Shelton e Bree, 2010). Os principais 

resultados obtidos mostraram que os problemas de conduta e o uso de substâncias por amigos 

próximos foram associados com aumento no uso de susbtâncias por adolescentes, enquanto a 

assertividade de recusa foi associada a baixos níveis de uso de cigarro, álcool e outras substâncias. 

Esses resultados reforçam a necessidade de considerar não só os efeitos principais, mas também 

efeitos de moderação, pois os fatores de risco parecem agir em combinação com o aumento do risco 

pelo uso de substâncias. Além disso, o estudo teve como desfecho a promoção de suporte para o 

efeito “tampão” (buffering effect) na assertividade de recusa, um achado que teve implicações 

futuras para programas educacionais e de intervenção. 

e) Solução de problemas: refere-se à capacidade de acalmar-se frente a situações problemas, 

refletir antes de decidir algo, saber identificar possíveis alternativas para resolução e fazer 
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estimativas sobre o processo de tomada de decisões.  Dificuldades interpessoais na solução de 

problemas precoces na escola podem acarretar dificuldades escolares e comportamentais 

persistentes (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005). 

Estudo realizado por Borges e Marturano (2009) verificou a efetividade de um programa que 

visa melhorar a convivência entre crianças de ambos os sexos da 1ª série do Ensino Fundamental 

divididas em dois grupos (grupo controle=31, grupo de intervenção=30; idade média=6 anos e 8 

meses). O programa de intervenção focou o desenvolvimento de habilidades de solução de 

problemas interpessoais, de autocontrole com ênfase na autorregulação de emoções negativas e de 

iniciação aos valores humanos para ampliar o repertório de respostas pró-sociais dos alunos. Os 

resultados apontaram para uma diminuição consistente nos conflitos interpessoais, conforme 

registro no diário de campo, e aumento de comportamentos pró-sociais no grupo de intervenção 

comparado ao grupo controle, favorecendo uma melhora nos relacionamentos entre as crianças que 

passaram pela intervenção.  

Em estudo de Sapienza e colaboradores (2009) foram verificadas diferenças entre 

competência social e práticas educativas parentais, para adolescentes, em função do rendimento 

acadêmico. Participaram desse estudo 66 adolescentes divididos em dois grupos: alto e baixo 

rendimento acadêmico. Os instrumentos utilizados foram o Child Behavior Checklist, Youth Self-

Report de Achenbach e Rescorla, e o Inventário de Estilos Parentais de Gomide (SAPIENZA et al., 

2009). Os resultados mostraram que adolescentes de alto rendimento acadêmico, além de serem 

percebidos pelos pais como socialmente competentes, são submetidos a práticas educativas 

parentais predominantemente positivas. Os dados indicam que o rendimento acadêmico também 

pode ser influenciado pela competência social e pelo modo como os adolescentes são educados 

pelos pais. Os autores salientam que esses aspectos devem ser considerados em intervenções que 

pretendam promover a melhoria do rendimento acadêmico e o desenvolvimento de comportamentos 

ajustados ao contexto escolar (SAPIENZA et al., 2009). 

f) Habilidades sociais acadêmicas: abrangem o conjunto de diferentes classes de 

comportamentos utilizados para lidar com as exigências intrínsecas do processo ensino-

aprendizagem e que colaboram tanto para o desenvolvimento da competência social como da 

acadêmica (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005). Algumas das habilidades sociais acadêmicas 

mais utilizadas no ambiente escolar são: seguir regras, observar e prestar atenção, saber esperar a 

vez para falar, saber orientar-se nas realizações das tarefas, participar de discussões na sala de aula, 

entre outras (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005).  
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O estudo de Molina e Del Prette (2006) focou as relações entre habilidades de desempenho 

interpessoal e acadêmico examinando a relação empírica entre esses dois aspectos por meio de 

promoção de habilidades sociais com avaliação dos efeitos sobre o repertório acadêmico e 

promoção do repertório acadêmico com avaliação dos efeitos sobre o repertório de habilidades 

sociais. A amostra foi composta por três grupos de estudantes entre 7 e 13 anos com dificuldades na 

aprendizagem de leitura e escrita (um grupo controle de 8 crianças e dois experimentais de quatro 

crianças). Foi feita avaliação dessas habilidades antes e após a intervenção. Os resultados 

mostraram que, enquanto o grupo que passou por intervenção acadêmica apresentou ganhos em 

leitura e escrita, o grupo que passou pela intervenção em habilidades sociais apresentou ganhos no 

repertório social e no acadêmico. Assim, os autores apontaram que os desfechos do estudo 

favoreceram a ideia da existência de uma relação funcional entre habilidades sociais e acadêmicas 

(MOLINA; DEL PRETTE, 2006). 

Estudo realizado por Del Prette e Del Prette (2003) teve entre seus objetivos identificar 

semelhanças e diferenças no repertório de habilidades sociais entre crianças com e sem dificuldades 

de aprendizagem. Para isso, os dados foram coletados com 119 crianças da 2º série do Ensino 

Fundamental em uma escola pública de uma cidade de São Paulo. Os resultados obtidos mostram 

que crianças sem dificuldades de aprendizagem foram mais bem avaliadas pelos colegas e 

professores, foram consideradas mais calmas, disciplinadas, educadas, alegres, colaboradoras e 

desinibidas do que as crianças com dificuldades de aprendizagem. As piores avaliações das crianças 

com dificuldade de aprendizagem foram nas características “querido pelos amigos” e 

“colaborador”, segundo os colegas que participaram da avaliação. Os dados da autoavaliação não se 

diferenciaram nos dois grupos e ambos obtiveram índices semelhantes de competência social.   

Os resultados obtidos com as pesquisas acima citadas e evidenciados também em outros 

estudos da área (BOLSONI-SILVA; MARTURANO; FREIRIA, 2010; DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2003; GUNN et al., 2006) apóiam a hipótese de correlação entre dificuldades de 

aprendizagem e déficits no repertório das habilidades sociais. Além disso, indica que crianças com 

dificuldades de aprendizagem devem ser beneficiadas por programas educativos e medidas políticas 

inclusivas e preventivas que visam à promoção do repertório social agregados aos objetivos 

acadêmicos conferidos à escola.  

De modo geral, os estudos apontam que a infância tem sido considerada um período crítico 

para o desenvolvimento de habilidades e competências sociais e também para o início de muitos 

problemas de comportamento (BOLSONI-SILVA; MARTURANO; FREIRIA, 2010). Quando a 
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criança é estimulada apropriadamente nesse período, ela certamente terá maiores probabilidades de 

desenvolver e manter interações sociais mais reforçadoras. O aprimoramento das habilidades e 

competências sociais das crianças pode prevenir o aparecimento de problemas de comportamento, 

que, como apresentado, dificultariam o acesso da criança a novas contingências de reforçamento 

(BARALDI; SILVARES, 2003; BOLSONI-SILVA, 2003; FERREIRA; MARTURANO, 2002; 

MARINHO, 2003).   

A associação entre repertórios de habilidades sociais e de habilidades de desempenho 

acadêmico pode adotar diferentes direções. De um lado, crianças com problemas de desempenho 

escolar podem desenvolver sentimentos de baixa autoestima e incompetência social ao se 

compararem com outras crianças sem dificuldades escolares. De outro, quando crianças atribuem 

seus problemas acadêmicos à influência de pessoas invasivas ou conteúdos curriculares 

inadequados, podem desenvolver sentimentos de raiva, comportamentos de hostilidade em relação 

ao outro e distanciamento das demandas acadêmicas (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003; 

MARTURANO; LOUREIRO, 2003; MORAIS; OTTA; SCALA, 2001; ROESER; ECCLES; 

SAMEROFF, 1998). Lidar com o insucesso escolar, com o baixo rendimento e com as múltiplas 

implicações para a autoavaliação da criança é uma tarefa complexa e desafiadora que precisa da 

busca de alternativas que possam minimizar tal situação (OKANO et al., 2004).   

Assim, diversos estudos que buscam investigar a relação entre problemas de comportamento e 

desempenho acadêmico, confirmam que crianças com dificuldades escolares apresentam mais 

problemas de comportamento (D´AVILA-BARARJI; MARTURANO; ELIAS, 2005; GARDINAL; 

MARTURANO, 2007; FERREIRA; MARTURANO, 2002; MACHADO et al., 1994; 

MARTURANO; LOUREIRO, 2003).  Baseado nesses estudos, outros trabalhos partem do 

pressuposto que o desempenho escolar das crianças pode constituir-se em condições de proteção ou 

vulnerabilidade para o seu desenvolvimento. Assim, o bom desempenho escolar pode contribuir 

para a superação das dificuldades e o envolvimento com projetos de vida que potencializam a 

autorrealização. Por outro lado, dificuldades escolares podem acentuar dificuldades e experiências 

de menos valia, condições estas favorecedoras de outras dificuldades comportamentais e 

emocionais (MARTURANO; LOUREIRO, 2003).   

Diversos autores apontam para a importância de desenvolver estudos que visam identificar e 

analisar os fatores que estão relacionados à ocorrência de problemas comportamentais e 

compreender as relações entre esses comportamentos e o fracasso escolar, para, assim, identificar 

fatores que possam contribuir de maneira eficaz na construção de práticas remediativas e 



26 
 

preventivas (BANDEIRA et al., 2006; ELIAS; MARTURANO, 2004; MARINHO, 2003). O 

seguinte tópico trata da associação entre desempenho escolar e indicadores de competência social 

na condição de fatores de risco e de proteção para problemas de comportamento. 

 

2.5. Fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento de problemas emocionais e 

comportamentais na idade escolar. 

 

A compreensão da influência de fatores de risco e de proteção no desenvolvimento infantil 

conduziu a uma nova compreensão do modelo clássico de psicopatologias ou transtornos mentais 

(RUTTER, 1989). O enfoque deixou de ser a doença propriamente dita e passou a ser a associação 

desta a uma série de fatores que, dependendo de seu efeito, podem aumentar ou diminuir a 

vulnerabilidade da criança a determinados problemas de saúde mental (BENVEGNU et al., 2005; 

FLEITLICH; GOODMAN, 2001; KADZIN et al., 1997; SÁ et al., 2010; VITOLO et al., 2005). 

Fator de risco deve ser compreendido como um conceito relacional, na medida em que se 

refere a um evento que pode aumentar a probabilidade de um determinado desfecho inadequado 

quando comparado à mesma população não exposta ao evento (SÁ et al., 2010). O status de evento 

em termos de fator de risco é condicional, pois depende de um número de condições com que esse 

fator pode estar relacionado que pode modificar o curso do desfecho. Daí a existência numa mesma 

população de grupos vulneráveis e não vulneráveis (SÁ et al., 2010). Por isso, o termo fator de risco 

tem sido utilizado, principalmente, para se referir a condições antecedentes associadas ao aumento 

da chance de ocorrência de resultados indesejáveis ou efeitos adversos (KAZDIN, et al., 1997; 

KRAEMER et al., 1997). 

O estudo de fatores de risco para problemas de comportamento e problemas de saúde 

mental no desenvolvimento infantil é de extrema importância. A classificação de fatores de risco 

em biológicos, psicológicos e contextuais contribui não só para a identificação dos grupos 

vulneráveis, como também dos fatores que aumentam essa vulnerabilidade (FERRIOLLI, 2006; 

O’CONNEL; BOAT; WARNER, 2009).  

Fatores biológicos são aqueles eventos pré, peri e pós-natais que culminam em danos 

biológicos e podem contribuir para o aumento de prejuízos no desenvolvimento. Assim, entram 

nessa classificação os fatores fisiológicos, genéticos e neurológicos. Exemplos de fatores biológicos 
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seriam erros inatos do metabolismo, más-formações congênitas, síndromes genéticas, tal como a 

síndrome de Down, entre outros (FIGUEIRAS et al., 2005; KIM-COHEN, 2007; MAIA; 

WILLIAMS, 2005; SÁ, 2010). Os fatores de risco de causa ambiental estão associados a 

experiências familiares e sociais adversas. Por exemplo, as condições precárias de qualidade de 

vida, a ausência de recursos sociais e educacionais, estresse familiar, problemas de saúde mental 

dos pais, práticas inadequadas de educação, violência, maus tratos, entre outros (FIGUEIRAS et al., 

2005; KIM-COHEN, 2007; MAIA e WILLIAMS, 2005; SÁ, 2010).   

Estudos anteriores identificaram alguns fatores de risco relacionados ao desenvolvimento 

de problemas emocionais e comportamentais na infância como: violência psicológica e física 

(CECONNELLO; ANTONI; KOLLER, 2003; MILÁN et al., 2006), práticas parentais negativas 

(BOLSONI-SILVA; LOUREIRO, 2011; O´CONNEL; BOAT; WARNER, 2009), habilidades 

sociais pobres (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003; CIA et al., 2006), baixo nível socioeconômico 

da família (BRANCALHONE; FOGO; WILLIAMS, 2004) e desempenho acadêmico deficitário 

(FERRIOLLI, 2006; MARTURANO; LOUREIRO, 2003).  

Em contrapartida aos fatores de risco, os fatores de proteção se referem às condições 

antecedentes cujo efeito é reduzir as possibilidades de resultados ou desfechos indesejáveis ou 

aumentar a probabilidade de desfechos positivos. Pode ser definido ainda como uma característica, 

evento ou experiência que tem o efeito de reduzir as chances da evolução de resultados negativos, 

como problemas de saúde mental, ou elevar as chances de resultados positivos, como autoestima e 

autonomia (KADZIN et al., 1997).  

Os fatores de proteção são eventos que atenuam o impacto negativo dos fatores de risco 

(KIM-COHEN, 2007).  Alguns dos fatores de proteção que têm sido estudados no desenvolvimento 

de problemas de comportamento e problemas de saúde mental na infância são: o suporte social, a 

participação em atividades pró-sociais (hobbies, práticas de esporte, brinquedos e jogos, 

brincadeiras ao ar livre, leitura), e as práticas parentais positivas (COOB, 1976; COHEN; WILLS, 

1985; JACKSON; WARREN, 2000; SÁ, 2010). 

Segundo Cobb (1976) o termo suporte social refere-se às informações que levam a pessoa 

a acreditar que ela é cuidada, amada, estimada e que faz parte de uma rede social com obrigações 

mútuas.  A importância dos efeitos positivos do suporte social na infância e na adolescência tem um 

grande destaque em decorrência da necessidade da socialização do indivíduo tanto para a maturação 

psicológica bem como no desenvolvimento cognitivo (SÁ, 2010).  
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Na literatura há estudos que apóiam a ideia de que o suporte social desempenha um papel 

fundamental como mediador entre os eventos estressores e os problemas de saúde mental do sujeito 

(COBB, 1976; JACKSON; WARREN, 2000). Aqui, os eventos estressores são referidos a uma 

situação/evento que são considerados como uma ameaça, tornando-se incapaz de se adaptar 

(COHEN e WILLS, 1985).  

De acordo com Cohen e Wills (1985), a ideia de incapacidade de adaptação frente um 

evento estressor pode causar sentimentos de baixa autoestima e ineficiência, podendo intervir na 

saúde mental do sujeito. Assim, a percepção do suporte social pode prevenir uma possível resposta 

mal adaptativa em relação a um determinado evento estressor. Por outro lado, o suporte social pode 

também interferir na atenuação dos possíveis efeitos da resposta mal adaptativa frente ao evento 

estressor. A resposta a um evento estressor é resultado da interação entre as características do 

sujeito e as demandas do meio social no qual ele está inserido (MARGIS et al., 2003).  

As atividades chamadas pró-sociais possibilitam reforçar o suporte social, auxiliando o 

desenvolvimento da criança, pois são práticas que exigem disciplina para alcançar os objetivos, 

senso de cooperação e conhecimento.  A forma como as crianças passam o tempo livre na infância e 

a maneira como elas se relacionam com outras pessoas pode ter importantes implicações no seu 

desenvolvimento. Assim, as atividades realizadas no contexto social, como os hobbies e as práticas 

de esportes, têm sido associadas de maneira positiva com a saúde mental de crianças e jovens. O 

envolvimento em atividades de lazer pode auxiliar as crianças a construirem apoio nas relações 

interpessoais fora da família e pode facilitar o desenvolvimento de competências sociais 

(JACKSON; WARREN, 2000; MCHALE; CROUTER; TUCKER, 2001; O’CONNEL; BOAT; 

WARNER, 2009).    

As práticas parentais positivas, de acordo com Patterson, Reid e Dishion (2002) podem 

impedir o aparecimento e a manutenção de possíveis dificuldades de interação entre pais e filhos. 

As relações positivas com os pais são um dos principais fatores de proteção para o bem-estar mental 

de crianças e adolescentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Quando os pais 

estabelecem um ambiente familiar aconchegante (clima emocional familiar positivo, suporte à 

autonomia, estruturação de regras e rotinas no lar) e propiciam momentos favoráveis ao 

desenvolvimento infantil, eles estão criando fatores de proteção frente a vivências ameaçadoras a 

que as crianças podem ser expostas. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005; MARTURANO; 

LOUREIRO, 2003).  Os pais, diante de práticas parentais positivas em relação aos seus filhos, são 

capazes de direcioná-los em busca de uma boa aprendizagem escolar, contribuir para a motivação 
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de seus filhos em prol dos estudos e também são capazes de auxiliar no desenvolvimento de 

competências interpessoais, contribuindo para a construção de um bom relacionamento de seus 

filhos com os amigos, professores e com as demais pessoas inseridas no ambiente escolar 

(BRADLEY; CALWELL; ROCK, 1988; STEVENSON; BAKER, 1987).   

Segundo O’Connel, Boat, Warner (2009) inúmeros fatores, como competências 

individuais, recursos da família, qualidade da educação, entre outros, podem aumentar ou diminuir 

o risco de a criança ou o adolescente desenvolver problemas de saúde mental ou problemas de 

comportamentos relacionados, tais como uso de substâncias, violência, agressividade, entre outros. 

Para os autores, esses fatores tendem a ter um efeito cumulativo: a criança que é exposta a um 

maior número de fatores de risco, como doença mental parental, por exemplo, tem maiores 

possibilidades de sofrer interferências negativas em seu desenvolvimento. Por outro lado, a 

exposição da criança a um maior número de fatores de proteção, por exemplo, práticas parentais 

positivas, diminui as probabilidades de desfechos negativos de desenvolvimento comportamental. 

Assim, a identificação de possíveis fatores de risco e de proteção para problemas de comportamento 

na infância possibilita o desenvolvimento de programas de intervenção destinados à prevenção e a 

amenização desses problemas (KIM-COHEN, 2007; O´CONNEL; BOAT; WARNER, 2009).   

Estudos de rastreamento de problemas de comportamento, indicadores de competência 

social e dificuldades escolares em instituições que oferecem desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio, favorecem a realização de estudos nos quais os pesquisadores transitem pelas diferentes 

fases: avaliação, identificação dos problemas, intervenção, seguimento dos desfechos e possíveis 

compreensões desses problemas no decorrer das fases do desenvolvimento da criança. Isso porque 

se espera que os repertórios comportamentais se modifiquem, conforme a criança muda de faixa 

etária e de nível de desenvolvimento (BOLSONI-SILVA; MARTURANO; FREIRIA, 2010).   

A partir dessas evidências de pesquisa, espera-se que a presente pesquisa seja apenas uma 

primeira etapa de estudos futuros de seguimento nos casos em que sejam verificados problemas de 

comportamento. Assim, poderão ser conduzidos estudos longitudinais dessas crianças para 

avaliações periódicas e acompanhamentos, quando necessário, além de avaliações que abranjam 

múltiplos informantes (professores, outros cuidadores). Seguidamente, serão apresentados os 

objetivos do estudo.  
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar a associação entre problemas emocionais e 

comportamentais, desempenho escolar e indicadores de competência social em crianças em 

idade escolar em função do gênero e idade.  

Os objetivos específicos foram: 

(1) Identificar problemas emocionais e comportamentais internalizantes e 

externalizantes em crianças em idade escolar;  

(2) Verificar indicadores de competências sociais;  

(3) Verificar indicadores de desempenho acadêmico das crianças nas matérias de 

matemática e português; 

(4) Comparar o número de problemas de comportamento externalizantes e 

internalizantes entre meninas e meninos, e entre crianças de 6 a 8 anos e crianças de 9 a 10 

anos. 

(5) Identificar possíveis fatores de risco associados a problemas emocionais e de 

comportamento no grupo de crianças. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Caracterização do local do estudo 

O estudo foi conduzido em uma escola particular da cidade de São Paulo que possui 

324 alunos matriculados no Ensino Fundamental I, distribuídos em 14 salas de 2º a 5º ano, nos 

períodos matutino e vespertino. Das 14 salas, quatro são de 2º ano, quatro de 3º ano, três de 4º 

ano, três de 5º ano. A Tabela 1 mostra o número total de alunos por sala em função do ano 

escolar e do sexo. Observa-se a seguinte distribuição: 2º ano: 70 alunos; 3º ano: 80 alunos; 4º 

ano: 88 alunos; 5º ano: 86 alunos. 

Tabela 1 - Distribuição de alunos do Ensino Fundamental I de acordo com o ano escolar e 

gênero. 

Número de alunos por sala 

Ano 

Gênero 

masculino 

Gênero 

feminino Total 

2°A 8 8 16 

2°B 8 9 17 

2°E 10 8 18 

2°F 10 9 19 

3°A 13 11 24 

3°B 12 11 23 

3°E 7 10 17 

3°F 7 9 16 

4°A 15 16 31 

4°B 14 17 31 

4°E 19 7 26 

5°A 16 19 35 

5°B 15 20 35 

5°F 6 10 16 

Total 160 164 324 
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  4.2 Amostra 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2011. O estudo de 

corte transversal baseou-se em amostra não probabilística composta por 181 dos 324 alunos 

matriculados no Ensino Fundamental I (de 2º a 5º ano) de uma escola particular da cidade de 

São Paulo e seus respectivos pais/cuidadores.  

Do total de pais-respondentes ao CBCL/6-18, 150 são mães biológicas, 24 são pais 

biológicos, três são mães adotivas e quatro pessoas classificam na categoria de parentesco de 

madrasta, padrasto, tia e tio.   A faixa etária dos participantes é de 6 a 12 anos (média = 8,53; 

desvio padrão = 1,23). Do total de participantes, 95 (52,5%) são do gênero masculino, e 86 

(47,5%), do gênero feminino. Para verificar diferenças estatisticamente significantes entre os 

participantes em função de gênero e faixa etária foi utilizado o teste de Igualdade de Duas 

Proporções. Os dados encontram-se descritos nas tabelas 2 e 3. Observa-se a partir dos 

valores de p que não há diferença estatisticamente significante entre os meninos e meninas 

nem entre os dois grupos por faixa etária (6 a 8 anos e 9 a 12 anos).  

 

Tabela 2 - Distribuição e comparação dos participantes em relação ao gênero 

Gênero N % 
P-

valor 

Feminino 86 47,5% 
0,344 

Masculino 95 52,5% 

 

 

Tabela 3- Distribuição e comparação dos participantes em relação à faixa etária 

Faixa 

Etária 
N % 

P-

valor 

De 6 a 8 83 45,9% 
0,115 

De 9 a 12 98 54,1% 

 

 

 4.3 Considerações éticas 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprovado sob o Processo CEP/UPM 1374/08/2011 e 
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CAAE 0069.0.272.000-11 (Anexo I). A instituição escolar e os pais, na qualidade de 

informantes sobre as crianças, receberam os documentos estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Saúde em relação a pesquisas com sujeitos humanos (Carta de Informação e 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).  

 

4.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

a) Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos 

(CBCL/6-18) 

   O CBCL/6-18 é um instrumento de avaliação comportamental direcionado a pais de 

crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos de idade. Todas as perguntas devem ser respondidas 

em relação ao comportamento da criança ou adolescente nos últimos seis meses. O inventário 

permite verificar competências nas áreas social, escolar e realização de atividades, assim 

como problemas emocionais e comportamentais (ACHENBACH; RESCORLA, 2001). Os 

itens do instrumento são distribuídos nas seguintes escalas:  

- Escala de Competências: composta por oito perguntas que avaliam competências para 

realização de atividades, socialização e desempenho escolar. Competências para a realização 

de atividades são verificadas por meio de itens do tipo: número e tipo de esportes praticados 

pela criança ou adolescente, brincadeiras, passatempos, número de organizações e/ou clubes 

que frequenta e tarefas da vida cotidiana realizadas. Os itens da escala de competências 

sociais são: número de amigos, número de vezes que se encontra com os amigos fora da 

escola, qualidade das interações sociais com pares, irmãos e pais. Em relação às escalas de 

socialização e realização de atividades, o cuidador responde às perguntas e compara a 

qualidade do desempenho da criança ou adolescente com a de pares da mesma idade. As 

perguntas que avaliam o desempenho escolar permitem verificar habilidades nas matérias 

escolares por meio do relato do cuidador, o qual deve classificar o desempenho escolar da 

criança ou adolescente como melhor, igual, pior ou abaixo da média exigida pela escola.  

- Escalas de Problemas de Comportamento: formadas por 112 perguntas agrupadas em cinco 

escalas: escala síndromes, escala orientada pelo DSM, escala de problemas de comportamento 

internalizantes, escala de problemas de comportamento externalizantes e escala total de 

problemas emocionais e comportamentais. Citam-se entre os problemas de comportamento 
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avaliados: ansiedade e depressão; queixas somáticas; problemas de sociabilidade; problemas 

de atenção; isolamento e depressão; comportamento agressivo; violação de regras; desafio e 

oposição; problemas afetivos; problemas de déficit de atenção e hiperatividade; dentre outros. 

Os itens das escalas de problemas de comportamento são preenchidos atribuindo-se: 0, 

quando o item não é verdadeiro; 1, quando o item é um pouco verdadeiro ou às vezes 

verdadeiro; e 2, quando o item é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001). Os escores T padronizados, gerados pelo ADM a partir 

dos escores brutos das escalas de problemas de comportamento, estabelecem classificação 

normal para escores abaixo de 65; limítrofe para escores T entre 65 e 70; e clínica para 

escores T maiores que 70 (ACHENBACH; RESCORLA, 2001). 

   Os dados do CBCL/6-18 foram digitados no software Assessment Data Manager 

(ADM), versão 7.2, que permitiu a conversão dos escores brutos das escalas em escores T 

(escores padronizados por idade e sexo). Essa conversão permite a classificação dos 

participantes nas faixas de normalidade, limítrofe ou clínica em cada escala, conforme o 

número e qualidade das competências. Os escores T das escalas de competências estabelecem 

classificação normal para escores maiores que 35; limítrofe para escores T entre 30 e 35; e 

clínica para escores T menores que 30 (ACHENBACH; RESCORLA, 2001). 

 

b) Registro de desempenho acadêmico a partir da média de notas escolares nas 

matérias de matemática e português.  

 

4.5 Procedimentos de coleta de dados 

Para a execução do projeto foi realizada uma reunião com os pais, previamente 

agendada pela coordenação da escola. Nessa ocasião, os pais foram convidados a participar do 

estudo e os objetivos deste foram apresentados. Ocorreram, ao todo, 14 reuniões, sendo uma 

com cada turma do Ensino Fundamental I da escola. Nessas reuniões estavam presentes 235 

pais, dos quais 216 concordaram em participar da pesquisa. Foram apresentados os objetivos 

do estudo e explicados todos os procedimentos para o preenchimento do instrumento de coleta 

de dados, conforme seus fundamentos teórico-metodológicos. Quanto ao preenchimento do 

inventário CBCL/6-18, os pais foram orientados a não deixar itens em branco e alertados 
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sobre a necessidade de preenchê-los individualmente, isto é, sem interferência de outro 

cuidador que desejasse complementar respostas. As instruções fornecidas tiveram a finalidade 

de reduzir o viés de coleta de dados (ROCHA, 2010).  

 Todos os inventários foram encaminhados em envelope fechado pela agenda dos 

alunos. Dos 216 inventários encaminhados somente 185 foram devolvidos. Uma vez 

recebidos, procedeu-se a revisão e identificação dos itens preenchidos. Foram realizadas 

aproximadamente 80 ligações telefônicas para os cuidadores que preencheram o inventário 

para complementação de dados. Após esse procedimento, quatro inventários tiveram de ser 

excluídos em decorrência de dados inválidos. Assim, a amostra final foi composta por 181 

crianças e seus respectivos cuidadores responsáveis. Abaixo, na Figura 1, pode ser observado 

o fluxograma que descreve as fases do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma da execução do estudo 

185 inventários devolvidos 

324 alunos matriculados no 
Ensino Fundamental I  

235 pais participaram da reunião 
de pais 

216 pais concordaram em 
participar da pesquisa 

Total= 181 crianças.  

2º ano: 70 alunos 
matriculados  

5º ano: 86 alunos 
matriculados  

4º ano: 88 alunos 
matriculados  

3º ano: 80 alunos 
matriculados  
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 As médias anuais das notas escolares em matemática e português foram identificadas 

nos boletins dos alunos participantes. 

 Após finalização do estudo foram realizados dois tipos de devolutivas. Redigiu-se um 

relatório individual, que foi encaminhado pela agenda dos alunos para cada um dos pais das 

crianças que não apresentaram problemas emocionais e comportamentais. A outra devolutiva 

foi conduzida pela orientadora do trabalho, com formação em Psicologia e realizada de 

maneira individual com os cuidadores responsáveis das crianças que apresentaram problemas 

emocionais e comportamentais. Além disso, foi oferecida uma palestra psicoeducativa sobre 

estratégias parentais de educação na qual foram convidados todos os pais de crianças 

matriculadas no ensino fundamental I da escola, independentemente de sua participação no 

estudo. 

 

 

4.6 Procedimentos de análise de dados 

 

 Todos os dados coletados foram organizados em um banco com o auxílio do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0. Inicialmente foram 

conduzidas análises descritivas dos dados mediante uso de tabelas de frequência simples e 

comparação de distribuição de gênero e faixa etária a partir do teste de Igualdade de Duas 

Proporções. Para verificar a distribuição de crianças e adolescentes nas faixas clínicas e 

limítrofes do CBCL/6-18, foi utilizado o software Assessment Data Manager (ADM), versão 

7.2. De acordo com recomendação de Achenbach (apud SANTOS; SILVARES, 2006) e 

como replicado no estudo brasileiro de Santos e Silvares (2006), nas análises estatísticas das 

escalas do CBCL/6-18, a faixa limítrofe foi agrupada à faixa clínica. Essa decisão deveu-se a 

dois fatores: minimizar a ocorrência de crianças classificadas como não clínicas pelo perfil do 

inventário e contextualizar os dados com fins preventivos.  

 A verificação de diferenças estatisticamente significantes foi feita por meio de testes 

paramétricos, pois foi testada a normalidade dos resíduos mediante o Teste de Normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov. Todos os intervalos de confiança construídos ao longo do trabalho 

foram de 95% de confiança estatística. Foram conduzidas análises de correlação de Pearson 

para verificar associações entre as variáveis descritivas do grupo e os escores brutos do 

CBCL/6-18 e ANOVA para verificar possíveis diferenças entre faixas etárias e gênero em 

função do número de problemas de comportamentos e competências de acordo com o 



40 
 

CBCL/6-18. Foi utilizada uma técnica de regressão logística para criar um modelo que 

determinasse a probabilidade de uma criança ser classificada como limítrofe ou clínica na 

escala total de problemas emocionais e comportamentais do CBCL/6-18, tendo como 

variáveis preditoras: idade; gênero; desempenho acadêmico (medido por meio do registro de 

notas nas matérias de matemática e português); e escores brutos obtidos na escala de 

competências sociais do CBCL/6-18. 
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5. RESULTADOS 

 

A Tabela 4 apresenta média, desvio padrão e coeficiente de variação das seguintes 

variáveis: idade, escolaridade e desempenho acadêmico (nota) em matemática e português. 

Todos os coeficientes de variação foram menores que 50%, o que indica baixa variabilidade 

(os dados se mostram homogêneos). Verifica-se também que as médias do grupo em 

matemática e português foram satisfatórias, considerando-se que a média para aprovação 

estabelecida pela escola é de seis pontos. Além disso, é importante ressaltar que no grupo 

amostral, algumas crianças estavam refazendo o ano o que determinou que no grupo amostral 

houvesse alunos com até 12 anos.  

Tabela 4 – Média, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis idade, escolaridade e 

desempenho acadêmico (nota) nas matérias de matemática e português 

Descritiva Idade Escolaridade Matemática Português 

Média 8,53 3,57 7,90 7,94 

Desvio Padrão 1,23 1,08 1,36 1,19 

Coeficiente de 

Variação 
14% 30% 17% 15% 

Total 181 181 181 181 

 

  Na tabela 5 apresenta-se uma distribuição da frequência relativa de classificação do 

grupo nas diferentes escalas do CBCL/6-18, lembrando que a classificação limítrofe foi 

agrupada na classificação clínica, como descrito no método. 
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Tabela 5 - Distribuição da frequência relativa de classificação nas faixas limítrofe/clínica e 

normal no grupo de acordo com as escalas do CBCL/6-18. 

 

 
Escalas do CBCL/6-18 

Normal Limítrofe/Clínico 

N % N % 

Escalas de 

competências 

Realização de atividades 113 62,4% 68 37,6% 

Socialização 153 84,5% 28 15,5% 

Desempenho escolar 151 83,4% 29 16,0% 

Escalas das 

síndromes 

Ansiedade e Depressão 130 71,8% 51 28,2% 

Isolamento e Depressão 164 90,6% 17 9,4% 

Queixas Somáticas 157 86,7% 24 13,3% 

Problemas de Sociabilidade 166 91,7% 15 8,3% 

Problemas com Pensamento 157 86,7% 24 13,3% 

Problemas de Atenção 159 87,8% 22 12,2% 

Violação de Regras 175 96,7% 6 3,3% 

Comportamentos Agressivos 161 89,0% 20 11,0% 

Escalas 

orientadas pelo 

DSM 

Problemas Afetivos 153 84,5% 28 15,5% 

Problemas de Ansiedade 134 74,0% 47 26,0% 

Problemas Somáticos 157 86,7% 24 13,3% 

Problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade 
158 87,3% 23 12,7% 

Problemas Oposição e Desafio 170 93,9% 11 6,1% 

Problemas de Conduta 173 95,6% 8 4,4% 

 Internalização 112 61,9% 69 38,1% 

 Externalização 153 84,5% 28 15,5% 

 Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais 
134 74,0% 47 26,0% 

 

 

  A Figura 2 mostra a distribuição em percentual dos participantes entre as faixas clínica 

e normal, de acordo com as escalas de competências do CBCL/6-18. Observa-se que, em 

todas as escalas, mais de 60% dos participantes encontram-se na faixa normal nos itens que 

avaliam as competências. Entretanto, o maior percentual de crianças que apresentam déficits 

se concentrou na escala de participação de atividades, provavelmente decorrente de déficit na 

prática de atividades esportivas, participação em organizações e/ou clubes, prática de 

brincadeiras e passatempos, dentre outras.  
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Figura 2 - Distribuição em percentual da amostra nas faixas limítrofe/clínica e normal 

conforme resultados das escalas de competências para realização de atividades, socialização e 

desempenho escolar do CBCL/6-18. 

 

 A Figura 3 mostra a distribuição em percentual dos participantes nas faixas clínica e 

normal de acordo com as escalas das síndromes do CBCL/6-18. Observa-se que em todas as 

escalas, exceto a escala de ansiedade e depressão, mais de 80% dos participantes se encontra 

na faixa normal nos itens avaliados. Aproximadamente 28% das crianças apresentam 

problemas de comportamento no espectro da ansiedade e depressão (representado por 

comportamentos como chorar muito, sentir medos diversos, reclamar de que ninguém gosta 

dele(a), solidão, sentimentos de inferioridade, sentimentos de culpa). O item ideias suicidas 

não foi identificado em nenhuma criança da amostra. 
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Figura 3 – Distribuição em percentual da amostra nas faixas limítrofe/clínica e normal 

conforme resultados das escalas das síndromes do CBCL/6-18  

 

 Na Figura 4 apresenta-se a distribuição em percentual dos participantes nas faixas 

limítrofe/clínica e normal de acordo com as escalas orientadas pelo DSM do CBCL/6-18. 

Observa-se que, assim como a distribuição verificada na escala de ansiedade e depressão da 

Figura 3, o maior número de participantes se concentrou nas escalas de problemas de 

ansiedade e de problemas afetivos (26% e 15% da amostra, respectivamente), segundo relato 

dos cuidadores. Além dos problemas de comportamento avaliados pela escala ansiedade e 

depressão, foram ainda identificados na amostra outros problemas que fazem parte da escala 

de problemas afetivos, por exemplo, dificuldades para dormir, problemas de apetite, falta de 

energia e tristeza. 
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Figura 4 – Distribuição em percentual da amostra nas faixas limítrofe/clínica e normal 

conforme resultados das escalas orientadas pelo DSM do CBCL/6-18 

 

 Na Figura 5 observa-se a distribuição em percentual dos participantes nas faixas 

limítrofe/clínica e normal de acordo com a escala de problemas de comportamento 

internalizantes, escala de problemas de comportamento externalizantes e escala total de 

problemas emocionais e comportamentais do CBCL/6-18. Embora mais de 60% dos 

participantes se encontre na faixa da normalidade, na escala de problemas de comportamento 

internalizantes, 38% do grupo está na faixa clínica ou limítrofe, sendo que este resultado é 

coerente com aquele descrito nas Figuras 3 e 4. Isto se deve ao fato de que a escala de 

problemas de ansiedade e depressão, isolamento e depressão e queixas somáticas e a de 

problemas afetivos fazem parte das escalas de problemas internalizantes, conforme o 

CBCL/6-18. 
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Figura 5 - Distribuição em percentual da amostra nas faixas limítrofe/clínica e normal 

conforme resultados das escalas de problemas de comportamento internalizantes, escala de 

problemas de comportamento externalizantes e escala total de problemas emocionais e 

comportamentais do CBCL/6-18.  

 

 Seguidamente nos quadros 1 e 2 apresentam-se duas categorizações referentes às 

preocupações e qualidades positivas que os cuidadores relataram no CBCL/6-18 em relação 

aos filhos. Em ambos os quadros o número total de relatos ultrapassa o número amostral pois 

os pais tinham livre arbítrio para relatar os aspectos que desejassem em relação a cada 

pergunta. No quadro 1 apresentam-se as categorizações referentes às qualidades positivas que 

os cuidadores identificaram no CBCL/6-18 em relação aos filhos. O maior número de relato 

de qualidades positivas concentrou-se ao redor das habilidades sociais das crianças 

 Observe-se no quadro 2 que o maior número de relato de preocupações concentrou-se ao 

nos problemas associados ao desempenho escolar.  De um lado as preocupações afetivo-
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emocionais foram muito relatadas. De outro, de maneira semelhante, os problemas de 

ansiedade e depressão (representado por comportamentos do tipo chorar muito, sentir medos 

diversos, reclamar que ninguém gosta dele(a), solidão e sentimentos de inferioridade) também 

foi uma das escalas que mais agrupou crianças com esse tipo de dificuldade a partir da 

classificação limítrofe ou clínica – 28% do total. 

 

Quadro 1 - Categorizações referentes às qualidades positivas que os cuidadores relataram no 

CBCL/6-18 em relação aos filhos. 

  

Categorias 

Número 

de 

respostas 

Exemplos de qualidades positivas relatadas pelos cuidadores 

Habilidades 

Sociais 
296 

Capacidade de fazer amigos/Comunicativo com os outros/Expressa-se 

bem/Sociável/Carinhoso/Amoroso/Alegre/Feliz/Brincalhão/Divertido/ 

Autentico/Sincero/Boa índole/Altruísta. 

 

Habilidades de 

Desempenho 

Escolar 
81 

Gosta de ir à escola/Organizado/Dedicado/Esperto/Bom raciocínio 

lógico/Facilidade nos estudos/Bom desempenho escolar/Boa compreensão 

 

Outras 

características 

comportamentais 
98 

Educado/Preocupa-se com a natureza/Envolvente/Perspicaz/Simples /Não 

mente/Equilibrada/Positivo/Correto. 
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Quadro 2 - Categorizações referentes às preocupações que os cuidadores relataram no 

CBCL/6-18 em relação aos filhos.  

 

Categorias  
Número de 

respostas 
Exemplos de preocupações relatadas pelos cuidadores 

Problemas de 

Comportamento 

Internalizantes 

30 

Ansioso/Autoestima baixa/Tímido na escola/Retraído/Tem medo de que 

eu não vá buscá-lo na escola/Sensível emocionalmente/Crescimento 

emocional/Saúde emocional/Ansiedade/Tristeza/Magoa-se fácil/Manter 

autoestima/Medo do desconhecido/Resistência a mudanças/Insegurança 

para fazer coisas/Rói unhas por ansiedade/Sensível e não gosta de 

desagradar os outros. 

Problemas de 

Comportamento 

Externalizantes 

16 

Comportamento agressivo/Impulsivo/Questionador e 

egoísta/Estabanado/Não gosta de ser contrariado e quer atenção só para 

si/Revolta da filha/Desobediente/Irrita-se facilmente/Não aceita perder/ 

Impaciente/Não gosta de errar/Vicio em videogame/ Impulsivo e 

sanguíneo age agressivamente e grita muito 

Futuro Pessoal e 

Profissional 
32 

Conviver com a violência e com pessoas maldosas no futuro/Em relação 

a sua segurança/Envolvimento com crime ou drogas/Não fique 

preguiçoso e saiba valorizar o que tem/Ao futuro e que tipo de pessoa 

estou formando/Que ele cresça e seja uma pessoa descente/Que ele se 

torne uma pessoa de bom caráter/Dar uma estrutura melhor para o 

futuro/Responsabilidade e realização/Prepará-lo para o mundo/Que deixe 

de ser criança/Identificar qual a sua melhor aptidão e desenvolver pontos 

fracos/Ser um homem bom e saber distinguir o certo do 

errado/Integridade/Desenvolvimento pessoal/Transmitir valores como 

respeito ao próximo/Deixar uma pessoa melhor para o mundo/ Formação 

do caráter, honestidade/Responsabilidade/Futuro 

Profissional/Maturidade integridade; carácter; honestidade; maturidade. 

Habilidades 

sociais 
10 

Convívio social harmonioso/Sente-se excluído nas brincadeiras na hora 

do recreio/Tenha respeito pelo próximo e relaciona-se bem/Entrosamento 

com o grupo/Dificuldade em socializar-se/Que aprenda a viver, respeitar 

o próximo e conquiste seu lugar/A escolha dos amigos no futuro/Tenha 

noção do coletivo/Andar em boas companhias/Socializar-se/Respeitar o 

próximo/Noção do coletivo. 

Problemas 

associados ao 

desempenho 

escolar 

48 

Não consegue se concentrar/É muito disperso/Esquece com frequência o 

que estudou/Não presta muita atenção/Acompanhar a escola/Que não se 

sinta desmotivada nos estudos/Não consegue dar sequência aos 

estudos/Necessita de ajuda escolar/Tenho medo de que ele não 

acompanhe a escola/Gosta mais de esportes do que das aulas/Dedicação 

dele na escola/Organização para os estudos em matemática/Que sempre 

tenha gosto pelos estudos/Desenvolvimento escolar/Que tenha sua 

autoestima diminuída caso tenha dificuldades escolares/Acompanhar a 

escola/Que não se sinta desmotivada nos estudos/Não consegue dar 

sequência aos estudos/Necessita de ajuda escolar/Tenho medo de que 

não acompanhe a escola/Não consegue acompanhar os conteúdos 

escolares. 

Problemas 

Associados à 

Saúde 

9 
Exagera na comida/Obesidade/Sobrepeso/Estar saudável; problemas 

respiratórios/Desenvolvimento físico e motor. 

Outros 48 

É muito tranquilo/Sua posição de líder/Exigência e rigor/Por ainda ser 

criança e ter muitos cuidados especiais/As preocupações normais de todo 

o pai. 

Nenhum 12 Nada a declarar. 
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 Na Tabela 6 são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson que validam a 

associação entre as variáveis: idade; desempenho em matemática e português; e escores 

brutos nas escalas de competências para realização de atividades, socialização e desempenho 

escolar do CBCL/6-18. Quanto às correlações entre a) competências para socialização e 

idade; b) participação em atividades e desempenho em matemática e português; c) 

socialização e desempenho em português, verifica-se que embora estas tenham sido 

correlações estatisticamente significantes, os valores absolutos dos coeficientes indicam que 

foram associações em nível baixo. Por outro lado, os coeficientes de correlação entre a escala 

de desempenho escolar do CBCL/6-18 (na qual o cuidador avalia o desempenho da criança 

nas matérias escolares de acordo com a média exigida pela escola) e o desempenho 

acadêmico obtido mediante o registro de nota nas matérias de português e matemática foram 

bons e positivos, o que indica que quanto melhor é a avaliação dos cuidadores, mais elevadas 

são as notas nessas matérias e vice-versa. 

Tabela 6 – Correlação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e 

escores brutos nas escalas de competências para realização de atividades, socialização e 

desempenho escolar do CBCL/6-18  

Escalas de Competências 

Idade Matemática Português 

Corr P-valor Corr P-valor Corr P-valor 

Participação em atividades -0,06 0,465 0,15 0,037* 0,20 0,006* 

Socialização 0,17 0,019* 0,09 0,184 0,14 0,056* 

Desempenho escolar -0,01 0,854 0,61 <0,001* 0,59 <0,001* 

*Valor de p estatisticamente significante com 95% de confiança estatística.  

 

 Na Tabela 7 são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson que validam a 

associação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e escores brutos 

nas escalas das síndromes do CBCL/6-18. Os índices de correlação mais elevados e 

estatisticamente significantes foram verificados entre a escala de problemas de atenção do 

CBCL/6-18 e o desempenho acadêmico verificado por meio do registro de nota nas matérias 

de português e matemática. Os coeficientes indicaram que quanto menor é o número de 

problemas de atenção relatados nos itens dessa escala (dificuldades para finalizar tarefas 
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iniciadas, problemas de concentração, não prestar atenção em um assunto durante muito 

tempo), mais elevadas são as notas nessas matérias e vice-versa. Os coeficientes com 

significância estatística obtidos entre as escalas de problemas de sociabilidade e violação de 

regras e o desempenho acadêmico verificado por meio do registro de nota nas matérias de 

português e matemática, assim como os coeficientes obtidos entre a escala de ansiedade e 

depressão e o desempenho em matemática foram baixos. 

 

Tabela 7 – Correlação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e os 

escores brutos nas escalas das síndromes do CBCL/6-18  

Escalas das Síndromes 

Idade Matemática Português 

Corr P-valor Corr P-valor Corr P-valor 

Ansiedade e Depressão -0,08 0,266 -0,22 0,003* -0,10 0,195 

Isolamento e Depressão 0,01 0,858 -0,11 0,156 0,01 0,994 

Queixas somáticas 0,02 0,836 -0,05 0,499 -0,02 0,842 

Problemas de Sociabilidade 0,02 0,792 -0,24 0,001* -0,20 0,008* 

Problemas com o Pensamento -0,11 0,153 -0,13 0,072 -0,03 0,661 

Problemas de Atenção -0,03 0,732 -0,47 <0,001* -0,40 <0,001* 

Violação de Regras -0,04 0,588 -0,27 <0,001* -0,19 0,012* 

Comportamento Agressivo -0,09 0,246 -0,14 0,064 -0,13 0,080 

*Valor de p estatisticamente significante com 95% de confiança estatística.  

 Na tabela 8 são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson que validam a 

associação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e escores brutos 

das escalas orientadas pelo DSM do CBCL/6-18. Embora tenham sido associações de nível 

moderado, os índices de correlação mais elevados e estatisticamente significantes foram 

verificados entre a escala de problemas de déficit de atenção e hiperatividade do CBCL/6-18 e 

o desempenho acadêmico verificado por meio do registro de nota nas matérias de português e 

matemática. Esses coeficientes indicam que, na amostra, quanto menos problemas de déficit 

de atenção e hiperatividade são relatados pelos cuidadores (dificuldades para finalizar tarefas 

iniciadas, problemas de concentração, impulsividade, não prestar atenção em um assunto 
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durante muito tempo), mais elevadas são as notas nessas matérias e vice-versa. Os outros 

coeficientes de correlação, embora estatisticamente significantes, foram baixos. 

Tabela 8 – Correlação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e 

escores brutos nas escalas orientadas pelo DSM do CBCL/6-18 

Escalas orientadas pelo DSM  

Idade Matemática Português 

Corr P-valor Corr P-valor Corr P-valor 

Problemas Afetivos -0,04 0,594 -0,18 0,014* -0,05 0,489 

Problemas de Ansiedade -0,05 0,538 -0,18 0,014* -0,07 0,342 

Problemas somáticos 0,03 0,682 -0,02 0,980 -0,08 0,917 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade -0,07 0,337 -0,31 <0,001* -0,29 <0,001* 

Problemas de Oposição e Desafio -0,05 0,492 -0,14 0,058 -0,11 0,127 

Problemas de Conduta -0,05 0,539 -0,21 0,005* -0,19 0,010* 

*Valor de p estatisticamente significante com 95% de confiança estatística.   

 Na Tabela 9 são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson que validam a 

associação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e escores brutos 

nas escalas de problemas de internalização, externalização e problemas totais 

emocionais/comportamentais do CBCL/6-18. Observa-se que, embora tenham sido 

verificadas associações com significância estatística, os coeficientes obtidos foram de nível 

baixo (todos com valores abaixo de 30%).  

Tabela 9 – Correlação entre as variáveis: idade, desempenho em matemática e português e 

escores brutos nas escalas de problemas de internalização, problemas de externalização e 

problemas totais emocionais / comportamentais do CBCL/6-18  

Escalas do CBCL/6-18 

Idade Matemática Português 

Corr P-valor Corr P-valor Corr P-valor 

Problemas de Internalização -0,04 0,635 -0,17 0,026* -0,06 0,446 

Problemas de Externalização -0,08 0,275 -0,18 0,015* -0,15 0,039* 

Problemas Totais Emocionais / Comportamentais -0,07 0,329 -0,27 <0,001* -0,19 0,010* 

*Valor de p estatisticamente significante com 95% de confiança estatística.  
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 Para identificar possíveis diferenças entre duas faixas etárias em função do número de 

problemas de comportamentos e competências de acordo com o CBCL/6-18 foi realizado um 

teste ANOVA. A amostra foi dividida em dois grupos: um grupo de crianças entre 6 e 8 anos, 

e outro formado por crianças entre 9 e 12 anos. Nessa análise, foram verificadas diferenças 

estatisticamente significantes entre esses dois grupos somente na escala social de 

competências. Foi verificada uma média maior de competências sociais, conforme relato dos 

cuidadores, no grupo de crianças de 9 a 12 anos (média de escore bruto: 7,94) em comparação 

com o outro grupo (média de escore bruto: 7,02). 

 Outra ANOVA foi conduzida para verificar possíveis diferenças entre crianças do 

gênero feminino e do masculino e o número bruto de problemas de comportamentos e 

competências de acordo com o CBCL/6-18. As comparações foram feitas separadamente para 

cada faixa etária (crianças entre 6 e 8 anos e crianças entre 9 e 12 anos) e também na amostra 

total. As únicas diferenças médias estatisticamente significantes foram verificadas entre 

ambos os gêneros nas seguintes escalas: 

a) Escalas de queixas somáticas (p<0,001); 

b) Escala de problemas somáticos (p<0,001); 

c) Escala de ansiedade e depressão (p=0,009); 

d) Escala de problemas de internalização (p=0,007); 

e) Escala de problemas de atenção (p=0,04). 

Com exceção das escalas de problemas de atenção, a média dos escores brutos de 

todas as escalas descritas anteriormente foi mais elevada no grupo de meninas, se comparada 

ao grupo de meninos, em ambas as faixas etárias. Já na escala de problemas de atenção, os 

meninos apresentam maiores médias de problemas em ambas as faixas etárias (média das 

meninas: 3,70; média dos meninos: 4,80). 

 Finalmente, foi utilizada a técnica de regressão logística com a finalidade de criar um 

modelo que determinasse a probabilidade de uma criança ser classificada como limítrofe ou 

clínica na escala total de problemas emocionais e comportamentais do CBCL/6-18, tendo 

como variáveis preditoras a idade, o gênero, o desempenho acadêmico verificado por meio do 

registro de nota nas matérias de matemática e português e o escore bruto obtido na escala de 
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competências sociais do CBCL/6-18. Como observado na Tabela 9, foi verificada a aderência 

do modelo para testar se ele pode predizer a probabilidade de uma criança ser clínica ou 

limítrofe na escala total de problemas emocionais e comportamentais do CBCL/6-18. Na 

Tabela 10 verifica-se que nos três testes não foram encontrados valores estatisticamente 

significantes, o que leva à conclusão sobre a boa aderência do modelo.  

 

Tabela 10 – Testes de aderência dos modelos de Regressão Logística 

Métodos Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Pearson 0,511 0,336 0,394 0,460 

Deviance 0,310 0,318 0,312 0,296 

Hosmer-Lemeshow 0,516 0,972 0,693 0,947 

 

 Na tabela 11 mostra-se a análise de regressão logística nos quatro modelos. Do 

conjunto inicial de variáveis independentes selecionadas no modelo 1 (idade, gênero, 

desempenho acadêmico verificado por meio do registro de nota nas matérias de matemática e 

português, e escores brutos obtidos na escala de competências sociais do CBCL/6-18), de 

acordo com a significância estatística, ficaram no Modelo 4 apenas as variáveis desempenho 

acadêmico em matemática e competências na área social conforme o CBCL/6-18. 

 

Tabela 11 – Coeficientes do Modelo de Regressão Logística 

Variáveis independentes 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Coef. P-valor Coef. P-valor Coef. P-valor Coef. P-valor 

Constante 4,908 0,010 5,137 0,005 5,532 0,002 3,373 0,004 

Sexo -0,161 0,675 

      

Idade -0,256 0,098 -0,266 0,078 -0,245 0,099 

  

Desempenho acadêmico 

Matemática -0,424 0,068 -0,519 0,017 -0,343 0,010 -0,313 0,016* 

Português 0,218 0,409 0,252 0,307 

    

Escala de Competências Atividades 0,084 0,182 
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Social -0,267 0,003 -0,265 0,002 -0,258 0,003 -0,276 0,001* 

Escolar -0,209 0,289 

      

Legenda 

Coef: Coeficiente 

*Valor de p estatisticamente significante com 95% de confiança estatística  

 Na Tabela 12 é apresentado o modelo de regressão logística final que foi gerado para a 

amostra estudada. Verifica-se que a probabilidade de existirem problemas de socialização e 

problemas totais emocionais/comportamentais na faixa limítrofe ou clínica é de 

aproximadamente 76%. Já a probabilidade de haver problemas de desempenho acadêmico em 

matemática e problemas totais emocionais/comportamentais na faixa limítrofe ou clínica é de 

aproximadamente 73%. 

Tabela 12 – Modelo de regressão logística final das razões de chances das variáveis 

desempenho acadêmico em matemática e competências sociais para os problemas totais 

emocionais/comportamentais 

Variáveis independentes 

Razão de ocorrência 

Abaixo OR Acima 

Desempenho acadêmico Matemática 0,57 0,73 0,94 

Escala de Competências Social 0,64 0,76 0,90 

 

A seguir serão discutidos os resultados acima descritos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo analisou a associação entre problemas emocionais e 

comportamentais, desempenho escolar e indicadores de competência social em crianças 

regularmente matriculadas no Ensino Fundamental I de uma escola particular da cidade de 

São Paulo.  

 Diversos estudos mostram que crianças que apresentam problemas de comportamento 

têm maiores chances de manifestar também dificuldades escolares, problemas emocionais e 

de socialização (ARÓN; MILICIC, 1994; BOLSONI-SILVA, 2006; GRAMINHA, 1992; 

HINSHAW, 1992).  

 Na interação social a criança aprende a negociar regras, desempenhar diferentes 

papéis, testar os limites na relação com o outro, respeitar a si próprio e aos pares. Também 

nessa interação surgem diversas dificuldades interpessoais que, espera-se, a criança aprenda a 

enfrentar de maneira assertiva. De acordo com Pinto e Branco (2009), interações sociais 

permitem que a criança desenvolva diversas habilidades.  Para Del Prette e Del Prette (1998) 

o desenvolvimento interpessoal é entendido como “a capacidade para estabelecer e manter 

interações sociais simultaneamente produtivas e satisfatórias diante de diferentes 

interlocutores, situações e demandas”. Conforme respostas dos pais ao CBCL/6-18, foram 

identificados nesse estudo problemas de socialização e déficits em competências sociais em 

28 e 15 crianças respectivamente (a Tabela 5 mostra que 28 crianças se encontram na faixa 

limítrofe ou clínica na escala de competências de socialização e 15 crianças na escala de 

problemas de sociabilidade). 

 Segundo Sapienza, Farias e Silvares (2009), competências sociais e sucesso acadêmico 

são dois fatores descritos na literatura que promovem o ajustamento individual e interpessoal 

e que previnem problemas de comportamento em crianças e adolescentes. Para esses autores 

competência social se refere à capacidade do indivíduo de manejar seu repertório de 

habilidades sociais, de modo que a criança ou adolescente manifeste comportamentos de 

autocontrole, empatia, assertividade e habilidades para resolução de problemas interpessoais 

(SAPIENZA; FARIAS; SILVARES, 2009). O presente estudo verificou que, no que se refere 

ao desempenho acadêmico médio, o grupo não apresenta dificuldades escolares, pois as notas 
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médias em português e matemática estão próximas de 8 pontos conforme mostrado na Tabela 

4.  

 Entretanto, apesar de o desempenho acadêmico ter sido satisfatório nas duas matérias, 

conforme a Tabela 4, foi verificado que 16% da amostra (28 crianças) apresenta problemas de 

desempenho escolar segundo relato dos pais no CBCL/6-18 (Figura 2). Conforme mostrado 

na Tabela 6, as correlações positivas e estatisticamente significativas entre as notas de 

matemática e de português e as competências das crianças para realização de atividades e 

socialização do CBCL/6-18 indicam que há uma associação entre essas variáveis, sendo que 

esse achado é compatível com estudos anteriores (FEITOSA; DEL PRETTE; MATOS 2006). 

Porém, deve ser destacado que as correlações significantes encontradas podem ser 

consideradas de nível baixo (até 20% de associação). É provável que isso decorra do baixo 

número amostral ou ainda do fato de que a amostra estudada não apresenta um desempenho 

escolar médio abaixo da média exigida pela escola nas matérias de português e matemática. 

Parte-se do pressuposto de que, como o grupo de participantes não apresenta dificuldades 

escolares em nível elevado (Tabela 4), é provável que o desempenho escolar ainda não 

configure um fator de vulnerabilidade psicossocial importante para esse grupo (ELIAS; 

MARTURANO, 2005). 

 As correlações verificadas entre as notas de matemática e de português e o 

desempenho escolar conforme o relato dos pais no CBCL/6-18 (tabela 6) indicam que, na 

amostra estudada, há uma concordância entre a percepção dos pais sobre o desempenho 

escolar dos filhos e as notas obtidas pelas crianças nas provas. Embora o presente estudo não 

tivesse o objetivo de explorar o tipo de prática educativa parental no acompanhamento do 

desempenho acadêmico desses escolares, o achado indica que provavelmente trata-se de pais 

que estão monitorando o desenvolvimento escolar das crianças participantes.  

 Os resultados do CBCL/6-18 referentes a competências do grupo mostraram que mais 

de 60% de todos os participantes se encontram na faixa de normalidade (Tabela 5 e Figura 2), 

entretanto o estudo constatou em 68 crianças um déficit na participação e realização de 

atividades esportivas, de lazer e brincadeiras. Como foi verificada uma correlação positiva 

estatisticamente significante entre a prática de atividades e o desempenho em matemática e 

em português, parte-se da seguinte hipótese: como mostra o estudo de Sapienza, Farias e 

Silvares (2009), alunos sem dificuldades escolares tendem a participar mais de atividades 
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sociais, praticam mais esportes, participam mais de grupos e estabelecem mais 

relacionamentos sociais.  

 Outro achado que tende a confirmar na amostra estudada a hipótese anterior foi a 

correlação negativa e estatisticamente significante encontrada entre a escala problemas de 

sociabilidade do CBCL/6-18 e o desempenho acadêmico nas matérias de português e 

matemática (Tabela 7). Ou seja, neste grupo, crianças que são mais dependentes, reclamam de 

solidão, sentem inveja com facilidade ou são alvos de gozações tendem a ter mais problemas 

de desempenho acadêmico. Esses resultados corroboram os dados provenientes de estudos 

conduzidos em outros países (JACKSON; WARREN, 2000; O’CONNEL; BOAT; 

WARNER, 2009), que afirmam que a maneira como as crianças e os jovens passam o seu 

tempo livre pode contribuir essencialmente nas oportunidades e nas suas escolhas futuras. Os 

contextos sociais das atividades de tempo livre, tal como hobbies e brincadeiras, oferecem 

oportunidades para a construção de laços sociais e emocionais fundamentais (MCHALE; 

CROUTER; TUCKER, 2001). Crianças com dificuldades escolares muitas vezes possuem 

déficits em competência social, enquanto que alunos que apresentam bons indicadores nessas 

competências demonstram sucesso na área escolar (BERNARDES et al., 2000; FEITOSA, 

2007; KAVALE; FORNESS, 1996).  

 Ainda sobre a competência social, esse estudo verificou uma correlação positiva e 

significante entre a escala de competências sociais, conforme relato dos pais, e a variável 

idade (Tabela 6), mostrando que, com o aumento da idade, as crianças da amostra tendem a 

melhorar progressivamente o desempenho social. Nesse sentido, a ANOVA também 

identificou no repertório de habilidades sociais medido pelo CBCL/6-18 diferenças 

estatisticamente significantes entre o grupo de crianças da faixa etária de 6 a 8 anos se 

comparado com o grupo de 9 a 12 anos, sendo que esse último grupo obteve escores brutos de 

competência social mais elevados. Infere-se que os escolares entre 9 e 12 anos têm maior 

número de amigos, frequentemente conseguem se encontrar com eles fora do horário da 

escola e mantêm interações de maior qualidade com seus pares, irmãos e pais. Esses dados 

são compatíveis com estudos anteriores (CECONELLO; KOLLER, 2000; KLIEWER, 1991; 

MONDELL; TYLER, 1981).  

Diferenças no relacionamento social em decorrência do aumento da idade são 

esperadas, pois a qualidade das interações sociais também depende de outras habilidades 

cognitivas e de autorregulação emocional que são desenvolvidas posteriormente (DIAS; 
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VIKAN; GRAVAS, 2000; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005).  Dessa forma, a partir dos 

oito anos, as crianças desenvolvem progressivamente a capacidade de fazer e manter novas 

amizades, de se identificar com as perspectivas afetivas dos outros, de desenvolver repertórios 

comportamentais que lhe permitam lidar com diferentes demandas internas e externas 

(KLIEWER, 1991).  

Dentre os problemas de comportamento que abrangem as escalas das síndromes e que 

foram relatados pelos pais no CBCL/6-18, os de ansiedade e depressão foram mais 

prevalentes. Destaca-se que, do total de 181 crianças, 51 se encontram na faixa limítrofe ou 

clínica (Tabela 5 e Figura 3). Destaca-se também que esse tipo de problema emocional foi 

uma das preocupações mais relatadas pelos pais conforme mostrado no quadro 2. De acordo 

com o referencial teórico adotado nesse estudo (ACHENBACH; EDELBROCK, 1979), esse 

tipo de problema é classificado como um problema internalizante de comportamento de difícil 

manejo, pois nem todas as alterações são observáveis, por exemplo, sentimentos de medo, de 

solidão, de inferioridade e de culpa, humor deprimido na maior parte do dia, falta de interesse 

nas atividades diárias, alteração de sono e apetite, falta de energia, alteração na atividade 

motora, sentimento de inutilidade e dificuldade para se concentrar (CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH, 2003). Muitas vezes são problemas que, quando não identificados 

precocemente, podem ter um mau prognóstico.   

Existem dados divergentes quanto à prevalência de problemas de comportamento, 

indicadores de depressão e queixas somáticas ao se comparar crianças em idade escolar 

quanto ao gênero (ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1997; BAPTISTA; GOLFETO, 2000). No 

presente estudo, a ANOVA indicou diferenças estatisticamente significantes entre meninas e 

meninos, nos dois grupos etários em que a amostra foi dividida, tanto em relação às queixas 

de depressão e ansiedade quanto às queixas somáticas. Esses dados são semelhantes aos 

obtidos por Baptista e Golfeto (2000) que verificaram, por meio do Inventário de Depressão 

Infantil, maiores taxas de prevalência de sintomas depressivos em meninas de uma amostra 

composta por 135 escolares com idade entre sete e quatorze anos. Dados semelhantes sobre a 

maior incidência de depressão no gênero feminino também foram encontrados no estudo de 

Hallak (2000). Porém, diferentemente do trabalho de Baptista e Golfeto (2000), em que a 

maior incidência de depressão foi verificada entre meninas de 10 a 13 anos de idade, no 

presente trabalho, meninas entre 6 e 8 anos obtiveram escores mais elevados nas escalas de 

ansiedade e depressão e de queixas somáticas, se comparadas àquelas de 9 a 12 anos. 
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Sabe-se também que a ocorrência de problemas emocionais na infância, tais como 

ansiedade e depressão, muitas vezes está relacionada a dificuldades acadêmicas e 

comportamentais. Os sintomas de ansiedade são extremamente comuns na infância e na 

adolescência e podem muitas vezes interferir negativamente no bem estar geral, na vida social 

e no desenvolvimento de habilidades sociais. Além disso, os sintomas de ansiedade podem 

contribuir para o mau desempenho escolar e o fracasso escolar (MAZZONE et al., 2007). No 

estudo foram verificados escores médios em problemas de comportamento internalizantes 

mais elevados nas meninas do que nos meninos, nas duas faixas etárias em que o grupo foi 

dividido. Destaca-se também que as meninas entre 6 e 8 anos apresentaram escores médios 

mais elevados (11,0 versus 7,16; p=0,01). Esses resultados indicam a necessidade de 

acompanhamento dessas meninas, pois, provavelmente, a maior parte dos 69 participantes 

(Tabela 5) que obtiveram escores na faixa limítrofe ou clínica deve estar concentrada no 

grupo de meninas entre 6 e 8 anos de idade. 

No Brasil, ainda são poucos os trabalhos destinados a verificar a possível associação 

entre problemas afetivos de tipo depressivo e desempenho acadêmico na infância. Entretanto, 

o estudo de Cruvinel e Boruchovitch (2004) evidenciou uma associação entre depressão 

infantil e dificuldades escolares em um grupo de 169 crianças do Ensino Fundamental I de 

uma escola pública. Um dos resultados dessa pesquisa mostrou evidências de associações 

negativas e estatisticamente significantes entre os problemas de comportamento nas escalas de 

ansiedade e depressão e de problemas afetivos do CBCL/6-18 e problemas de desempenho em 

matemática. No caso do presente estudo, semelhante aos achados de Cruvinel e Boruchovitch 

(2004), na matéria de português essas associações não foram significantes (Tabelas 7 e 8). No 

estudo de Cruvinel e Boruchovitch (2004) foi levantada a hipótese de que provavelmente 

problemas depressivos tendem a interferir mais negativamente no desempenho na disciplina 

de matemática do que na disciplina de português. Uma vez que o presente estudo utilizou uma 

amostra não probabilística, não foram indagadas estratégias de aprendizagem nem 

características sobre o tipo de prova que avaliou essas crianças; a diferença entre os resultados 

em matemática e em português deve ser tratada com cautela.  

Embora nesse estudo não fossem obtidas correlações significantes entre problemas de 

comportamento referentes a queixas somáticas e desempenho escolar, vale destacar que 24 

crianças se encontram na faixa limítrofe ou clínica na escala de queixas somáticas (Tabela 5). 

Estudo realizado por Enumo, Ferrão e Ribeiro (2006), buscou identificar, descrever e analisar 

possíveis relações entre as emoções relatadas e a saúde física dos alunos com dificuldade de 
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aprendizagem, cursando as séries iniciais do Ensino Fundamental, comparando-os com alunos 

sem dificuldade de aprendizagem. A pesquisa partiu do pressuposto de que os alunos com 

dificuldades de aprendizagem apresentam mais indicadores de depressão, ansiedade, queixas 

somáticas, faltas escolares, estresse, peso e altura abaixo do esperado para a idade e mais 

queixas físicas do que os amigos sem dificuldades escolares. A amostra foi composta por 60 

alunos entre 8 e 14 anos de idade (31 meninos e 29 meninas), que estavam cursando o 3º e 4º 

ano do Ensino Fundamental. A composição da amostra foi feita a partir da aplicação do Teste 

de Desempenho Escolar. Para identificar os alunos com mais indicadores de problemas 

emocionais e de saúde foram aplicados quatro testes: Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

para Crianças, Escala de Stress Infantil, a Escala de Sintomatologia Depressiva para Mestres, e 

um questionário com 13 questões sobre doenças e queixas somáticas. Os resultados 

encontrados mostram que os alunos com dificuldades de aprendizagem, quando comparados ao 

grupo sem problemas escolares, relataram mais doenças, sintomas físicos e queixas somáticas, 

tais como dor de cabeça, ansiedade e depressão.  

No estudo foram obtidas correlações estatisticamente significantes entre os escores das 

escalas de problemas de atenção e problemas de déficit de atenção e hiperatividade do 

CBCL/6-18 e o desempenho acadêmico em português e em matemática obtido a partir do 

registro de nota (Tabelas 7 e 8). Outro achado relevante foi a diferença encontrada entre 

gêneros na escala de problemas de atenção (p=0,04), de acordo com a ANOVA, destacando-se 

que os escores médios foram mais elevados no grupo de meninos. Esses dados também são 

semelhantes aos achados de Heiligenstei e colaboradores (1999) cujo estudo teve como 

objetivo examinar as dificuldades psicológicas e acadêmicas de alunos diagnosticados com 

TDAH e de alunos sem o transtorno. Os resultados encontrados mostram que os alunos com 

TDAH apresentaram notas mais baixas se comparados aos alunos sem TDAH.  

No trabalho de Rohde e colaboradores (1999) também foram encontrados resultados 

semelhantes aos obtidos no presente estudo. Nele, os autores conduziram um estudo cujo 

objetivo foi avaliar a prevalência de TDAH e possíveis comorbidades e dificuldades escolares 

entre escolares de Porto Alegre. A amostra foi composta por 1.013 alunos com idades entre 12 

a 14 anos, de 64 escolas estaduais. Os resultados encontrados mostraram que 87% dos 

participantes diagnosticados com TDAH possuíam em seus currículos pelo menos uma 

repetência, comparado a 30% do grupo controle. Observaram também que 48% dos 

adolescentes com TDAH já haviam sido suspensos pelo menos uma vez da escola, 17% já 

haviam sido expulsos de outras escolas, comparado respectivamente a 17% e 2% do grupo 
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controle. Em relação às comorbidades, foram verificadas correlações positivas e significantes 

entre a presença de desafio e oposição e o desempenho em matemática e em português 

(ROHDE et al., 1999). Inclusive, no que se refere ao achado da comorbidade do TDAH com o 

Transtorno de Oposição e Desafio, na Tabela 8 do presente estudo também foram obtidas 

correlações negativas e estatisticamente significantes entre os problemas de violação de regras 

do CBCL/6-18 e o desempenho acadêmico.  

Sobre as complicações das trajetórias de escolares com TDAH e desafio e oposição, 

Drabick e colaboradores realizaram um estudo para examinar possíveis validadores externos 

nos sintomas de déficit de atenção e hiperatividade e Transtorno de Oposição e Desafio e 

verificar a natureza a co-ocorrência entre ambos (DRABICK et al, 2004). A amostra foi 

composta por 600 crianças ucranianas de 10 a 12 anos de idade. Um dos resultados encontrados 

mostrou que o Transtorno de Oposição e Desafio agravou sinergicamente os problemas de 

desempenho escolar nas crianças com TDAH. 

Finalmente, outro dos achados do estudo que consideramos relevante foi o resultado 

do modelo de regressão logística gerado para determinar a probabilidade de uma criança ser 

classificada como limítrofe ou clínica na escala total de problemas emocionais e 

comportamentais do CBCL/6-18. Como descrito no capítulo Resultados, as variáveis preditoras 

utilizadas no modelo foram idade, gênero, desempenho acadêmico obtido por meio do registro 

de nota nas matérias de matemática e português e escores brutos obtidos na escala de 

competências sociais do CBCL/6-18. O critério que determinou a seleção dessas variáveis 

como possíveis preditoras foi o objetivo geral do presente estudo, assim como achados de 

pesquisas anteriores que mostram a estreita relação existente entre problemas de 

comportamento, dificuldades escolares e habilidades sociais de crianças de idade escolar 

(BOLSONI-SILVA; MARTURANO; FREIRIA, 2010; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003; 

DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003; SILVARES, 2000). 

De acordo com equação gerada (Tabela 12), foi verificado na amostra de participantes 

que a probabilidade de existirem problemas de socialização e problemas totais 

emocionais/comportamentais na faixa limítrofe ou clínica é de aproximadamente 76%. Já a 

probabilidade de haver problemas de desempenho acadêmico em matemática e problemas 

totais emocionais/comportamentais na faixa limítrofe ou clínica foi de aproximadamente 73%. 

Ambos os percentuais indicam que as chances de desenvolver problemas 

emocionais/comportamentais (de acordo com os identificados no CBCL/6-18) são elevadas na 
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presença de problemas de desempenho escolar em matemática ou na presença de déficits de 

competências sociais.  

Sabe-se que esse estudo representa um corte transversal de uma amostra de 181 

crianças de um total de 324 escolares regularmente matriculados no Ensino Fundamental I da 

escola em que a pesquisa foi realizada. Entretanto, os resultados vão ao encontro dos achados 

de outros estudos brasileiros que abordam a relação entre desempenho escolar, socialização e 

problemas de comportamento (BANDEIRA et al., 2006; D´AVILA-BACARJI; 

MARTURANO; ELIAS, 2005; ELIAS; MARTURANO, 2005; FERREIRA; MARTURANO, 

2002; GARDINAL; MARTURANO, 2007; MEDEIROS et al., 2000; SANTOS; GRAMINHA, 

2006). Levanta-se a hipótese de que as variáveis preditoras confirmadas na equação da 

regressão (Tabela 12) podem ser classificadas como possíveis indicadores de vulnerabilidade 

psicossocial e escolar para que essas crianças desenvolvam problemas de comportamento.  

Inclusive, como mostrado no quadro 1, os pais percebem com especial atenção o 

desenvolvimento de habilidades sociais dos filhos. 

 O inventário CBCL/6-18 é um dos instrumentos de rastreamento de problemas de 

comportamento mais utilizados no mundo e possui excelentes indicadores de validação em 

estudos transculturais (WIELEWICKI; GALLO; GROSSI, 2011; IVANOVA et al., 2007). 

Considerando a sensibilidade que o inventário apresenta para identificar problemas de 

comportamento e partindo dos resultados do modelo de regressão logística, formula-se a 

seguinte recomendação para as equipes educacionais da escola, lócus do estudo: avaliar 

periodicamente indicadores de desenvolvimento de habilidades sociais e de desempenho 

escolar nos alunos, que quando deficitários, podem predispor as crianças ao desenvolvimento 

de problemas de emocionais e de comportamento.  

 Seguidamente serão formuladas as principais considerações finais do estudo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral explorar possíveis associações entre 

problemas emocionais e comportamentais, desempenho escolar e indicadores de competência 

social em um grupo de crianças entre 6 e 12 anos de idade.  

Os dados encontrados permitiram verificar como os indicadores de competências 

sociais, de realização de atividades e de desempenho escolar (obtido tanto pelo registro das 

notas quanto pelas respostas dos pais ao CBCL/6-18) são fatores que, na amostra, se 

associaram de maneira importante com o ajustamento psicossocial das crianças. Os dados que 

confirmaram essa afirmação foram as correlações estatisticamente significantes entre o 

desempenho escolar e diversos indicadores de problemas de comportamento 

(ansiedade/depressão, violação de regras, problemas afetivos, de problemas de atenção, 

problemas de déficit de atenção e hiperatividade, problemas internalizantes) e de competências 

(prática de esportes, realização de atividades sociais e de lazer, número de qualidade dos 

relacionamentos sociais) avaliados pelo CBCL/6-18.  

Na ordem hierárquica descendente, os cinco problemas de comportamento com maior 

prevalência identificados na amostra de participantes foram: a) 69 crianças com problemas de 

comportamento internalizantes; b) 68 crianças com déficits de competências para realização de 

atividades; c) 47 crianças com problemas de ansiedade; d) 47 crianças com problemas totais 

emocionais/comportamentais; e) 29 crianças com problemas de desempenho escolar. 

De todos os problemas de comportamento identificados nas crianças, dois merecem 

destaque nessas considerações. O primeiro deles foi o percentual relativamente elevado de 

crianças que apresentaram problemas de comportamento de internalização (aproximadamente 

38% do total). Trata-se de um espectro de dificuldades emocionais avaliadas pelo CBCL/6-18 a 

partir de indicadores de depressão, isolamento social, ansiedade e queixas somáticas de fundo 

emocional.  Esses problemas foram mais prevalentes no grupo de meninas, e foram relatados 

em maior número nas meninas entre 6 e 8 anos, comparando-se às meninas de 9 a 12 anos. O 

achado é um alerta para pais e educadores dos alunos que compõem a amostra. Outro resultado 

de destaque em relação ao CBCL/6-18 refere-se às 23 crianças identificadas com problemas de 

déficit de atenção e hiperatividade. De acordo com alguns dos estudos trazidos para discussão 

no presente trabalho, sabe-se que problemas desse tipo interferem consideravelmente no 
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desempenho escolar e na adaptação psicossocial de crianças em idade escolar. E, apesar desse 

estudo ter como limitação o preenchimento dos inventários sem a supervisão direta do 

pesquisador (como descrito no método – inventários enviados e recebido via agenda do aluno), 

os achados mostraram que os participantes apresentam problemas de comportamento que 

merecem atenção tanto por parte de pais como de educadores. 

Dada a necessidade de avaliações mais exaustivas e específicas para cada um dos 

problemas de comportamento detectados pelo CBCL/6-18 e, assim como foi explicitado no 

capítulo de método, os pais de todas as crianças que obtiveram resultados nas faixas limítrofe 

ou clínica em alguma das escalas do inventário tiveram a oportunidade de receber uma 

devolutiva individual sobre os problemas detectados, com recomendações específicas para cada 

caso. Dessa maneira o estudo não só contribuiu para a identificação de problemas emocionais e 

comportamentais, competências sociais e dificuldades escolares, mas também proporcionou 

orientação aos pais sobre a necessidade de outras avaliações e acompanhamentos conforme 

cada caso.  Cabe destacar que nesses encontros tanto o pai quanto a mãe ou outros cuidadores 

da criança foram convidados. Assim, pode ser ampliada a devolutiva para outros responsáveis. 

No entanto, outra limitação do estudo foi o fato de não poder ter incluídos esses outros 

responsáveis no preenchimento do CBCL/6-18 o que, provavelmente enriqueceria o perfil 

comportamental descrito para cada criança do estudo. 

Por fim, as variáveis preditoras confirmadas na equação da regressão explicaram com 

mais de 70% de confiabilidade a probabilidade de uma criança da amostra apresentar algum 

tipo de problema de comportamento. Os resultados da regressão logística obtidos alertam para a 

necessidade de monitorar competências sociais e desempenho escolar nas crianças 

participantes, pois se comportaram como fatores que parecem aumentar a vulnerabilidade para 

desenvolver problemas emocionais e comportamentais na infância no grupo. 

A viabilidade da realização desse trabalho deve-se, entre outros fatores, ao fato de a 

escola que foi lócus da pesquisa oferecer todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil 

até o Ensino Médio. A partir dos resultados obtidos e ligados à mesma temática, novos estudos 

podem se conduzidos. Citam-se os seguintes: a) realizar estudos anuais de seguimento para 

avaliação dos perfis comportamentais das crianças abrangendo os mesmos escolares no Ensino 

Fundamental II; b) realizar, no grupo das crianças obtiveram resultados nas faixas limítrofe ou 

clínica, levantamentos de problemas de comportamento a partir de outros informantes, por 

exemplo, professores. E ainda, a partir dos múltiplos informantes, seria possível comparar esse 
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grupo com outro grupo cujos escores se encontram na faixa de normalidade; c) realizar 

capacitações de professores e treino de pais em relação à identificação, prevenção e manejo de 

problemas emocionais/comportamentais na infância e conduzir estudos para testar possíveis 

influências dessas medidas nos perfis comportamentais dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

8- REFERÊNCIAS 

 

ASSIS, S.M.; CONSTANTINO, P. Perspectivas de prevenção da infração juvenil 

masculina. Ciênc. saúde coletiva. Vol.10, n.1, p. 81-90, 2005.   

ASSIS, S. G.; AVANCI, J. Q.; OLIVEIRA, R. V. C. Desigualdades socioeconômicas e 

saúde mental infantil. Rev. Saúde Pública, vol.43, suppl.1, p.92-100, 2009. 

ACHENBACH, T. M., EDELBROCK, C. S. The child behavior profile: II. Boys aged 12-

16 and girls aged 6-11 and 12-16. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(2), p. 

223-233, 1979.  

 

ACHENBACH, T. M.; RESCORLA, L. A. Mental Health Practitioners´Guide for the 

Achenbach System of Empirically Based Assessmento (ASEBA) (7ª ed.) Burlington, VT: 

University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.  

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION . Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais-DSM IV-TR. Texto Revisado. 4ª edição. Porto Alegre, 880 p, 2003.  

ARAUJO, A. P. Q. C. Avaliação e manejo da criança com dificuldade escolar e distúrbio 

de atenção. J. Pediatr. (Rio J.), vol.78, suppl.1, 2002.   

 BANDEIRA, M. et al. Comportamento assertivo e sua relação com ansiedade, locus de 

controle e autoestima em estudantes universitários. Estud. psicol. (Campinas) [online]. 

Vol.22, n.2, pp. 111-121, 2005.  

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

A. Comportamentos problemáticos em estudantes do ensino fundamental: 

características da ocorrência e relação com habilidades sociais e dificuldades de 

aprendizagem. Estud. psicol. (Natal), vol.11, nº.2, 2006.  

BANDIN, J. M.; SOUGEY, E. B.; CARVALHO, T. F. R. Depressão em crianças: 

características demográficas e sintomatologia.  J. bras. Psiq. 44(1): p.27-32, 1995. 

BARALDI, D. M.; SILVARES, E. F. M. Treino de habilidades sociais e grupos com 

crianças agressivas, associado à orientação dos pais: Análise empírica de uma proposta 

de atendimento. In A. Del Prette & Z. A. P. Del Prette (Eds.), Habilidades sociais, 

desenvolvimento e aprendizagem: Questões conceituais, avaliação e intervenção (pp. 235-

258). Campinas, SP: Alínea, 2003. 

BARRETO, S. O. Habilidades sociais na comorbidade entre dificuldade de 

aprendizagem e Problemas de comportamento : uma avaliação multimodal . São Carlos : 

UFSCar, 2007. 

BEE, H. O ciclo vital. Trad. Regina Garcez – Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.   

BENVEGNU, L. A.; FASSA, A. C. G.; FACCHINI, L. A.; WEGMAN, D. H.; 

DALL´AGNOL, M. M. Work and behavioural problems in children and adolescents. 

International Journal of Epidemiology, 34:1417–1424, 2005.  



71 
 

BOBATH K. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. São 

Paulo: Ed. Manole, 1994.  

BOLSONI- SILVA, A. T. Problemas de comportamento e comportamentos socialmente 

adequados: sua relação com as habilidades sociais educativas de pais. Dissertação de 

Mestrado não-publicada, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2000.  

 

BOLSONI-SILVA, A. T. Habilidades sociais educativas, variáveis contextuai e 

problemas de comportamento: comparando pais e mães de pré-escolares. Tese de 

doutorado, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003.  

BOLSONI-SILVA, A. T.; DEL PRETTE, A. Problemas de comportamento: um panorama 

da área.  Rev. Bras. ter. comport. cogn, vol.5, n.2, pp. 91-103, 2003.   

BOLSONI-SILVA, A.T., MARTURANO, E.M., PEREIRA, V.A., MANFRINATO, J.W.S. 

Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento de Pré-escolares: comparando 

avaliações de mães e de professores. Psicologia: Reflexão e Crítica, 19 (3), 260-469, 2006.  

BOLSONI-SILVA, A.T.; MARTURANO, E.M. Habilidades Sociais Educativas Parentais 

e problemas de comportamento: comparando pais e mães de pré-escolares. Aletheia 27 

(1), p. 126-138, 2008.  

BOLSONI-SILVA, A. T.; SILVEIRA, F. F.;  MARTURANO, E. M. Promovendo 

habilidades sociais educativas parentais na prevenção de problemas de comportamento. 

Rev. bras. ter. comport. cogn.. vol.10, n.2, pp. 125-142, 2008.  

BOLSONI-SILVA, A. T.; PAIVA, M. M., BARBOSA, C. G. Problemas de comportamento 

de crianças/adolescentes e dificuldades de pais/cuidadores: um estudo de caracterização. 

Psicol. clin. [online]. Vol.21, n.1, pp. 169-184, 2009.  

BOLSONI-SILVA, A. T., MARTURANO, E. M., FREIRIA, L. R. B. Indicativos de 

problemas de comportamento e de habilidades sociais em Crianças: Um estudo 

longitudinal. Psicologia: Reflexão e Crítica, 23 (3), 506-515, 2010.  

BOLSONI-SILVA, A. T.;  LOUREIRO, S. R. Práticas educativas parentais e repertório 

comportamental infantil: comparando crianças diferenciadas pelo comportamento. 

Paidéia (Ribeirão Preto). Vol.21, n.48, pp. 61-71, 2011.   

BONAMINO, A.; MARTINEZ, S. A. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino fundamental: a participação das instâncias políticas do Estado. Educ. Soc. 

vol.23, n.80, pp. 368-385, 2002. 

 BONGERS, I. L.; KOOT, H. M.; ENDE, J. V. D.; VERHULST, F. C. Developmental 

trajectories of externalizing behaviors in childhood and adolescence. Child Development, 

75, p. 1523-1537, 2004.  

BORDIN, I. A. S.; MARI, J. J.; CAEIRO, M. F. Validação da versão brasileira do “Child 

Behavior Checklist”(CBCL) (Inventário de comportamento da infância e adolescência): 

dados preliminares. Revista ABP-APAL, 17(2): p. 55-66, 1995.  



72 
 

 BORGES, D. S. M.; MARTURANO, E. M. Aprendendo a gerenciar conflitos: um 

programa de intervenção para a 1ª série do ensino fundamental. Paidéia (Ribeirão Preto) 

[online] Vol.19, n.42, pp. 17-26, 2009.  

BORGES, D. S. M.; MARTURANO, E. M. Melhorando a convivência em sala de aula: 

responsabilidades compartilhadas. Temas em Psicologia – Vol. 18, nº 1, 123 – 136, 2010.  

BORSA, J. C.; NUNES, M. L. T. Concordância parental sobre problemas de 

comportamento infantil através do CBCL. Paidéia, 18 (4), p. 317-330, 2008. 

BORUCHOVITCH, E. Estratégias de aprendizagem e desempenho escolar:  

considerações para a prática educacional. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, 

12(2), 1999.  

 

BOOTH, C. L.; RUBIN, K. H.; KRASNOR, R. L. Perceptions of emotional support from 

mother and friend in middle childhood: links with social-emotional adaptation and 

preschool attachment security. Child Dev. Apr; 69(2):427- 42, 1998. 

BRADLEY, R. H.; CALDWELL, B. M.; ROCK, S. L.  Home enviroment and school 

perfeormance: A ten-year follow-up and examination do three models of environmental 

action.  Child Development, 59, 852-867, 1988.  
 

BRANCALHONE, P. G.; FOGO, J. C.; WILLIAMS, L. C. A. Crianças expostas à violência 

conjugal: avaliação do desempenho acadêmico. Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol. 20 nº 2, 

pp. 113-117, 2004.   

 

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm Acessado em 

junho de 2011. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm Acessado em junho de 2011.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 126p, 1997. 

BRENDGEN, M.; VITARO, F.; TURGEON, L.; POULIN, F. Assessing aggressive and 

depressed children's social relations with classmates and friends: a matter of 

perspective. Department of Psychology, Université du Québec a Montréal, Montreal, 

Quebec, Canada. J Abnorm Child Psychol. Dec; 30(6):609-24, 2002. 

BRIOSO, A.; SARRIÀ, E. Distúrbios de comportamento. In COLL, C.; PALACIOS, J.; 

MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação. 2. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2009. 

CAMARGO, S. P. H.,  BOSA, C. A. Competência social, inclusão escolar e autismo: 

revisão crítica da literatura. Psicol. Soc. [online]. Vol.21, n.1, pp. 65-74. ISSN 0102-7182, 

2009. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Booth%20CL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rubin%20KH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rose-Krasnor%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9586217
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brendgen%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vitaro%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Turgeon%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poulin%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Assessing%20aggressive%20and%20depressed%20children%27s%20social%20relations%20with%20classmates%20and%20friends%3A%20A%20matter%20of%20perspective


73 
 

CASTRO, R. E. F.; MELO, M. H. S.;  SILVARES, E. F. M. O julgamento de pares de 

crianças com dificuldades interativas após um modelo ampliado de intervenção. Psicol. 

Reflex. Crit. [online], vol.16, n.2, pp. 309-318, 2003.  

CECCONELLO, A. M.; ANTONI, C.; KOLLER, S. H. Práticas educativas, estilos 

parentais e abuso físico no contexto familiar. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 8, num. 

esp., p. 45-54, 2003.  

 

CHI K. M. Intervenção coletiva com o uso de programa de alfabetização fônica 

computadorizada em crianças da recuperação do ciclo I. Dissertação (Mestrado em Pós-

Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

2008.  

CIA, F.; PEREIRA, C. S.; DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Habilidades sociais 

parentais e o relacionamento entre pais e filho.  Psicologia em Estudo, Maringá, v. 11, n. 1, 

p. 73-81, jan./abr, 2006.  

 CIA, F.,  BARHAM, E. J. Repertório de habilidades sociais, problemas de 

comportamento, autoconceito e desempenho acadêmico de crianças no início da 

escolarização. Estud. psicol. (Campinas) [online]. Vol.26, n.1, pp. 45-55, 2009.  

CIA, F.; BARHAM, E. J.; FONTAINE, A. M. G. V. Impactos de uma intervenção com 

pais: o desempenho acadêmico e comportamento das crianças na escola. Psicol. Reflex. 

Crit. [online]. Vol.23, n.3, pp. 533-543, 2010. 

COHEN, S.; WILLS, T. A. Stress, social support, and the buffering hypothesis. 

Psychological Bulletin, vol. 98, nº 2 - 310-357, 1985.  

 

COLE, M.; COLE, S. R. O desenvolvimento da criança e do adolescente. Trad. Magda 

França Lopes, 4ª ed – Porto Alegre: Artmed, 2003.  

COOBS, S. Social Support as a Moderator of Life Stress.  Psychosomatic Medicine Vol. 

38; No. 5, September-October, 1976. 
 

COPLAN, R. J.; FINDLAY, L. C. e NELSON, L. J. Characteristics of Preschoolers With 

Lower Perceived Competence. Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 32, No. 4, pp. 

399–408, 2004. 

COSTA, F. T.; TEIXEIRA, M. A. P.; GOMES, W. B. Responsividade e exigência: duas 

escalas para avaliar estilos parentais. Psicologia: Reflexão e Crítica, 13(3), p. 465-473, 

2000.   

CÔTÉ, S.; VAILLANCOURT, T.; BARKER, E. D.; NAGIN, D.;  TREMBLAY, R. E. The 

joint development of physical and indirect aggression: Predictors of continuity and 

change during childhood. Dev. Psychopathol, 19, p. 37-55, 2007. 

CRICK, N. R.; GROTPETER, J. K. Relational aggression, gender, and social-

psychological adjustment. University of Illinois. Child Dev. Jun; 66(3):710-22, 1995. 

CRUVINEL, M. e BORUCHOVITCH, E. Sintomas depressivos, estratégias de 

aprendizagem e rendimento escolar de alunos do ensino fundamental. Psicol. estud., 

vol.9, n.3, pp. 369-378, 2004. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Crick%20NR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grotpeter%20JK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7789197


74 
 

CUNHA, V. M.; TOURINHO, E. Z. Assertividade e autocontrole: interpretação analítico-

comportamental. Psic.: Teor. e Pesq. [online]. vol.26, n.2, pp. 295-304, 2010.  

D´ABREU, L. C. F., MARTURANO, E. M. Associação entre comportamentos 

externalizantes e baixo desempenho escolar: uma revisão de estudos prospectivos e 

longitudinais. Estud. Psicol. (Natal) [online], vol. 15, n. 1, pp. 43-51, 2010.  

D´AVILA-BACARJI, K. M. G.; MARTURANO, E. M.; ELIAS, L. C. S Suporte parental: 

um estudo sobre crianças com queixas escolares. Psicologia em Estudo, v. 10, nº 1, p. 107-

115, Maringá, 2005.  

 DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Desenvolvimento interpessoal e educação 

escolar: o enfoque das habilidades sociais. Temas psicol. vol.6, n.3, pp. 217-229, 1998.  

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

educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  

DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Habilidades sociais e educação: Pesquisa e 

atuação em Psicologia Escolar/Educacional. In Z. A. P. Del Prette (ORG.), Psicologia 

Escolar e Educacional: Saúde e qualidade de vida (pp. 113-141). Campinas, SP: Alínea, 2001. 

DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. Psicologia das relações interpessoais: Vivências 

para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2001.  

 

DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Aprendizagem socioemocional na infância e 

prevenção da violência: Questões conceituais metodologia de intervenção. In Z. A. P. Del 

Prette (ORGs.), Habilidades sociais, desenvolvimento e aprendizagem: Questões Conceituais, 

Avaliação e intervenção (pp. 84-127). Campinas, SP: Alínea, 2003.  

DEL PRETTE, Z.A.P.; DEL PRETTE, A. A psicologia das habilidades sociais na infância: 

teoria e prática. Petrópolis. Ed. Vozes, 2005.  

DIAS, M. G. B. B.; VIKAN, A.; GRAVAS, S. Tentativa de crianças em lidar com as 

emoções de raiva e tristeza. Estudos de Psicologia, 5(1), p. 49-70, 2000.  

DURAND, J. G.; SCHRAIBER, L. B.; FRANCA, I. J.;  BARROS,C. Repercussão da 

exposição à violência por parceiro íntimo no comportamento dos filhos. Rev. Saúde 

Pública [online]. Vol.45, n.2 [citado  2011-11-25], pp. 355-364, 2011 . 

DSM-IV – Manual diagnostico e estatístico de transtornos mentais. Trad. Cláudia 

Dornelles; 4ª ed. rev. – Porto Alegre: Artmed, 2003.  

EISENBERG, N.; FABES, R. A.; MURPHY, B. C. Parents' reactions to children's 

negative emotions: relations to children's social competence and comforting behavior. 
Arizona State University, Tempe 85287-1104, USA. Oct; 67(5):2227-47, 1996.  

EISENBERG, N.; VALIENTE, C.; EGGUM
 
N. D. Self-Regulation and School Readiness. 

Early Educ Dev. September 1; 21(5): 681–698, 2010.  

ELIAS, L. C. S.; MARTURANO, E. M. Habilidades de solução de problemas 

interpessoais e a prevenção dos problemas de comportamento em escolares. In E. M. 

Marturano, M. B. M. Linhares, & S. R. Loureiro (Orgs), Vulnerabilidade e proteção: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eisenberg%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fabes%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20BC%22%5BAuthor%5D


75 
 

indicadores na trajetória de desenvolvimento do escolar (pp. 197-215). São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2004. 

ELIAS, L. C. S., MARTURANO, E. M. Oficinas de linguagem: proposta de atendimento 

psicopedagógico para crianças com queixas escolares. Estud. psicol. (Natal) [online]. 

Vol.10, n.1, pp. 53-61, 2005.  

FEITOSA, F. B. Relação família-escola: Como pais e professoras avaliam e reagem ao 

repertório social de crianças com e sem dificuldades de aprendizagem. Dissertação de 

Mestrado, Curso de Pós-Graduação em Educação Especial, Universidade Federal de São 

Carlos, SP, 2003.  

FEITOSA, F. B.; DEL PRETTE, Z. A. P.; MATOS, M. G. M Definição e avaliação das 

dificuldades de aprendizagem (II): Os impasses da visão organicista. Revista de Educação 

especial e reabilitação. Vol. 14, 2007.   

 FEITOSA, F. B.; DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A.;  LOUREIRO, S. R. 

Explorando relações entre o comportamento social e o desempenho acadêmico em 

crianças. Estud. pesqui. psicol. [online]. Vol.11, n.2, p. 442-455, 2011. 

FERREIRA, M. C. T., MARTURANO, E. M. Ambiente familiar e os problemas de 

comportamento apresentados por crianças com baixo desempenho escolar. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 15, 35-44, 2002.  

FERRIOLLI, S. H. T. Indicadores de Risco e de Proteção ao Desenvolvimento do Escolar: 

Crianças e Famílias Atendidas em um Programa de Atenção Primária e Saúde da 

Família. 163 p.; 30 cm. Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/USP– Área de concentração: Saúde Mental. Orientadora: Marturano, Edna Maria. 

Ribeirão Preto, 2006. 

FIGUEIRAS, A. C.; SOUZA, I. C. N.; RIOS, V. G.; BENGUIGUI, Y. Manual para 

vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI. Organização Pan-americana 

da Saúde, 2005.   

FILHO, A. E.;  GUZZO, R. S. L. Fatores de risco e de proteção: percepção de crianças e 

adolescentes. Temas psicol. Vol.14, n.2, pp. 125-141, 2006.  

FLEITLICH, B.; GOODMAN, R. Social factors associated with child mental health 

problems in Brazil: cross sectional survey. BMJ VOLUME 323, 2001.  

FONZI, A.; SCHNEIDER, B. H.; TANI, F.; TOMADA, G. Predicting children's friendship 

status from their dyadic interaction in structured situations of potential conflict. 

University of Florence.  Child Dev. Jun; 68(3):496-506, 1997. 

GALLO, A. E., WILLIAMS, L. C. A. Adolescentes em conflito com a lei: uma revisão dos 

fatores de risco para a conduta infracional. Psicologia: Teoria e Prática, VOL. 7, Nº 1, 81-

95, 2005.  

 

GARCIA, A. Psicologia da amizade na infância: uma revisão crítica da literatura 

recente. Interação em Psicologia, 2005, 9(2), p. 285-294 285, 2005.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fonzi%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schneider%20BH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tani%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomada%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Predicting%20children%27s%20friendship%20status%20from%20their%20dyadic%20interaction%20in%20structured%20situations%20of%20potential%20conflict


76 
 

GARCIA G. K. S. Competência Social, Dificuldades Interpessoais e Consumo de Drogas 

em Adolescentes Escolares de Monterrey, N. L. México. Tese de Doutorado.  USP - 

Ribeirão Preto, 2007.  

GARDINAL, E. C.; MARTURANO, E. M. Meninos e meninas na educação infantil: 

associação entre comportamento e desempenho. Psicologia em Estudo, v. 12, nº 3, p. 541-

551, 2007.   

 

GAZZANIGA, M. S; IVRY, R. B.; MANGUN, G. R. Neurociência Cognitiva: a biologia 

da mente. 2ª ed. - Porto Alegre : Artmed , 2006 

 

GLASER, B.; SHELTON, K. H.; BREE, M. B. V. D. The moderating role of close friends 

in the relationship between conduct problems and adolescent substance use. J. Adolesc. 

Heallth. Jul; 47 (1):35-42, 2010.  Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3032885/?tool=pubmed Acessado em 19 de 

novembro de 2011. 

GOMIDE, P. I. C. Estilos parentais e comportamento antissocial. Em A. Del Prette & Z. 

Del Prette (Orgs.), Habilidades sociais, desenvolvimento e aprendizagem (pp. 61-82). 

Campinas: Alínea. 2003.   

GONÇALVES, E. S.; MURTA, S. G. Avaliação dos efeitos de uma modalidade de 

treinamento de habilidades sociais para crianças. Psicol. Reflex. Crit. [online]. Vol. 21, 

n.3, pp. 430-436, 2008.   

GUIDETTI, A. A. Ambiente familiar e desempenho acadêmico de crianças do ensino 

fundamental. Universidade Estadual de Campinas, 2007. 

GUNN, B; FEIL E.; SEEJEY, J.; SEVERSON, H., WALKER, H. M. Promoting School 

Success: Developing Social Skills and Early Literacy in Head Start Classrooms. NHSA 

Dialog. 9(1):1-11. PMID: 17364005 [PubMed], 2006. 

HINSHAW, S.P. Externalizing behavior problems and academic underachievement in 

chilhood and adolecence: causal relationships and underlying mechanisms. 

Psychological Bulletin, 11 (2), 127–155, 1992.  

HOROWITZ, F. D. The concept of risk: A reevaluation. In Friedman, S. L., Sigman, M. D. 

(Eds.). The psychological developmental of birthweight children. (pp. 61-88). Norwood: 

Ablex, 1992.  

IVANOVA MY, DOBREAN A, DOPFNER M, EROL N, FOMBONNE E, FONSECA AC, 

FRIGERIO A, GRIETENS H, HANNESDOTTIR H, KANBAYASHI Y, LAMBERT M, 

ACHENBACH TM, LARSSON B, LEUNG P, LIU X, MINAEI A, MULATU MS, NOVIK 

TS, OH KJ, ROUSSOS A, SAWYER M, SIMSEK Z, DUMENCI L, STEINHAUSEN HC, 

METZKE CW, WOLANCZYK T, YANG HJ, ZILBER N, ZUKAUSKIENE R, VERHULST 

FC, RESCORLA LA, ALMQVIST F, WEINTRAUB S, BILENBERG N, BIRD H, CHEN 

WJ. Testing the 8-syndrome structure of the child behavior checklist in 30 societies. J 

Clin Child Adolesc Psychol. Jul-Sep;36(3):405-17, 2007. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3032885/?tool=pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17364005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17364005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ivanova%20MY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dobrean%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dopfner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Erol%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fombonne%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fonseca%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frigerio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grietens%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hannesdottir%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanbayashi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lambert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Achenbach%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leung%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minaei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mulatu%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Novik%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Novik%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oh%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roussos%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sawyer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simsek%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dumenci%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steinhausen%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Metzke%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolanczyk%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zilber%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zukauskiene%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verhulst%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verhulst%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rescorla%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Almqvist%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weintraub%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bilenberg%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bird%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17658984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=multicultural%20and%20CBCL%20and%20achenbach
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=multicultural%20and%20CBCL%20and%20achenbach


77 
 

JACKSON, Y.; WARREN, J. S. Appraisal, social support, and life events: predicting 

outcome behavior in school-age children. Child Development, September/October, Volume 

71, Number 5, Pages 1441–1457, 2000. 

 

KAPLAN, H. I.; SADOK, B. J.; GREBB, J. A. Compêndio de psiquiatria: ciências do 

comportamento e psiquiatria clínica. Trad. Dayse Batista – 7 ed – Porto Alegre, 1997.  

KAZDIN, A. E. CONTRIBUTIONS OF RISK-FACTOR RESEARCH TO 

DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY. Clinical Psychology Review, Vol. 1’7, 

No. 4, pp. 375-406, 1997.  

 

KEANE, S. P.; CALKINS, S. D. Predicting Kindergarten Peer Social Status From 

Toddler and Preschool Problem Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 32, 

No. 4, pp. 409–423, 2004.  

KIM-COHEN, J. Resilience and Developmental Psychopathology. Child Adolesc 

Psychiatric Clin N Am 271–283, 2007.  

 

KRAEMER, H. C., KAZDIN, A. E., OFFORD, D., KESSLER, R., JENSEN, P., KUPFER, 

D. J. Coming to terms with the terms of risk. Archives of General Psychiatry, 54, 337-343, 

1997.   

 

LEME, V. B. R., BOLSONI-SILVA, A. T. Habilidades Sociais Educativas Parentais e 

comportamentos de pré-escolares. Estud. psicol. (Natal) [online]. Vol.15, n.2, pp. 161-173, 

2010. 

 

LEWIS, M., VOLKMAR, F. Aspectos clínicos do desenvolvimento na infância e 

adolescência. 3ª ed, Artes Médicas: Porto alegre, 1993.   

LUIZZI, L. e  ROSE, T M. S. Intervenções para a prevenção e redução de 

comportamentos agressivos e a formação de professores. Temas psicol. [online], vol.18, 

n.1, pp. 57-69, 2010.  

MACHADO, V. L. S., MARTURANO, E. M., LOUREIRO, E. M., LINHARES, S. R.; 

BESSA, L. C. D. Crianças com dificuldades na aprendizagem escolar: características de 

comportamento conforma avaliação de pais e professores. Arq. Bras. Pscicol., 46(3/4): 

119-38, 1994.  

MAIA, J. M. D.; WILLIAMS, L. C. A. Fatores de risco e fatores de proteção ao 

desenvolvimento infantil: uma revisão da área. Temas em Psicologia, vol. 13, nº 2, p.91-

103, 2005.  

MARINHO, M. Comportamento antissocial infantil: questões teóricas e de pesquisa. Em 

Z. A. P. Del Prette & A. Del Prette (Orgs.), Habilidades sociais, desenvolvimento e 

aprendizagem (pp. 61-81). Campinas: Alínea, 2003. 

MARTIN-GONZÁLEZ, R., GONZALEZ-PÉREZ, P. A., IZQUIERDO-HERNANDEZ, M., 

HERNÁNDEZ-EXPÓSITO, S., ALONSO-RODRÍGUEZ, M. A., QUINTERO-FUENTES, I. 

E RUBIO-MORELL, B.  Evaluación neuropsicológica de la memoria en el transtorno por 



78 
 

déficit de atención/hiperactividad: papel de las funciones ejecutivas. Revista de 

Neurología, 47 (5), 225-230, 2008.   

 

MARTURANO, E. D.; LOUREIRO, S. R. O desenvolvimento socioemocional e as queixas 

escolares In A. Del Prette; Z. A. P. Del Prette (Eds.), Habilidades sociais, desenvolvimento e 

aprendizagem: Questões conceituais, avaliação e intervenção (pp. 259-291). Campinas, SP: 

Alínea, 2003.  

MARTURANO, E. D.; TOLLER, G. P., ELIAS, L. C. S. Gênero, adversidade e problemas 

socioemocionais associados à queixa escolar. Estud. psicol. (Campinas). Vol.22, n.4, pp. 

371-380, 2005.  

MASSOLA, G. M.; SILVARES, E. F. M. A percepção do distúrbio de comportamento 

infantil por agentes sociais versus encaminhamento para atendimento psicoterapêutico. 

Revista Interamericana de Psicologia, 39 (1), p.139-150, 2005.  

MARTURANO, E. M.; BOLSONI-SILVA. Habilidades sociais educativas parentais e 

problemas de comportamento: comparando pais e mães de pré-escolares. Aletheia 27(1), 

p.126-138, jan./jun. 2008.  

MATOS, E. G. Considerações críticas sobre a importância e as limitações do uso do 

DSM-IV por profissionais de saúde mental (pp 124-132), 2001. Em H. J. Guilhardi, M. B. 

B. Madi, P. P. Queiroz &M. C. Scoz (Org.). Santo André: ESETec.  

MCHALE, S. M.; CROUTER, C; TUCKER, C. J. Free-Time Activities in Middle 

Childhood: Links with Adjustment in Early Adolescence. Child Development, 

November/December, Volume 72, Nº 6, p. 1764–1778, 2001.  

MEDEIROS, P. C.; LOUREIRO, S. R.; LINHARES, M. B. M.; MARTURANO, E. M. A 

auto-eficácia e os aspectos comportamentais de crianças com dificuldade de 

aprendizagem. Psicol. Reflex. Crit. vol.13, n.3, pp. 327-336, 2000. 

MILÁN, S.; GARCÍA, E.; HURTADO, J. A.; MORILLA, M.; SEPÚLVEDA, P. 

Victimología infantil. Cuad Med Forense; 12(43-44), 7-19, 2006.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Assessoria de Comunicação Social do Ministério da 

Educação, 2010. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16179 Acessado 

em junho de 2011.  

 MOLINA, R. C. M.; DEL PRETTE, Z. A. P. Funcionalidade da relação entre habilidades 

sociais e dificuldades de aprendizagem. Psico-USF, v. 11, nº 1, p. 53-63, 2006.  

MORAIS, M. L.; OTTA, E.; SCALA, C. T. Status sociométrico e avaliação de 

características comportamentais: um estudo de competência social em pré-escolares. 

Psicologia: reflexão e Crítica, 14 (1), pp. 119-131, 2001.  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16179


79 
 

MOTTA, D. C.; FALCONE, E. M. O.; CLARK, C.; MANHÃES, A. C. Práticas educativas 

positivas favorecem o desenvolvimento da empatia em crianças. Psicologia em Estudo, 

Maringá, v. 11, n. 3, p. 523-532, set./dez, 2006.   

MOURA, L. T.; GARCIA, A. Relacionamento interpessoal e mídia: as amizades no 

Castelo Rá-tim-bum. Psicol. rev. (Belo Horizonte) [online]. Vol.14, n.2, pp. 133-151, 2008.  

NEWCOMB, A. F.; BAGWELL, C. L. Children´s friendship relations: a meta-analytic 

review. Psychological bulletin, vol. 117, nº 2, p. 306-347, 1995.  

 

O’CONNEL., M. E., BOAT., T., & WARNER., K. E. (ORGS.) Preventing mental, 

emotional, and behavioral disorders among young people: progress and possibilities. 
Washington, DC: National Academies Press, 2009. Disponível para download em: 

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12480&page=72  

 

OKANO, C. B.; LOUREIRO, S. R.; LINHARES, M. B. M.; MARTURANO, E. M. Crianças 

com dificuldades escolares atendidas em programa de suporte psicopedagógico na 

escola: avaliação do autoconceito. Psicol. Reflex. Crit. Vol.17, n.1 , pp. 121-128, 2009.  

OMS – Classificação Internacional de doenças e problemas relacionados à saúde – 

Coord. Organização Mundial da Saúde. Editora: EDUSP, 10ª ed., 2008.  

PARKER, J. G.; SEAL, J. Forming, losing, renewing and replacing friendships applying 

temporal parameters to the assessment of children´s friendship experiences. Child 

development, p. 2248-2268, 1966.  

 

PATTERSON, G. R., DEBARYSHE, B. D.; RAMSEY, E. A developmental perspective on 

antisocial behavior. American Psychologist, 44(2), 329-335.  MEDLINE, pmid: 2653143; 

1989.   

PATTERSON, G., REID, J.; DISHION, T. ANTISSOCIAIS BOYS. 

COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. Santo André: ESETec Editores Associados, 2002.  

PESCE, R. Violência familiar e comportamento agressivo e transgressor na infância: 

uma revisão da literatura. Ciênc. saúde coletiva [online]. Vol.14, n.2 [citado  2011-11-25], 

pp. 507-518, 2009.  

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. Rio de Janeiro Fundo de Cultura, 

1973.  

 

PINTO, A. L. de S., LIMA, F. R. Atividade física na infância e adolescência. Revista 

Brasileira de Reumatologia, Vol.11, n.04, jul/Ago, 2001.  

PRINSTEIN, M. J.; LA GREGA, A. M.; VERNBERG, E. M.; SILVERMAN, W. K. 

Children´s coping assistance how parents, teachers and friends help children cope after 

a natural disaster. Journal of Clinical Child Psychology. Vol. 25, nº 4, p. 263-275, 1996. 

RAPOSO, H. S.; FIGUEIREDO, B. F. C.; LAMELA, D. J. P. V.; NUNES-COSTA R. A.; 

CASTRO, M. C.; PREGO, J. Ajustamento da criança à separação ou divórcio dos pais. 

Rev. psiquiatr. clín.  38(1): p. 29-33, 2011.  

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12480&page=72


80 
 

REID, M. J., WEBSTER-STRATTON, C.; HAMMOND, M. Preventing Conduct 

Problems, Promoting Social Competence: A Parent and Teacher Training Partnership 

in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology Vol. 30, No. 3, 283 –302, 2001.  

 

REPPOLD, C. T., PACHECO, J., BARDAGI, M., HUTZ, C. S. (2002). Prevenção de 

problemas de comportamento e desenvolvimento de competências psicossociais em 

crianças e adolescentes: uma análise das práticas educativas e dos estilos parentais. In: 

C. S., Hutz, (Org.), Situações de risco e vulnerabilidade na infância e na adolescência: 

aspectos teóricos e estratégias de intervenção (pp. 7-51). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

RESCORLA, L. A. Mental Health Practitioners´Guide for the Achenbach System of 

Empirically Based Assessmento (ASEBA) (7ª ed.) Burlington, VT: University of Vermont, 

Research Center for Children, Youth & Families.   

RIOS, K. S. A.; WILLIAMS, L. C. A. Intervenção com famílias como estratégia de 

prevenção de problemas de comportamento em crianças: uma revisão. Psicol. estud, 

vol.13, n.4, pp. 799-806, 2008.  

ROBERTS, W.; STHAYER, J. Empathy, Emotional Expressiveness and Prosocial 

Behavior. Child Development, 67, p. 449-470, 1996.   

ROCHA, M. M.; PEREIRA, R. F.; ARANTES, M. C.; SILVARES, E. F. M. (Trad.) Guia 

para profissionais da saúde mental sobre o Sistema Achenbach de Avaliação 

Empiricamente Baseada (ASEBA). São Paulo. Tradução da obra: ACHENBACH, T. M.;  

ROESER R. W.; ECCLES J. S.; SAMEROFF A. J. Academic and emotional functioning in 

early adolescence: longitudinal relations, patterns, and prediction by experience in 

middle school. Dev Psychopathol; 10(2): 321-52, 1998.  

RUTTER, M.  Emotional disorder and educational underachievement. Archives of 

Disease in Childhood, 1974.  

 

RUTTER, M. Pathways from childhood to adult life. Journal of Psychology and Psychiatry, 

v. 30, p. 23-51, 1989. 

 

SÁ, D. G. F. Fatores de risco e proteção associados a problemas de saúde mental de 

crianças e adolescentes de comunidade urbana de baixa renda: um estudo longitudinal. 

Dissertação (Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento) – Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, 2010.   

 

SA, D. G. F.; BORDIN, I. A. S.; MARTIN, D., PAULA, C. .S. Fatores de risco para 

problemas de saúde mental na infância/adolescência. Psic.: Teor. e Pesq. [online]. Vol.26, 

n.4, 2010.  

SANTOS, L. C.; MARTURANO, E. M. Crianças com dificuldades de aprendizagem: um 

estudo de seguimento.  Psicol. Reflex. Crit. vol 12, nº 2. Porto Alegre, 1999.   

 SANTOS, P. L.,  GRAMINHA, S. S. V. Problemas emocionais e comportamentais 

associados ao baixo rendimento acadêmico. Estud. psicol. (Natal) [online]. Vol.11, n.1, pp. 

101-109, 2006.   

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Dev%20Psychopathol


81 
 

SAPIENZA, G.; AZNAR-FARIAS, M., SILVARES, E. F. M. Competência social e práticas 

educativas parentais em adolescentes com alto e baixo rendimento acadêmico. Psicol. 

Reflex. Crit. [online]. Vol.22, n.2, pp. 208-213, 2009.   

SERRA-PINHEIRO, M. A.; MATTOS, P.; REGALLA, M. A.; SOUZA, I; PAIXÃO, C. 

Inattention, Hyperactivity, Oppositional-Defiant symptoms and school failure. Arq. 

Neuropsiquiatr., 66 (4): p. 828-831, 2008.  

 

SILVARES, E. F. M. Invertendo o caminho tradicional do atendimento psicológico em 

uma clínica-escola brasileira. Estudos de Psicologia, 5(l), 149-180, 2000.  

SILVEIRA, J. A.; SILVARES, E. F. M.; MARTON, S. A. Programas preventivos de 

comportamentos antissociais: dificuldades na pesquisa e na implementação. Estud. 

psicol. (Campinas) [online]. Vol.20, n.3, pp. 59-67, 2003.  

SIQUEIRA, C. M.; GURGEL-GIANNETTI, J. Mau desempenho escolar: uma visão atual. 

Rev. Assoc. Med. Bras, 2011.  

STEVANATO, I. S.; LOUREIRO, S. R.; LINHARES, M. B. M.;  MARTURANO, E. D. 

Autoconceito de crianças com dificuldades de aprendizagem e problemas de 

comportamento. Psicol. estud. [online]. Vol.8, n.1, pp. 67-76, 2003.  

TEIXEIRA, J. B. M. Estudo exploratório de dois instrumentos para a avaliação do 

desenvolvimento da linguagem de crianças entre 3 e 6 anos. Dissertação (Programa de 

Mestrado Acadêmico em Educação) Universidade do Vale do Itajaí, 2006.  

VERA, R. R. L. Avaliação da Atenção em Crianças do Ensino Fundamental I: 

Comparação de Procedimentos Tradicionais e Computadorizados. Dissertação (Mestrado 

em Distúrbios do Desenvolvimento) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011.  

VITOLO, Y. L. C.; FLEITLICH, B. B.; GOODMAN, R.; BORDIN, I. A. S . Parental beliefs 

and child-rearing attitudes and mental health problems among schoolchildren. Rev. 

Saúde Pública, vol.39, n.5, pp. 716-724, 2005.  

WEBSTER-STRATTON, C., REID, M. J.; HAMMOND, M. Treating children with early-

onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. 

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(1), 105-124, 2001. 

 

WIELEWICKI, A., GALLO, A.E., GROSSI, R. Instrumentos na prática clínica: CBCL 

como facilitador da análise funcional e do planejamento da intervenção. Temas em 

Psicologia, vol 19 (2): 513-523, 2011. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO): Social cohesion for mental well-being 

among adolescents. Copenhagen. In: Social cohesion for mental well-being among 

adolescents. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2008.  

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

IX- ANEXOS 

  



83 
 

Anexo 1 

Carta de aprovação do referido projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie  
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Anexo 2 

Dados estatísticos. 

 

A saber, no anexo 2 encontram-se todos os dados estatísticos levantados para a 

presente pesquisa.  

 

Tabela 1: Descritiva Completa para Idade, Escolaridade e Desempenho Escolar 

Descritiva Idade Escolaridade Matemática Português 

Média 8,53 3,57 7,90 7,94 

Mediana 9 4 8,10 8,10 

Desvio Padrão 1,23 1,08 1,36 1,19 

CV 14% 30% 17% 15% 

Q1 8 3 7,00 7,25 

Q3 9 4 9,00 8,80 

Min 6 2 3,40 3,35 

Max 12 5 10,00 9,85 

N 181 181 181 181 

IC 0,18 0,16 0,20 0,17 

 

Tabela 2: Descritiva Completa do Escore Bruto de CBCL 

Descritiva Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Total de 

Competências 

Atividades 8,46 8,5 3,13 37% 7,0 10,5 0,0 13,5 181 0,46 

Social 7,52 7,5 2,24 30% 6,0 9,0 2,0 13,5 181 0,33 

Escolar 4,57 5,0 1,16 25% 4,0 5,5 0,5 6,0 180 0,17 

Síndromes 

Ansiedade e Depressão 5,08 4,0 3,83 76% 2,0 8,0 0,0 17,0 181 0,56 

Isolamento e Depressão 1,51 1,0 2,09 139% 0,0 2,0 0,0 11,0 181 0,30 

Queixas Somáticas 2,04 1,0 2,42 119% 0,0 3,0 0,0 12,0 181 0,35 

Problemas de Sociabilidade 2,59 2,0 2,70 104% 0,0 4,0 0,0 13,0 181 0,39 

Problemas com Pensamento 2,20 1,0 2,51 114% 0,0 3,0 0,0 13,0 181 0,37 

Problemas de Atenção 4,28 4,0 3,62 85% 1,0 7,0 0,0 15,0 181 0,53 

Violação de Regras 1,32 1,0 1,54 116% 0,0 2,0 0,0 6,0 181 0,22 

Comportamentos Agressivos 5,13 3,0 5,11 100% 2,0 7,0 0,0 27,0 181 0,74 

Orientada pelo 

DSM 

Problemas Afetivos 2,34 2,0 2,77 118% 0,0 3,0 0,0 17,0 181 0,40 

Problemas de Ansiedade 2,54 2,0 2,11 83% 1,0 4,0 0,0 9,0 181 0,31 

Problemas Somáticos 1,22 1,0 1,74 143% 0,0 2,0 0,0 8,0 181 0,25 

Déficit de Atenção e Hiperatividade 4,15 3,0 3,36 81% 1,0 6,0 0,0 14,0 181 0,49 

Problemas Oposição e Deasafio 2,33 2,0 2,14 92% 0,0 4,0 0,0 10,0 181 0,31 

Problemas de Conduta 1,26 1,0 1,77 140% 0,0 2,0 0,0 11,0 181 0,26 

Internalização 8,62 7,0 7,12 83% 3,0 12,0 0,0 38,0 181 1,04 

Externalização 6,45 5,0 6,19 96% 2,0 9,0 0,0 30,0 181 0,90 

Total de Problemas Emocionais/Comportamentais 28,27 22,0 20,47 72% 13,0 39,0 1,0 99,0 181 2,98 
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Tabela 3: Distribuição do Sexo 

Sexo N % P-valor 

Feminino 86 47,5% 
0,344 

Masculino 95 52,5% 

 

Tabela 4: Distribuição da Faixa Etária 

Faixa Etária N % P-valor 

De 6 a 8 83 45,9% 
0,115 

De 9 a 12 98 54,1% 

 

Tabela 5: Distribuição da Classificação do Desempenho em Matemática 

Matemática N % P-valor 

Até 6 12 6,6% 
<0,001 

Mais de 6 169 93,4% 

 

Tabela 6: Distribuição da Classificação do Desempenho em Português 

Português N % P-valor 

Até 6 12 6,6% 
<0,001 

Mais de 6 169 93,4% 

 

Tabela 7: Distribuição da Classificação do CBCL 

CBCL 
Normal Clinico 

P-valor 
N % N % 

Total de Competências - Atividades 113 62,4% 68 37,6% <0,001 

Total de Competências - Social 153 84,5% 28 15,5% <0,001 

Total de Competências - Escolar 151 83,4% 29 16,0% <0,001 

Síndromes de Ansiedade e Depressão 130 71,8% 51 28,2% <0,001 

Síndromes de Isolamento e Depressão 164 90,6% 17 9,4% <0,001 

Síndromes de Queixas Somáticas 157 86,7% 24 13,3% <0,001 

Síndromes de Problemas de Sociabilidade 166 91,7% 15 8,3% <0,001 

Síndromes de Problemas com Pensamento 157 86,7% 24 13,3% <0,001 

Síndromes de Problemas de Atenção 159 87,8% 22 12,2% <0,001 

Síndromes de Violação de Regras 175 96,7% 6 3,3% <0,001 

Síndromes de Comportamentos Agressivos 161 89,0% 20 11,0% <0,001 

Orientada pelo DSM de Problemas Afetivos 153 84,5% 28 15,5% <0,001 

Orientada pelo DSM de Problemas de Ansiedade 134 74,0% 47 26,0% <0,001 

Orientada pelo DSM de Problemas Somáticos 157 86,7% 24 13,3% <0,001 

Orientada pelo DSM de Déficit de Atenção e Hiperatividade 158 87,3% 23 12,7% <0,001 

Orientada pelo DSM de Problemas Oposição e Deasafio 170 93,9% 11 6,1% <0,001 

Orientada pelo DSM de Problemas de Conduta 173 95,6% 8 4,4% <0,001 

Internalização 112 61,9% 69 38,1% <0,001 

Externalização 153 84,5% 28 15,5% <0,001 

Total de Problemas Emocionais/Comportamentais 134 74,0% 47 26,0% <0,001 
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Tabela 8: Legenda de CBCL 

Legenda CBCL 

CBCL 1 Total de Competências - Atividades 

CBCL 2 Total de Competências - Social 

CBCL 3 Total de Competências - Escolar 

CBCL 4 Síndromes de Ansiedade e Depressão 

CBCL 5 Síndromes de Isolamento e Depressão 

CBCL 6 Síndromes de Queixas Somáticas 

CBCL 7 Síndromes de Problemas de Sociabilidade 

CBCL 8 Síndromes de Problemas com Pensamento 

CBCL 9 Síndromes de Problemas de Atenção 

CBCL 10 Síndromes de Violação de Regras 

CBCL 11 Síndromes de Comportamentos Agressivos 

CBCL 12 Orientada pelo DSM de Problemas Afetivos 

CBCL 13 Orientada pelo DSM de Problemas de Ansiedade 

CBCL 14 Orientada pelo DSM de Problemas Somáticos 

CBCL 15 Orientada pelo DSM de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

CBCL 16 Orientada pelo DSM de Problemas Oposição e Deasafio 

CBCL 17 Orientada pelo DSM de Problemas de Conduta 

CBCL 18 Internalização 

CBCL 19 Externalização 

CBCL 20 Total de Problemas Emocionais/Comportamentais 

 

Tabela 9: Correlação de Idade e Desempenho Escolar com Escore Bruto de CBCL 

 

Idade Matemática Português 

Corr P-valor Corr P-valor Corr P-valor 

Total de 

Competênc

ias - 

Atividades 

-5,5% 0,465 15,5% 0,037 20,5% 0,006 

Total de 

Competênc

ias - Social 

17,4% 0,019 9,9% 0,184 14,2% 0,056 

Total de 

Competênc

ias - 

Escolar 

-1,4 % 0,854 60,5% <0,001 59,2% <0,001 

Síndromes 

de 

Ansiedade 

e 

Depressão 

-8,3% 0,266 -21,8% 0,003 -9,7% 0,195 

Síndromes 

de 

Isolamento 

e 

Depressão 

1,3% 0,858 -10,6% 0,156 0,1% 0,994 

Síndromes 

de Queixas 

Somáticas 

1,5% 0,836 -5,1% 0,499 -1,5% 0,842 

Síndromes 

de 

Problemas 

de 

Sociabilida

de 

 

2,0% 0,792 -24,3% 0,001 -19,7% 0,008 
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Síndromes 

de 

Problemas 

com 

Pensament

o 

-10,7% 0,153 -13,4% 0,072 -3,3% 0,661 

Síndromes 

de 

Problemas 

de Atenção 

-2,6% 0,732 -47,4% 

<0,001 

-39,9% <0,001 

Síndromes 

de 

Violação 

de Regras 

-4,1% 0,588 -26,9% 

<0,001 

-18,6% 0,012 

Síndromes 

de 

Comporta

mentos 

Agressivos 

-8,7% 0,246 -13,8% 0,064 -13,0% 0,080 

Orientada 

pelo DSM 

de 

Problemas 

Afetivos 

-4,0% 0,594 -18,2% 0,014 -5,2% 0,489 

Orientada 

pelo DSM 

de 

Problemas 

de 

Ansiedade 

-4,6% 0,538 -18,2% 0,014 -7,1% 0,342 

Orientada 

pelo DSM 

de 

Problemas 

Somáticos 

3,1% 0,682 -0,2% 0,980 -0,8% 0,917 

Orientada 

pelo DSM 

de Déficit 

de Atenção 

e 

Hiperativid

ade 

-7,2% 0,337 -31,3% <0,001 -29,2% <0,001 

Orientada 

pelo DSM 

de 

Problemas 

Oposição e 

Desafio 

-5,1% 0,492 -14,1% 0,058 -11,4% 0,127 

Orientada 

pelo DSM 

de 

Problemas 

de Conduta 

-4,6% 0,539 -21,0% 0,005 -19,1% 0,010 

Internaliza

ção 
-3,6% 0,635 -16,6% 0,026 -5,7% 0,446 

Externaliza

ção 
-8,2% 0,275 -18,1% 0,015 -15,4% 0,039 

Total de 

Problemas 

Emocionai

s/Comport

amentais 

-7,3% 0,329 -27,0% <0,001 -19,1% 0,010 
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Tabela 10: Compara Faixa Etária para Escore Bruto de cada CBCL 

                   Faixa Etária  Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max N IC P-valor 

Total de Competências - 

Atividades 

De 6 a 8 8,73 8,5 2,74 31% 0,0 13,5 83 0,59 
0,291 

De 9 a 12 8,23 8,3 3,43 42% 0,0 13,5 98 0,68 

Total de Competências - 

Social 

De 6 a 8 7,02 7,0 2,14 31% 2,5 12,0 83 0,46 
0,006 

De 9 a 12 7,94 8,0 2,25 28% 2,0 13,5 98 0,45 

Total de Competências - 

Escolar 

De 6 a 8 4,58 5,0 1,16 25% 0,5 6,0 83 0,25 
0,925 

De 9 a 12 4,56 5,0 1,17 26% 1,0 6,0 97 0,23 

Síndromes de Ansiedade e 

Depressão 

De 6 a 8 5,34 5,0 3,72 70% 0,0 16,0 83 0,80 
0,403 

De 9 a 12 4,86 4,0 3,94 81% 0,0 17,0 98 0,78 

Síndromes de Isolamento 

e Depressão 

De 6 a 8 1,48 1,0 1,96 
132

% 
0,0 10,0 83 0,42 

0,876 

De 9 a 12 1,53 1,0 2,21 
144

% 
0,0 11,0 98 0,44 

Síndromes de Queixas 

Somáticas 

De 6 a 8 2,10 1,0 2,54 
121

% 
0,0 12,0 83 0,55 

0,769 

De 9 a 12 1,99 1,0 2,33 
117

% 
0,0 10,0 98 0,46 

Síndromes de Problemas 

de Sociabilidade 

De 6 a 8 2,63 2,0 2,73 
104

% 
0,0 12,0 83 0,59 

0,852 

De 9 a 12 2,55 2,0 2,69 
105

% 
0,0 13,0 98 0,53 

Síndromes de Problemas 

com Pensamento 

De 6 a 8 2,43 1,0 2,75 
113

% 
0,0 13,0 83 0,59 

0,247 

De 9 a 12 2,00 1,0 2,27 
114

% 
0,0 11,0 98 0,45 

Síndromes de Problemas 

de Atenção 

De 6 a 8 4,34 4,0 3,48 80% 0,0 14,0 83 0,75 
0,835 

De 9 a 12 4,22 3,0 3,75 89% 0,0 15,0 98 0,74 

Síndromes de Violação de 

Regras 

De 6 a 8 1,40 1,0 1,51 
108

% 
0,0 6,0 83 0,33 

0,536 

De 9 a 12 1,26 1,0 1,56 
124

% 
0,0 6,0 98 0,31 

Síndromes de 

Comportamentos 

Agressivos 

De 6 a 8 5,72 4,0 5,21 91% 0,0 25,0 83 1,12 

0,153 
De 9 a 12 4,63 3,0 4,99 

108

% 
0,0 27,0 98 0,99 

Orientada pelo DSM de 

Problemas Afetivos 

De 6 a 8 2,51 2,0 2,47 99% 0,0 10,0 83 0,53 

0,451 
De 9 a 12 2,19 1,0 3,00 

137

% 
0,0 17,0 98 0,59 

Orientada pelo DSM de 

Problemas de Ansiedade 

De 6 a 8 2,59 2,0 2,10 81% 0,0 9,0 83 0,45 
0,750 

De 9 a 12 2,49 2,0 2,12 85% 0,0 8,0 98 0,42 

Orientada pelo DSM de 

Problemas Somáticos 

De 6 a 8 1,23 1,0 1,72 
140

% 
0,0 8,0 83 0,37 

0,955 

De 9 a 12 1,21 1,0 1,77 
145

% 
0,0 8,0 98 0,35 

Orientada pelo DSM de 

Déficit de Atenção e 

Hiperatividade 

De 6 a 8 4,30 4,0 3,18 74% 0,0 14,0 83 0,68 
0,577 

De 9 a 12 4,02 3,0 3,52 88% 0,0 14,0 98 0,70 

Orientada pelo DSM de 

Problemas Oposição e 

Deasafio 

De 6 a 8 2,47 2,0 2,13 86% 0,0 8,0 83 0,46 
0,407 

De 9 a 12 2,20 2,0 2,16 98% 0,0 10,0 98 0,43 

Orientada pelo DSM de 

Problemas de Conduta 

De 6 a 8 1,43 1,0 1,91 
133

% 
0,0 11,0 83 0,41 

0,223 

De 9 a 12 1,11 0,0 1,63 
147

% 
0,0 7,0 98 0,32 

Internalização 
De 6 a 8 8,92 8,0 6,92 78% 1,0 37,0 83 1,49 

0,614 
De 9 a 12 8,38 6,5 7,32 87% 0,0 38,0 98 1,45 

Externalização 

De 6 a 8 7,12 6,0 6,26 88% 0,0 30,0 83 1,35 

0,183 
De 9 a 12 5,89 3,0 6,11 

104

% 
0,0 29,0 98 1,21 
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Total de Problemas 

Emocionais/Comportamen

tais 

De 6 a 8 29,96 26,0 19,42 65% 5,0 84,0 83 4,18 
0,307 

De 9 a 12 26,84 21,0 21,30 79% 1,0 99,0 98 4,22 

 

Tabela 11: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Competências - Atividades 

Total de 

Competências - 

Atividades 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 8,70 8,76 8,26 8,21 8,45 8,47 

Mediana 9,0 8,5 8,5 8,0 8,5 8,5 

Desvio Padrão 2,94 2,58 3,27 3,61 3,12 3,16 

CV 34% 29% 40% 44% 37% 37% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 12,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,94 0,75 0,93 1,00 0,66 0,63 

P-valor 0,924 0,942 0,975 

 

Tabela 12: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Competências - Social 

Total de 

Competências - 

Social 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 6,75 7,26 7,59 8,28 7,22 7,79 

Mediana 6,0 7,0 8,0 8,5 7,0 8,0 

Desvio Padrão 1,95 2,29 2,16 2,31 2,10 2,34 

CV 29% 32% 28% 28% 29% 30% 

Min 4,0 2,5 2,0 3,5 2,0 2,5 

Max 11,0 12,0 12,0 13,5 12,0 13,5 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,62 0,67 0,61 0,64 0,44 0,47 

P-valor 0,287 0,132 0,086 

 

Tabela 13: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Competências - Escolar 

Total de 

Competências - 

Escolar 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 4,75 4,43 4,62 4,51 4,68 4,47 

Mediana 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Desvio Padrão 0,98 1,28 1,19 1,16 1,10 1,21 

CV 21% 29% 26% 26% 23% 27% 

Min 1,0 0,5 1,0 2,0 1,0 0,5 

Max 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

N 38 45 47 50 85 95 

IC 0,31 0,37 0,34 0,32 0,23 0,24 

P-valor 0,217 0,655 0,243 
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Tabela 14: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Ansiedade e Depressão 

Síndromes de 

Ansiedade e 

Depressão 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 6,24 4,58 5,56 4,18 5,86 4,37 

Mediana 6,5 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Desvio Padrão 4,05 3,27 4,59 3,08 4,35 3,16 

CV 65% 71% 83% 74% 74% 72% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 16,0 13,0 17,0 13,0 17,0 13,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 1,29 0,96 1,30 0,85 0,92 0,64 

P-valor 0,042 0,082 0,009 

 

 

Tabela 15: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Isolamento e Depressão 

Síndromes de 

Isolamento e 

Depressão 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 1,68 1,31 1,38 1,68 1,51 1,51 

Mediana 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Desvio Padrão 2,28 1,65 2,17 2,25 2,21 1,99 

CV 135% 126% 158% 134% 146% 132% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 10,0 6,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,72 0,48 0,61 0,62 0,47 0,40 

P-valor 0,391 0,497 0,984 

 

Tabela 16: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Queixas Somáticas 

Síndromes de 

Queixas 

Somáticas 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 3,08 1,27 2,48 1,52 2,74 1,40 

Mediana 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Desvio Padrão 3,14 1,48 2,82 1,63 2,96 1,56 

CV 102% 117% 114% 107% 108% 111% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 12,0 7,0 10,0 7,0 12,0 7,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 1,00 0,43 0,80 0,45 0,63 0,31 

P-valor 0,001 0,041 <0,001 
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Tabela 17: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Problemas de Sociabilidade 

Síndromes de 

Problemas de 

Sociabilidade 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 2,89 2,40 2,75 2,36 2,81 2,38 

Mediana 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Desvio Padrão 2,76 2,71 3,05 2,31 2,91 2,49 

CV 95% 113% 111% 98% 103% 105% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 11,0 12,0 13,0 11,0 13,0 12,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,88 0,79 0,86 0,64 0,61 0,50 

P-valor 0,413 0,476 0,280 

 

Tabela 18: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Problemas com Pensamento 

Síndromes de 

Problemas com 

Pensamento 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 2,63 2,27 2,15 1,86 2,36 2,05 

Mediana 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Desvio Padrão 2,36 3,06 2,44 2,12 2,41 2,60 

CV 90% 135% 114% 114% 102% 127% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 10,0 13,0 10,0 11,0 10,0 13,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,75 0,89 0,69 0,59 0,51 0,52 

P-valor 0,550 0,537 0,411 

 

Tabela 19: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Problemas de Atenção 

Síndromes de 

Problemas de 

Atenção 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 3,82 4,78 3,60 4,82 3,70 4,80 

Mediana 3,0 5,0 2,0 4,5 2,0 5,0 

Desvio Padrão 3,62 3,34 3,54 3,89 3,55 3,62 

CV 95% 70% 98% 81% 96% 75% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 14,0 12,0 14,0 15,0 14,0 15,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 1,15 0,98 1,00 1,08 0,75 0,73 

P-valor 0,212 0,109 0,041 
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Tabela 20: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Violação de Regras 

Síndromes de 

Violação de 

Regras 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 1,50 1,31 1,25 1,26 1,36 1,28 

Mediana 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Desvio Padrão 1,57 1,47 1,60 1,54 1,59 1,50 

CV 105% 112% 128% 122% 117% 117% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,50 0,43 0,45 0,43 0,34 0,30 

P-valor 0,574 0,975 0,740 

 

Tabela 21: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Comportamentos Agressivos 

Síndromes de 

Comportamentos 

Agressivos 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 5,26 6,11 4,77 4,50 4,99 5,26 

Mediana 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 4,0 

Desvio Padrão 4,69 5,63 5,15 4,89 4,93 5,29 

CV 89% 92% 108% 109% 99% 100% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 16,0 25,0 20,0 27,0 20,0 27,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 1,49 1,64 1,46 1,36 1,04 1,06 

P-valor 0,463 0,790 0,719 

 

 

Tabela 22: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas Afetivos 

Orientada pelo 

DSM de 

Problemas 

Afetivos 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 2,87 2,20 2,46 1,94 2,64 2,06 

Mediana 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Desvio Padrão 2,56 2,38 3,52 2,40 3,12 2,38 

CV 89% 108% 143% 124% 118% 115% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 10,0 9,0 17,0 11,0 17,0 11,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,81 0,70 1,00 0,67 0,66 0,48 

P-valor 0,222 0,395 0,162 
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Tabela 23: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas de Ansiedade 

Orientada pelo 

DSM de 

Problemas de 

Ansiedade 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 2,76 2,44 2,83 2,16 2,80 2,29 

Mediana 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Desvio Padrão 2,34 1,89 2,35 1,84 2,33 1,86 

CV 85% 77% 83% 85% 83% 81% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 9,0 6,0 8,0 7,0 9,0 7,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,74 0,55 0,66 0,51 0,49 0,37 

P-valor 0,495 0,117 0,106 

 

Tabela 24: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas Somáticos 

Orientada pelo 

DSM de 

Problemas 

Somáticos 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 1,95 0,62 1,65 0,80 1,78 0,72 

Mediana 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

Desvio Padrão 2,16 0,89 2,12 1,23 2,13 1,08 

CV 111% 142% 129% 154% 120% 151% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 8,0 4,0 8,0 6,0 8,0 6,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,69 0,26 0,60 0,34 0,45 0,22 

P-valor <0,001 0,017 <0,001 

 

Tabela 25: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

Orientada pelo 

DSM de Déficit 

de Atenção e 

Hiperatividade 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 3,76 4,76 3,67 4,36 3,71 4,55 

Mediana 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 

Desvio Padrão 3,05 3,24 3,38 3,65 3,22 3,45 

CV 81% 68% 92% 84% 87% 76% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 12,0 14,0 14,0 13,0 14,0 14,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,97 0,95 0,96 1,01 0,68 0,69 

P-valor 0,157 0,332 0,094 
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Tabela 26: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas Oposição e Desafio 

Orientada pelo 

DSM de 

Problemas 

Oposição e 

Desafio 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 2,21 2,69 2,31 2,10 2,27 2,38 

Mediana 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Desvio Padrão 1,95 2,26 2,24 2,09 2,11 2,18 

CV 88% 84% 97% 100% 93% 92% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 7,0 8,0 9,0 10,0 9,0 10,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,62 0,66 0,63 0,58 0,45 0,44 

P-valor 0,310 0,629 0,728 

 

Tabela 27: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas de Conduta 

Orientada pelo 

DSM de 

Problemas de 

Conduta 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 1,29 1,56 1,00 1,22 1,13 1,38 

Mediana 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

Desvio Padrão 1,51 2,20 1,61 1,66 1,56 1,93 

CV 117% 141% 161% 136% 139% 140% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 5,0 11,0 7,0 7,0 7,0 11,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 0,48 0,64 0,46 0,46 0,33 0,39 

P-valor 0,530 0,507 0,341 

 

Tabela 28: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Internalização 

Internalização 
De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 11,00 7,16 9,42 7,38 10,12 7,27 

Mediana 10,0 6,0 6,5 6,5 9,0 6,0 

Desvio Padrão 8,15 5,13 8,59 5,75 8,39 5,44 

CV 74% 72% 91% 78% 83% 75% 

Min 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 37,0 22,0 38,0 29,0 38,0 29,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 2,59 1,50 2,43 1,59 1,77 1,09 

P-valor 0,011 0,170 0,007 
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Tabela 29: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Externalização 

Externalização 
De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 6,76 7,42 6,02 5,76 6,35 6,55 

Mediana 6,0 5,0 3,0 4,0 4,5 5,0 

Desvio Padrão 5,86 6,62 6,50 5,77 6,20 6,21 

CV 87% 89% 108% 100% 98% 95% 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Max 20,0 30,0 26,0 29,0 26,0 30,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 1,86 1,93 1,84 1,60 1,31 1,25 

P-valor 0,635 0,834 0,830 

 

Tabela 30: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Problemas Emocionais/Comportamentais 

Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 31,82 28,40 27,71 26,00 29,52 27,14 

Mediana 27,0 21,0 19,5 22,0 23,0 22,0 

Desvio Padrão 21,72 17,34 24,47 17,96 23,25 17,62 

CV 68% 61% 88% 69% 79% 65% 

Min 5,0 5,0 2,0 1,0 2,0 1,0 

Max 84,0 69,0 99,0 77,0 99,0 77,0 

N 38 45 48 50 86 95 

IC 6,91 5,07 6,92 4,98 4,91 3,54 

P-valor 0,428 0,694 0,435 

 

Tabela 31: Coeficientes do Modelo de Regressão Logística 

 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Coef. P-valor Coef. P-valor Coef. P-valor Coef. P-valor 

Constante 4,908 0,010 5,137 0,005 5,532 0,002 3,373 0,004 

Sexo -0,161 0,675 
      

Idade -0,256 0,098 -0,266 0,078 -0,245 0,099 
  

Desempenho 
Matemática -0,424 0,068 -0,519 0,017 -0,343 0,010 -0,313 0,016 

Português 0,218 0,409 0,252 0,307 
    

Total de Competências 

Atividades 0,084 0,182 
      

Social -0,267 0,003 -0,265 0,002 -0,258 0,003 -0,276 0,001 

Escolar -0,209 0,289 
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Tabela 32: Relação e/ou Associação de CBCL Total de Problemas Emocionais/Comportamentais com Pedagogo 

e Psicólogo 

Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais 

Clinico Normal Total 
P-valor 

N % N % N % 

Pedagogo 
Não 36 82% 118 89% 154 88% 

0,188 
Sim 8 18% 14 11% 22 13% 

Psicólogo 
Não 34 72% 120 90% 154 85% 

0,004 
Sim 13 28% 14 10% 27 15% 

 

Gráfico 1: Intervalo de Confiança para Média do Desempenho Escolar 
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Gráfico 2: Intervalo de Confiança para Média de Idade e Escolaridade 

 

 

Gráfico 3: Intervalo de Confiança para Média da Escala Total de Competências 
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Gráfico 4: Intervalo de Confiança para Média da Escala de Síndromes 

 

Gráfico 5: Intervalo de Confiança para Média da Escala Orientada pelo DSM 
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Gráfico 6: Intervalo de Confiança para Média de Problema Emocional/Comportamental 

 

 

Gráfico 7: Intervalo de Confiança para Média de Internalização e Externalização 
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Gráfico 8: Distribuição do Sexo 

 

 

Gráfico 9: Distribuição da Faixa Etária 
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Gráfico 10: Distribuição da Classificação do Desempenho em Matemática 

 

Gráfico 11: Distribuição da Classificação do Desempenho em Português 

 

 

 

6,6% 

93,4% 

Distribuição da Classificação do Desempenho 
em Matemática 

Até 6 Mais de 6 

6,6% 

93,4% 

Distribuição da Classificação do Desempenho 
em Português 

Até 6 Mais de 6 



102 
 

Gráfico 12: Distribuição da Classificação do CBCL 

 

 

 

Gráfico 13: Correlação de Idade com Escore Bruto de CBCL 
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Gráfico 14: Correlação do Desempenho em Matemática com Escore Bruto de CBCL 

 

 

Gráfico 15: Correlação do Desempenho em Português com Escore Bruto de CBCL 
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Gráfico 16: Box-Plot da Faixa Etária para Escore Bruto de cada CBCL 

 

 

Gráfico 17: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Competências - Atividades 
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Gráfico 18: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Competências - Social 

 

 

Gráfico 19: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Competências - Escolar 
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Gráfico 20: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Ansiedade e Depressão 

 

 

 

 

Gráfico 21: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Isolamento e Depressão 
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Gráfico 22: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Queixas Somáticas 

 

Gráfico 23: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Problemas de Sociabilidade 
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Gráfico 24: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Problemas com Pensamento 

 

 

 

Gráfico 25: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Problemas de Atenção 

 

 

 

2,63 

2,15 
2,36 

2,27 

1,86 
2,05 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL 
Síndromes de Problemas com Pensamento  

Feminino Masculino 

3,82 
3,60 3,70 

4,78 4,82 4,80 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

De 6 a 8 De 9 a 12 Todos 

Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL 
Síndromes de Problemas de Atenção 

 

Feminino Masculino 



109 
 

 

Gráfico 26: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Violação de Regras 

 

Gráfico 27: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Síndromes de Comportamentos Agressivos 
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Gráfico 28: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas Afetivos 

 

 

Gráfico 29: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas de Ansiedade 
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Gráfico 30: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas Somáticos 

 

 

Gráfico 31: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Déficit de Atenção e 
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Gráfico 32: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas Oposição e Desafio 

 

 

Gráfico 33: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Orientada pelo DSM de Problemas de Conduta 
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Gráfico 34: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Internalização 

 

 

Gráfico 35: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Externalização 
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Gráfico 36: Compara Sexos por Faixa Etária para CBCL Total de Problemas Emocionais/Comportamentais 
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