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Resumo 

 

Apesar de ampla pesquisa internacional voltada à análise das discrepâncias 

entre os relatos de múltiplos informantes sobre questões de saúde mental e 

comportamento em amostras infantis, existem poucos estudos na literatura 

brasileira comparando os relatos de múltiplos informantes, como pais e 

professores, e analisando as discrepâncias entre eles. A maioria dos estudos 

existentes focou-se principalmente no estudo de indicadores de desatenção, 

hiperatividade e funcionamento executivo, bem como da presença de 

alterações comportamentais e emocionais de crianças e adolescentes, sendo 

escassos os estudos nacionais que explorem o nível de concordância entre 

pais e professores em relação a indicadores de saúde mental e funcionamento 

executivo de crianças típicas. Além disso, alguns estudos internacionais 

mostram que as funções executivas têm um poder preditivo de melhor saúde 

mental em crianças. No entanto, até ao momento pouco se sabe sobre tais 

relações no contexto brasileiro. Sendo assim, o objetivo geral do presente 

trabalho foi comparar as visões de pais e professores relativamente a 

indicadores de saúde mental e de funcionamento executivo de crianças (sem 

relato de problemas) do Ensino Fundamental I. Os objetivos específicos foram 

verificar se existiam diferenças entre os relatos de pais e professores ao nível 

dos indicadores de funções executivas e saúde mental e estudar o eventual 

papel preditivo de indicadores de funções executivas em termos dos 

indicadores de saúde mental. Foram avaliadas 92 crianças, entre o primeiro e 

quinto anos do Ensino Fundamental I, de cinco escolas públicas da rede 

municipal do interior do Estado de São Paulo. As crianças tinham entre 6 e 12 

anos de idade (M = 8.38; DP = 1.55), de ambos os sexos (n = 56 meninos; 

59.58%), sem histórico de deficiências, distúrbios do desenvolvimento, 

transtornos neurológicos ou psiquiátricos de acordo com o relato de pais e 

professores, e com pais alfabetizados. Foi solicitado o preenchimento do 

Questionário de Capacidades e Dificuldades – SDQ e o Inventário de 

Dificuldades em Funções Executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento – 

IFERA-I pelos pais (no caso, somente um dos pais deveria responder) e 

professores. Os resultados dos testes t em pares do SDQ e IFERA-I, nos 



confirmaram a hipótese de haver discrepâncias entre as respostas de pais e 

professores, sendo que os pais relataram mais problemas de saúde mental e 

dificuldades de funcionamento executivo nas crianças, comparativamente aos 

professores. As análises de regressão linear múltipla mostraram que 

indicadores de funções executivas – apenas na visão dos pais - tiveram um 

papel preditivo de 28% da variância encontrada nos indicadores de saúde 

mental (também na visão dos pais), e que idade e sexo das crianças não 

tiveram um papel preditivo significativo. Assim, os nossos resultados mostram 

que, de acordo com a visão de pais, melhor funcionamento executivo foi 

preditor de melhor saúde mental em crianças do Ensino Fundamental I de 

escolas públicas. Este foi o primeiro estudo brasileiro que comparou as visões 

de pais e professores em relação ao funcionamento executivo e saúde mental 

de crianças do Ensino Fundamental I, testando ainda o papel preditivo do 

primeiro em relação ao segundo. Acreditamos que sejam importantes novos 

estudos tanto em relação à análise das discrepâncias entre as respostas de 

pais e professores em relação a indicadores de funcionamento executivo e 

indicadores de saúde mental, assim como de preditores de saúde mental e 

funções executivas de maneira geral, de preferência com uma amostra maior 

de crianças e adolescentes bem como de maior diversidade socioeconômica.     

 

Palavras-chave: crianças, pais, professores, funções executivas, saúde mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Despite extensive international research aimed at analyzing the discrepancies 

between the reports of multiple informants on mental health issues and 

behavior in child samples, there are few studies in the Brazilian literature 

comparing the reports of multiple informants, such as parents and teachers, and 

analyzing the discrepancies between them. Most of the existing studies focused 

mainly on the study of indicators of inattention, hyperactivity and executive 

functioning, as well as the presence of behavioral and emotional changes in 

children and adolescents, with few national studies exploring the level of 

agreement between parents and teachers in relation to mental health indicators 

and executive functioning of typical children. In addition, some international 

studies show that executive functions have a predictive power of better mental 

health in children. However, so far little is known about such relationships in the 

Brazilian context. Therefore, the general objective of the present study was to 

compare the views of parents and teachers regarding mental health and 

executive functioning indicators of Elementary School children (with no report of 

disorders). The specific objectives were to verify if there were differences 

between the reports of parents and teachers in terms of indicators of executive 

functions and mental health and to study the possible predictive role of 

executive functions in terms of mental health. A total of 92 children, attending 

between the first and fifth years of elementary school, were evaluated in five 

public schools of the municipal network of the interior of the State of São Paulo. 

The children were between 6 and 12 years of age (M = 8.38, SD = 1.55), of 

both sexes (n = 56 boys, 59.58%), with no history of disabilities, developmental 

disorders, neurological or psychiatric disorders according to the report of 

parents and teachers, and with literate parents. We requested the completion of 

the Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ and the Inventory of 

Difficulties in Executive Functions, Regulation and Aversion to Delay - IFERA-I 

by the parents (in this case, only one parent should answer) and teachers. The 

results of the paired samples t-tests for the SDQ and IFERA-I confirmed the 

hypothesis that there were discrepancies between parents’ and teachers' 

perceptions, with parents reporting more mental health problems and difficulties 

in children's executive functioning compared to teachers. Multiple linear 



regression analyzes showed that executive function indicators - only in the 

parents’ view - predicted 28% of the variance found in the mental health 

indicators (also in the parents' view), and that the age and sex of the children 

did not have a significant predictive role. Our results show that, according to the 

parental report, better executive functioning was a predictor of better mental 

health in public Elementary School children. This was the first Brazilian study to 

compare the perceptions of parents and teachers regarding the executive 

functioning and mental health of elementary school children, while also testing 

the predictive role of the former in relation to the latter. We believe that new 

studies are important both regarding the analysis of discrepancies between 

parents’ and teachers' views on executive functioning and mental health 

indicators, as well as predictors of mental health and executive functions in 

general, preferably with larger samples of children and adolescents and with 

more socioeconomic diversity. 

 

Keywords: children, parents, teachers, executive functions, mental health 
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1. Introdução 

Estudos sobre alterações cognitivas, comportamentais e/ou emocionais 

em crianças frequentemente dependem de informações prestadas por múltiplos 

informantes – como pais, professores e a própria criança/adolescente (Stone, 

Speltz, Collett, & Werler, 2013). Relativamente aos informantes familiares, na 

maioria das vezes é obtido o relato materno – geralmente as principais 

prestadoras de cuidados e que se supõe terem maior acesso aos 

comportamentos exibidos pela criança (Kerr, Lunkenheimer, & Olson, 2007).  

A visão dos professores é também de grande relevância, pois observam 

as crianças no contexto escolar – frequentemente mais exigente do ponto de 

vista comportamental, cognitivo e social. Por outro lado, pelo seu contato com 

outras crianças, os professores possuem termos de comparação para as suas 

avaliações (Saudino, Ronald, & Plomin, 2005). Segundo alguns estudos, 

quando as alterações são graves, como no caso de amostras avaliadas em 

contextos clínicos, os relatos dos diferentes intervenientes tendem a ser 

consistentes, revelando quadros de funcionamento semelhantes (Hartmann, 

Rhee, Willcutt, Pennington, 2007; Kolko & Kazdin, 1993). 

No entanto, quando a população em análise se supõe clinicamente 

saudável, como, por exemplo, em amostras comunitárias, o mesmo parece não 

ocorrer. Vários estudos sobre o comportamento e saúde mental infantil 

documentaram que o acordo entre informantes tende a ser baixo a moderado 

em amostras de baixo risco (Achenbach, Mcconaughy, & Howell, 1987; Epkins 

& Meyers, 1994; Epkins, 1996; Rubio-Stipec, Fitzmaurice, Murphy, & Walker, 

2003).   

Parte do problema está relacionado com a natureza da avaliação – 

tratando-se de questionários, existe sempre um grau de subjetividade inerente. 

Apesar dos esforços para que as questões sejam o mais inequívocas possível, 

e que as opções de resposta definam claramente os graus de severidade e/ou 

frequência dos comportamentos, ainda assim o que se obtém é a percepção do 

informante relativamente à questão – e não exatamente o que acontece na 

realidade. Por outro lado, diferentes informantes observam a criança em 

diferentes contextos e com distintas possibilidades de comparação com o 

comportamento de outras crianças – potencialmente gerando diferenças nos 

seus relatos. Existem ainda diferenças derivadas de aspectos como nível 
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socioeconômico, idade ou nível educacional dos informantes, bem como da 

idade e sexo das crianças (Achenbach, Mcconaughy et al. 1987; Bayer, 

Hiscock et al. 2008; Cai, Kaiser et al. 2004; De Los Reyes & Kazdin 2005; 

Hartman, Rhee et al. 2007; Kerr, Lunkenheimer, & Olson, 2007; Kohen, 

Brooksgunn et al. 1997; Kolko & Kazdin 1993).  

De Los Reyes & Kazdin (2005), em seu artigo de revisão de literatura 

referente ao estudo das discrepâncias entre as avaliações de pais e 

professores em relação às crianças, nos mostram que há estudos que revelam 

haver mais concordância entre os informantes de crianças entre 6 e 12 anos de 

idade do que de adolescentes entre 11 e 19 anos. Talvez isso ocorra devido ao 

comportamento infantil ser mais observável pelos diferentes informantes ou 

mais consistente em diferentes situações ou ambientes. Crianças tendem a se 

constranger em situações em que irão exibir os seus comportamentos e a 

permanecerem mais tempo com os informantes que irão fornecer as 

informações referentes ao seu comportamento, no caso pais e professores.  

Em contrapartida, adolescentes tendem a se engajarem em atividades 

em que são menos observados por pais e professores, como passando mais 

tempo com outros adolescentes do que em casa ou na escola. Porém, de 

acordo com alguns estudos levantados por De Los Reyes & Kazdin (2005) a 

idade não influenciou a concordância ou discordância entre pais e professores. 

Segundo os autores, essas diferenças podem ocorrer de acordo com a forma 

que os dados foram coletados e de características da amostra estudada e dos 

métodos serem inconsistentes um com o outro (De Los Reyes & Kazdin, 2005). 

No que se refere ao sexo, os achados também são nulos ou 

inconclusivos, mas de maneira geral, o sexo das crianças parece não 

influenciar as discrepâncias nas respostas de pais e professores em relação ao 

comportamento infantil, somente em algumas populações específicas, como 

em amostras clínicas, talvez haja alguma influência (De Los Reyes & Kazdin, 

2005). 

A importância do estudo das discrepâncias entre os diferentes 

informantes é destacada por alguns fatores principais: primeiramente, não há 

uma simples medida ou método de avaliação psicopatológica em crianças que 

fornece um “padrão ouro” definitivo que permite avaliar quais crianças estão 

experienciando um determinado conjunto de problemas ou distúrbios. A falta de 
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tal padrão, vem em parte, da necessidade de incorporar a informação de 

múltiplos informantes para avaliar a presença de psicopatologia em crianças e 

jovens. Além disso, diferentes informantes, mesmo quando observam o 

comportamento da criança em contextos ou situações similares, têm diferentes 

pontos de vista na realização de suas avaliações e possuem diferentes limiares 

sobre o que constitui um comportamento atípico em uma determinada criança 

(De Los Reyes & Kazdin, 2005; Richters, 1992). 

Em segundo lugar, esforços para reduzir as discrepâncias entre os 

informantes através de táticas como fazer um informante confrontar o outro de 

frente pode influenciá-los, os pressionando para fornecerem informações que 

sejam concordantes (De Los Reyes & Kazdin, 2005; Angold, Weissman, John, 

Merikangas, Prusoff, Wickramaratne et al, 1987). Estudos importantes sugerem 

que as discrepâncias entre os diferentes informantes podem estar relacionadas 

com questões críticas dos pais (problemas pessoais), da criança e do 

funcionamento familiar. Além do fato de que pesquisas geralmente têm falhado 

para explicar as discrepâncias entre múltiplos informantes, por isso é 

importante tentarmos procurar explicações para essa questão, além do fato de 

que se sabe muito pouco sobre o porquê as avaliações deles referentes a 

psicopatologias na infância são frequentemente diferentes umas das outras e 

se algo pode ser feito para que haja métodos de avaliação clínica que talvez 

diminuam essas discrepâncias (De Los Reys & Kazdin, 2005). Porém, apesar 

de ser importante, não estudaremos métodos de avaliação clínica que possam 

reduzir as discrepâncias entre múltiplos informantes no presente trabalho.  

Apesar de ampla pesquisa internacional voltada à análise das 

discrepâncias entre os relatos de múltiplos informantes sobre questões de 

saúde mental e funcionamento em amostras infantis, existem poucos estudos 

na literatura brasileira se utilizando dos relatos de múltiplos informantes, como 

pais e professores, e analisando as concordâncias ou discrepâncias entre eles.  

Serra-Pinheiro e colaboradores (2008) avaliaram a concordância entre 

pais e professores em uma amostra não clínica de crianças e adolescentes 

entre 10 e 16 anos sobre a prevalência dos sinais e sintomas do Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH através do questionário MTA-

SNAP-IV. Os resultados demostraram que os professores relatavam mais 

sintomas de desatenção e os pais de hiperatividade. Além disso, quando o 
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diagnóstico de TDAH era considerado de forma categórica, presente ou 

ausente, a concordância obtida entre os relatos de pais e professores foi baixa 

(Serra-Pinheiro, Mattos, & Regalla, 2008). 

Outro exemplo é o estudo de Coutinho e colaboradores (2009), que 

analisou a concordância entre pais e professores em uma amostra clínica de 

crianças com TDAH, através do mesmo questionário (MTA-SNAP-IV). Seus 

resultados mostraram que a concordância para o diagnóstico de TDAH ocorreu 

em aproximadamente metade dos casos, sendo que os pais relataram mais 

sinais e sintomas de TDAH do que os professores. 

Bordin e colaboradores (2013) também consideram relevante obter-se 

informações de mais de um informante quando se tem o objetivo de identificar 

problemas emocionais e/ou comportamentais em crianças/adolescentes. Em 

sua dissertação de mestrado, Ribeiro (2013) estudou a concordância entre 

múltiplos informantes através do Achenbach System of Empirically Based 

Assessments – ASEBA criado por Achenbach & Rescorla (2001), que contém 

três inventários: o Child Behavior Checklist - CBCL, em que os pais respondem 

informações sobre os filhos, o Teacher Report Form – TRF, aonde os 

professores respondem informações referentes a determinado aluno e o Youth 

Self-Report - YSR versão de autorrelato para jovens entre 11 e 18 anos, que 

avaliam se há presença ou não de alterações comportamentais e emocionais 

em crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.  

Comparou uma amostra de adolescentes diagnosticados com TDAH 

com um grupo controle, sendo a amostra de dez sujeitos para cada grupo. A 

autora encontrou concordâncias médias a altas entre os diferentes informantes 

(pais e professores), para ambos os grupos, sendo que na comparação das 

escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais da CBCL/TRF 

em função dos grupos e instrumentos, assim como para as escalas de 

problemas de atenção e problemas de hiperatividade desses mesmos 

instrumentos, os resultados demonstraram que no grupo TDAH os pais 

relataram mais problemas do que os professores e no grupo controle os 

professores quem relataram um número maior de problemas (Ribeiro, 2013). 

Porém, não podemos deixar de considerar que a autora levanta a 

hipótese de que esses achados ocorreram devido ao fato de que inicialmente, 

todos os participantes de seu estudo vieram ao núcleo de pesquisa com 
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queixas de TDAH, e, no entanto, os dez que não receberam o diagnóstico do 

transtorno entraram para o grupo controle (Ribeiro, 2013). 

Borsa & Nunes (2008), em seu estudo comparando as visões de pais e 

mães relativas aos problemas de comportamento do mesmo filho, utilizando o 

inventário CBCL, obtiveram concordâncias que variaram entre moderada e 

baixa, sendo que para as escalas de problemas internalizantes e 

externalizantes a concordância entre os informantes foi moderada e para 

competência social e problemas totais de comportamento a concordância foi 

baixa, o que revelou que pais e mães tendem a não concordar quando 

solicitados a se pronunciar sobre problemas de comportamento dos filhos. Mais 

concretamente, quando discordavam na escala de competência social, os pais 

tenderam a atribuir maior pontuação do que as mães. Já nas restantes escalas 

(comportamento internalizante, externalizante e total), os casos de discordância 

mais frequente correspondiam a situações em que as mães atribuíam mais 

pontuação do que os pais. 

Mais recentemente, Martoni e colaboradores (2016) estudaram a 

concordância entre pais e professores de crianças do Ensino Infantil e 1º ano 

do Ensino Fundamental I em escalas de avaliação de funções executivas e 

indicadores de desatenção e hiperatividade. Os resultados de seu estudo 

demonstraram que os pais avaliaram as crianças como possuindo maiores 

dificuldades do que os professores, principalmente nos itens controle inibitório 

e regulação, no Inventário de Funcionamento Executivo Infantil – IFEI, e 

desatenção e hiperatividade, na escala MTA-SNAP-IV. 

Apesar de importantes, ainda são escassos os estudos nacionais 

dedicados à análise das discrepâncias entre a visão de pais e professores 

relativamente ao funcionamento e comportamento das crianças. Além disso, a 

maioria dos estudos existentes focou-se principalmente no estudo de 

indicadores de atenção, hiperatividade e funcionamento executivo, bem como 

da presença de alterações comportamentais e emocionais de adolescentes, 

permanecendo por explorar o nível de concordância entre pais e professores 

ao nível de indicadores de saúde mental de crianças típicas. 
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1.1 Saúde Mental 

De acordo com relatórios emitidos pelas Nações Unidas, crianças e 

adolescentes representam respectivamente 30% e 14.2% da população 

mundial, sendo alta a prevalência de transtornos mentais nessa faixa etária. 

Segundo a revisão de literatura realizada por Thiengo, Cavalcante, & Lovisi 

(2014) sobre a prevalência de transtornos mentais entre crianças e 

adolescentes, encontraram em mais da metade dos estudos revisados as 

seguintes prevalências: de depressão entre 5.9% e 12.5%, transtornos de 

ansiedade em torno de 9.1% e 32.3%, TDAH de 8.3%, transtornos por uso de 

substâncias 8.3 e 32.1% e transtorno de conduta 4.17%. Aproximadamente 

50% a 75% dos transtornos neuropsiquiátricos surgem na infância e 

adolescência, sendo escassos estudos epidemiológicos em países de baixas e 

médias rendas (Kessler, Amminger, Aguilar-Gaxiola, Alonso, Lee, & Ustun, 

2007; Petresco, Anselmi, Santos, Barros, Fleitlich-Bilyk, Barros, et al, 2014).   

Em um estudo realizado por Machado e colaboradores (2014), sobre a 

prevalência de transtornos neuropsiquiátricos em um ambulatório de psiquiatria 

infantil na região sudeste do Brasil, verificou-se que os transtornos mais 

prevalentes foram: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (54.12%), 

deficiência intelectual (50.45%) e transtorno de conduta (19%). As 

comorbidades mais frequentes foram deficiência intelectual, transtorno de 

conduta, transtorno desafiador e de oposição, episódio depressivo e 

transtornos de ansiedade. O sexo masculino foi o que mais apresentou 

transtornos mentais, sendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade o 

diagnóstico mais comum. Para o sexo feminino, o transtorno mais comum foi 

deficiência intelectual. 

Paula e colaboradores (2015) realizaram um estudo epidemiológico 

sobre a prevalência de transtornos mentais em crianças entre 2 e 6 anos de 

idade de quatro regiões diferentes do Brasil, envolvendo as regiões sudeste, 

central, norte e nordeste. Os autores utilizaram a Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School-Age Children/Present-and-Life-time-

Version - K-SADS-PL aplicada em mães ou cuidadores principais revelou uma 

prevalência de transtornos mentais/neuropsiquiátricos no Brasil similar ao 

restante do mundo, de 13.1%. Os autores ressaltam também a importância de 
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mais pesquisas epidemiológicas no Brasil, pois além de seu estudo existem 

somente mais três, sendo cada um de uma região específica do país.  

Fatores neurobiológicos, psicológicos e sociais estão relacionados ao 

surgimento dos transtornos neuropsiquiátricos em idade precoce. Sendo assim, 

o tratamento e a intervenção precoce são de extrema importância, pois podem 

reduzir a gravidade do quadro e prevenir o surgimento de comorbidades em 

crianças e adolescentes (Kieling, Baker-Henningham, Belfer, Conti, Ertem, 

Omigbodun et al, 2011; Machado et al, 2014). 

Um sistema de questionários amplamente utilizados para avaliar se há 

indícios de alterações comportamentais e psiquiátricas é o Achenbach System 

of Empirically Based Assessments - ASEBA, que engloba o Child Behavior 

Checklist – CBCL para avaliar a respostas dos pais, o Teacher Report Form – 

TRF, para avaliar as respostas dos professores e uma versão de autorrelato 

para jovens entre 11 e 18 anos, a Youth Self-Report – YSR. A CBCL possui 

120 itens e a TRF 121. Os instrumentos do Sistema ASEBA são amplamente 

utilizados para a avaliação do comportamento e saúde mental infantil, com 

propriedades psicométricas bem estabelecidas, com boa consistência interna e 

externa. Tanto a CBCL quanto a TRF possuem itens que avaliam ansiedade, 

depressão, retraimento social, queixas somáticas, comportamento agressivo, 

comportamento delinquente e comportamentos de atenção/hiperatividade. A 

CBCL consegue avaliar o comportamento da criança nos últimos seis meses e 

a TRF dos últimos dois meses (Stone et al, 2013).  

Os questionários do sistema ASEBA são medidas de alta qualidade 

padronizadas para o rastreio de problemas comportamentais, emocionais e 

competências sociais de crianças e adolescentes. Os mesmos oferecem uma 

estimativa para avaliar o funcionamento adaptativo e desadaptativo de crianças 

e adolescentes. É amplamente utilizado em serviços de saúde mental, escolas, 

ambientes médicos, entre outros contextos. Esse sistema foi traduzido em mais 

de 100 idiomas e mais de 7.000 publicações reportam o uso do mesmo. Os 

três questionários/inventários se encontram validados e adaptados para a 

população brasileira (Bordin, Rocha, Paula, Teixeira, Achenbach, Rescorla et 

al, 2013). 

Apesar das vantagens acima citadas, os instrumentos do sistema 

ASEBA por conterem muitos itens, acabam sendo de aplicação demorada, o 
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que pode torna-lo cansativo para quem está respondendo, fazendo com que 

talvez o respondente não o responda com a devida atenção ou dedicação. 

Em contrapartida, o Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ, é 

um breve questionário de rastreio comportamental para crianças e 

adolescentes entre 3 e 16 anos. O SDQ demonstra possuir boas propriedades 

psicométricas, confiabilidade, boa correlação entre os informantes e teste-

reteste. O SDQ possui 25 questões, organizadas em cinco escalas, os 

resultados da soma de cada uma delas são computados gerando uma 

pontuação total (Miller, Martinez, Shumka, & Baker, 2014). No Brasil, o SDQ foi 

validado por Woerner e colaboradores (2004), e demonstrou possuir excelente 

acurácia, bem como excelentes propriedades psicométricas para a população 

brasileira.  

As versões para pais, professores e autorrelato do SDQ foram 

inspiradas pelo Sistema ASEBA no que se refere ao fato de ser multimodal, 

porém o design do SQD como instrumento de rastreio se baseou nos 

Questionários de Rutter para pais de 1967, bem como sua ligação com as 

escalas de orientação do DSM, sua brevidade, com menos itens do que a 

ASEBA (Achenbach, Becker, Dopfner, Heiervang, Roessner, Steinhausen et al, 

2008).  

Em um estudo realizado por Goodman e Scott (1999), comparando o 

SDQ com a escala CBCL, o SDQ foi significativamente melhor do que a CBCL 

para detectar desatenção e hiperatividade, e tão bom quanto a CBCL para 

detectar problemas internalizantes e externalizantes. Mães de crianças 

consideradas de baixo risco para problemas comportamentais e transtornos 

neuropsiquiátricos se mostraram duas vezes mais propensas a preferirem o 

SDQ do que a CBCL, provavelmente por conta da brevidade e maior ênfase 

em pontos fortes para rastrear determinado transtorno (Goodman & Scott, 

1999). 

De acordo com Vaz e colaboradores (2016), o Questionário de 

Capacidades e Dificuldades – SDQ possui uma excelente abordagem multi-

informante e é ideal para estudos envolvendo populações comunitárias onde a 

maioria das crianças participantes são saudáveis, como no caso do presente 

trabalho. 
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Como nos demonstram alguns estudos, funções executivas têm um 

poder preditivo de saúde física e mental. Alguns autores sugerem que melhorar 

as funções executivas em crianças pode trazer melhoras no contexto escolar e 

social, além de trazer um grande impacto na vida delas e de fomentarem a 

resiliência, que é de grande importância para a saúde mental (Casey, Finsaas, 

Carlson, Zelazo, Murphy, Durkin et al, 2014; Diamond & Lee, 2011; Dias & 

Seabra, 2017; Moffitt, Arseneault, Belsky, Dickson, Hancox, Harrington et al, 

2011). 

No estudo de Dias e Seabra (2017), avaliando dois grupos de crianças 

após uma intervenção com o Programa de Intervenção em Autorregulação e 

Funções Executivas – PIAFEX, sendo um grupo controle e outro grupo 

experimental, foram encontradas melhoras estatisticamente significativas em 

saúde mental e problemas de comportamento através do SDQ respondido 

pelos pais das crianças participantes do grupo experimental, principalmente na 

escala de comportamento pró-social. Os professores relataram melhoras em 

funções executivas através do Childhood Executive Functioning Inventory – 

CHEXI. Ambos os questionários foram aplicados em pais e professores nesse 

estudo, e cada um deles relatou melhoras através de instrumentos diferentes, 

com variáveis diferentes. Não houve comparação estatística entre as visões de 

pais e professores nesse estudo por conta da baixa concordância entre esses 

diferentes informantes relatadas na literatura.   

Moffitt e colaboradores (2011) em um estudo de coorte acompanhando 

1000 crianças desde o nascimento até os 32 anos de idade, comprovaram que 

o autocontrole, que também está relacionado às funções executivas, sendo um 

componente das mesmas, pode ser considerado um preditor de saúde física, 

dependência química, sucesso nas finanças pessoais, e riscos de caírem na 

criminalidade independentemente do QI e da classe social de origem. Esse 

estudo demonstrou ainda que meninos tendem a apresentar menos 

autocontrole do que as meninas. Comparou também 500 irmãos, sendo que os 

irmãos que apresentavam um menor autocontrole tiveram piores resultados 

nas áreas citadas anteriormente, apesar de terem crescido no mesmo 

ambiente.  
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Sendo assim, percebemos que ambos os constructos saúde mental e 

funções executivas são importantes para uma boa adaptação das crianças 

para o sucesso acadêmico, relações sociais e uma boa qualidade de vida. 

 

1.2 Funções Executivas 

As funções executivas são requisitadas sempre que são formulados 

planos de ação e quando uma sequência apropriada de respostas deve ser 

selecionada e esquematizada (Robins, Weinberger, Taylor, & Morris, 1996). 

Barkley (2001) nos mostra em seu estudo que as funções executivas são um 

importante marco adaptativo na espécie humana. Ardila (2008) em seu artigo 

sobre a origem evolutiva das funções executivas, argumenta que as funções 

executivas podem ser divididas de duas maneiras, sendo a primeira 

denominada funções executivas metacognitivas: resolução de problemas, 

planejamento, formação de conceitos, desenvolvimento de estratégias e sua 

implementação, controle atencional e memória de trabalho, e a segunda 

funções executivas emocionais/motivacionais: coordenação cognitiva e 

emoção/motivação. 

 As primeiras estariam relacionadas à região pré-frontal dorsolateral, e 

as segundas com as áreas orbitofrontal medial. O autor ressalta ainda que em 

contraste com pontos de vistas tradicionais, existem evidências que nos 

mostram que o córtex pré-frontal humano é similar com o de outros primatas e 

hominídeos, apesar do fato destes apresentarem somente as funções 

executivas emocionais, e não as funções executivas metacognitivas, sendo que 

estas dependeriam da cultura e de instrumentos culturais para a sua formação 

(Ardila, 2008). 

Dentro deste ponto de vista, as funções executivas metacognitivas 

resultariam do desenvolvimento e evolução de alguns instrumentos culturais 

conceitualizados, no caso a linguagem oral e a linguagem escrita como 

extensão da linguagem oral sendo os instrumentos mais importantes. As 

funções executivas emocionais/motivacionais seriam resultados da evolução 

biológica compartilhada com os demais primatas (Ardila, 2008).  

As funções executivas se desenvolvem, segundo Romine e Reynolds 

(2005), de forma intensa entre os 6 e 8 anos de idade, sendo que esse 

desenvolvimento continua até o final da adolescência e início da vida adulta. 
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Porém, de acordo com Diamond (1996), apesar dessas funções apresentarem 

uma maturação tardia, elas iniciam o seu desenvolvimento já no primeiro ano 

de vida.  

Goldberg (2002) considera as funções executivas como resultado da 

atividade dos lobos frontais, especificamente da região pré-frontal. Segundo o 

autor, as funções executivas atuam como uma espécie de diretor executivo do 

funcionamento da atividade mental humana. Ele propõe que a compreensão 

das funções executivas é facilitada se pensarmos nos lobos pré-frontais como 

uma espécie de maestro, ou general que coordena as outras estruturas e 

sistemas neurais.  

Outra perspectiva no estudo das funções executivas é a da identificação 

de cada um dos seus componentes. Existem diversos componentes que são 

sugeridos por diversos autores, como, por exemplo: memória operacional, 

planejamento, solução de problemas, tomada de decisões, controle inibitório, 

fluência, flexibilidade cognitiva e categorização (Pennington, 1991). Friedman e 

Miyake (2000), em um estudo de revisão de literatura, descrevem que as 

funções executivas mostram um padrão geral de funções distintas, porém 

compartilhadas, um padrão descrito como “unidade e diversidade”.  

Nesse estudo, os autores nos mostram que precisamos considerar as 

diferenças individuais de cada pessoa ao avaliarmos as funções executivas, 

sendo que múltiplas maneiras de medir o mesmo constructo são necessárias 

para obtermos uma medida mais pura. Demonstram ainda que as funções 

executivas são altamente hereditárias, além de altamente poligênicas. No 

presente estudo, utilizaremos as seguintes definições de funções executivas: 

As funções executivas são habilidades que possibilitam ao indivíduo 

controlar e regular o processamento das informações e seu comportamento 

(Diamond, 2013; Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 2006). Essas habilidades são 

requeridas sempre que, devido à complexidade ou novidade de uma 

determinada tarefa ou situação, o processamento automático não é adequado 

ou suficiente para solucioná-la (Martoni, Trevisan, Dias, & Seabra, 2016; 

Menezes, Godoy, Teixeira, Carreiro, &  Seabra,  2012). Na literatura, há relativo 

consenso de que as funções executivas consistem em três habilidades 

principais, que são a inibição, memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva 

(Diamond, 2013; Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, & Howerter, 2000). O 
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planejamento e a tomada de decisão, são consideradas habilidades cognitivas 

mais complexas, que resultariam da integração dessa três habilidades 

principais (Gazzaniga et al, 2006; Lezak, Howieson, & Loring, 2004; Malloy-

diniz, Sedo, Fluentes, & Leite, 2008). 

A inibição possui duas funções principais. Uma está relacionada à 

inibição de respostas, como, por exemplo, inibir um comportamento em 

determinada situação em que ele não é adequado ou apropriado, permitindo ao 

indivíduo controlar sua ação e responder adequadamente às exigências do 

ambiente, ou seja, exercer autocontrole. A outra função da inibição cognitiva 

seria a de inibir pensamentos e distratores, estando bastante relacionada com 

a atenção seletiva (Diamond, 2013; Nigg, 2001). 

A memória de trabalho se refere à capacidade de sustentar a informação 

mentalmente para fazer uso dela em determinada tarefa, integrá-la a outras 

informações ou enquanto executa outras atividades (Baddeley, 2000; Diamond, 

2013). A flexibilidade cognitiva pode ser considerada mais complexa do que as 

duas outras habilidades citadas anteriormente, pois depende em alguma 

medida dessas outras duas habilidades. Permite ao indivíduo lidar com 

diversas informações e tarefas simultaneamente. Está relacionada com a 

habilidade de mudar de perspectiva e é fundamental para a capacidade de 

adaptar o comportamento às demandas sociais e ambientais (Diamond, 2013). 

Um questionário criado por Goia e colaboradores (2002), validado e 

adaptado para a população brasileira foi o Behaviour Rating Inventory of 

Executive Functions – BRIEF, que possui boas propriedades psicométricas na 

validação americana, assim como na sua adaptação e validação brasileira, com 

o Alfa de Cronbach entre 0.6 e 0.9, com boa fidedignidade, ou seja, a BRIEF é 

um ótimo instrumento para avaliar as funções executivas no dia a dia da 

criança ou adolescente entre 5 e 18 anos, podendo ser respondida por pais e 

professores, contendo ainda uma versão de autorrelato para jovens entre 11 e 

18 anos. Contém 86 questões, e pode ser respondida entre dez a quinze 

minutos (Carim, Miranda, & Bueno, 2012).  

Em sua Tese de Doutorado, Trevisan (2014) traduziu e adaptou para o 

contexto brasileiro a escala americana Childhood Executive Functioning 

Inventory - CHEXI criada por Thorell e Nyberg (2008), utilizada para avaliar 

funções executivas em crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 
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Hiperatividade e confirmou sua validade tanto pelo relato de pais quanto de 

professores, além do fato de alguns itens da escala conseguiram predizer 

significativamente os sinais de desatenção e hiperatividade avaliados pela 

SNAP-IV. No entanto, a autora encontrou uma estrutura fatorial distinta da 

proposta pelos autores originais, e que não correspondia ao seu substrato 

teórico, ou seja, através de análise de regressão linear múltipla, utilizando o 

método Enter, os itens não estavam adequados aos fatores teóricos (Trevisan, 

2014).  

Por conta disso, da necessidade de incluir novos itens para avaliação de 

mais construtos neuropsicológicos como aversão à demora (tendência de 

escolher uma recompensa menor imediatamente, ao invés de esperar mais e 

obter uma recompensa melhor, agindo assim, de forma impulsiva) e regulação 

(mobilização de energia necessária para alterar o estado do organismo na 

direção adequada para a execução de determinada tarefa ou situação) e ainda 

devido à carência de questionários e medidas mais ecológicas, isso é, que 

mais correspondem com o ambiente real, para avaliar as funções executivas 

em crianças, Trevisan optou pela criação de um novo instrumento, o Inventário 

de Funções Executivas e Regulação Infantil – IFERI com versões para pais e 

professores. Atualmente, o IFERI foi revisado e atualizado, sendo renomeado 

como Inventário de Dificuldades em Funções Executivas, Regulação e Aversão 

ao Adiamento – IFERA-I (Trevisan, 2014). 

Estudos como o de Martoni et al (2016) demonstram que a concordância 

entre as respostas de pais e professores em relação a questionários e escalas 

comportamentais e de função executiva em crianças pré-escolares é 

geralmente baixa. Nesse estudo, os pais avaliaram as crianças como tendo 

mais dificuldades do que os professores nos itens controle inibitório e 

regulação, da escala IFEI e desatenção e hiperatividade na escala SNAP-IV. 

Além dos estudos de Martoni et al (2016) e Trevisan (2014), não foram 

encontrados outros estudos nacionais ou estrangeiros comparando as visões 

de pais e professores em relação ao funcionamento executivo de crianças, 

assim como não há outros questionários brasileiros ou adaptados à população 

brasileira para a avaliação das funções executivas além da CHEXI/IFEI, da 

IFERA-I e do BRIEF. Esses achados reforçam a necessidade de novas 
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pesquisas sobre funções executivas de crianças nas visões de pais e 

professores, assim como de análises comparando as visões dos mesmos.  

 

1.3 Objetivos 

Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho é verificar se existem 

discrepâncias entre a visão de pais e professores de crianças do Ensino 

Fundamental I relativamente a indicadores de saúde mental (por meio do SDQ) 

e de funcionamento executivo (por meio do IFERA-I) de crianças saudáveis do 

Ensino Fundamental I.  

Nossos objetivos específicos são: 

a) Verificar se existem diferenças entre os relatos de pais e professores 

ao nível dos indicadores de funções executivas e saúde mental; 

b) Estudar o eventual papel preditivo de indicadores de funções 

executivas em termos dos indicadores de saúde mental. 

Considerando que se trata de uma amostra de crianças de baixo risco, e 

dados estudos anteriores reportando baixa concordância na visão de pais e 

professores em amostras comunitárias, partimos da hipótese de que também 

na nossa amostra de crianças com desenvolvimento típico encontraremos um 

padrão semelhante de resultados a respeito das informações sobre o 

ajustamento comportamental e psicossocial dessas crianças na visão de pais e 

professores.  

Considerando estudos prévios, colocamos ainda como hipótese que os 

indicadores de funções executivas serão preditivos de melhor saúde mental 

das crianças.  
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2. Método 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

Análise quantitativa de dados retrospectivos obtidos para um estudo 

anterior de pós-doutorado. Trata-se de dados coletados para normatização de 

instrumentos e análises quantitativas entre os diferentes instrumentos.  

 

2.2 Local 

 A coleta dos dados ocorreu em cinco escolas diferentes da região do 

Estado de São Paulo, da rede pública municipal de ensino, com crianças entre 

6 e 12 do Ensino Fundamental I. 

 

2.3 Ética 

 O presente estudo tem a aprovação do Comitê de Pesquisa e Ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie sob o nº CAAE: 08135112.6.0000.0084. 

Todos os participantes (pais e professores) foram devidamente informados dos 

objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

2.4 Participantes 

Foram avaliadas 92 crianças, entre o primeiro e quinto anos do Ensino 

Fundamental I, de cinco escolas públicas diferentes da rede municipal do 

interior do Estado de São Paulo. As crianças tinham entre 6 e 12 anos de idade 

(M = 8.38; DP = 1.55), de ambos os sexos n = 56 meninos; (59.58%), sem 

histórico de deficiências, distúrbios do desenvolvimento, neurológicos ou 

psiquiátricos de acordo com o relato de pais e professores, ou seja, registros 

escolares e com pais alfabetizados. 

 

2.5 Procedimentos e Instrumentos de Avaliação  

  

2.5.1 Procedimentos 

 Foram enviados o Questionário de Capacidades e Dificuldades – SDQ e 

o Inventário de Dificuldades em Funções Executivas, Regulação e Aversão ao 

Adiamento – IFERA-I para os pais (no caso somente um dos pais deveria 
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responder) e professores responderem em casa e, após o preenchimento, 

devolver para a psicóloga da rede municipal. 

2.5.2 Instrumentos de Avaliação 

 2.5.2.1 Questionário de Capacidades e Dificuldades – SDQ  

O Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ (Goodman, 1997) ou 

Questionário de Capacidades e Dificuldades - SDQ é um instrumento de 

pesquisa amplamente utilizado para a detecção de problemas relacionados 

com a saúde mental de crianças e adolescentes. Pode ser respondido tanto por 

pais como professores, como também pela própria criança (autorrelato) a partir 

dos onze anos de idade. O instrumento foi elaborado a partir dos sistemas de 

classificação do DSM IV e do CID-10, e é um questionário de fácil aplicação, 

podendo ser respondido em cinco minutos (Becker, Woerner, Hasselhorn, 

Banaschewski, Rothenberger, 2004). Estamos cientes de que o DSM-IV foi 

atualizado e passou a ter uma nova versão mais recente, o DSM-5. Essa 

atualização resultou na reformulação dos critérios diagnósticos de alguns 

transtornos (incluindo transtornos com início na infância, como o Transtorno do 

Espectro Autista). Não foi encontrada na literatura nenhuma atualização do 

SDQ em relação ao DSM-5, porém, como o SDQ tem um perfil mais de rastreio 

comportamental do que de diagnóstico, acreditamos que o questionário se 

mantenha adequado.  

É composto por vinte e cinco itens a serem respondidos por pais ou 

professores, sendo 10 sobre capacidades, 14 sobre dificuldades e um item 

neutro. 

Está dividido em cinco subescalas, cada uma com cinco itens a serem 

respondidos: problemas emocionais, de conduta, hiperatividade, problemas de 

relacionamento com colegas e comportamento pró-social. A pontuação varia de 

0 a 10 dentro de cada uma das subescalas, sendo que a soma total, com 

exceção da subescala de comportamento pró-social, que é analisada 

separadamente, varia entre 0 e 40 (Saur & Loureiro, 2012). A versão de 

autorrelato, para adolescentes entre 11 e 18 anos, não será utilizada no 

presente estudo.  

O questionário rastreia tanto os problemas psicossociais acima citados 

quanto o comportamento pró-social em crianças e adolescentes entre quatro e 

dezessete anos de idade, além de possuir uma grande acurácia para avaliar 
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cronicidade, angústia, prejuízo social e incômodo para os outros (Vaz et al, 

2016). 

O SDQ foi validado para a população brasileira no estudo realizado por 

Woerner e colaboradores (2004), em que o questionário comprovou ser um 

ótimo instrumento de rastreio para avaliar a saúde mental de crianças e 

adolescentes. O Alfa de Cronbach, que serve como critério de avaliação da 

consistência interna do instrumento, foi de 0.80, considerada boa. 

Assim sendo, permanece ressaltada sua adequação e aplicabilidade 

como rastreador de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes em 

diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. A estrutura original de cinco 

fatores foi confirmada, demonstrando índices psicométricos satisfatórios em 

diferentes contextos e populações. Portanto, podemos acreditar que o SDQ é 

um instrumento útil para avaliar indicadores de saúde mental infantil (Saur & 

Loureiro, 2012). 

 

2.5.2.2 Inventário de Dificuldades em Funções Executivas, 

Regulação e Aversão ao Adiamento – IFERA-I  

O IFERA-I trata-se de um questionário com vinte e oito questões, cada 

uma com a possibilidade de cinco respostas: 1- Nunca, 2- Raramente, 3- Às 

vezes, 4- Frequentemente e 5- Sempre, que avaliam Memória de Trabalho - 

MT (5 itens), Flexibilidade Cognitiva – FC (5 itens), Controle Inibitório – CI (6 

itens), Aversão ao Adiamento – AD (5 itens) e Regulação – RG (7 itens) (Leon, 

Rodrigues, Seabra, & Dias, 2013; Trevisan, 2012).  

O IFERA-I possui uma excelente consistência interna, sendo o Alfa de 

Cronbach de 0.97 e Spearman-Brown de 0.96. Parece haver no instrumento 

uma maior sensibilidade em relação ao controle inibitório, aversão ao 

adiamento e regulação quando respondido por professores (Trevisan, 2014). 

Os constructos utilizados para a criação do IFERA-I foram os seguintes: 

Memória de trabalho é entendida como um sistema de representações mentais 

temporárias, que podem ser mantidas, integradas e manipuladas, permitindo a 

adequação e direcionamentos do comportamento, de acordo com as 

exigências ambientais e a experiência de vida (Trevisan, 2014). 

Flexibilidade cognitiva diz respeito à habilidade de alternar processos 

cognitivos envolvendo pelo menos duas tarefas distintas. Essa função também 
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pode ser conhecida na literatura como atenção alternada. Por seu lado, 

controle inibitório é a capacidade de inibir uma determinada resposta 

automática e familiar, e selecionar outra não automática (Trevisan, 2014).  

Aversão ao adiamento é exemplificada quando a criança apresenta uma 

tendência de escolher uma recompensa menor imediatamente, ao invés de 

esperar mais e obter uma recompensa melhor, agindo assim, de forma 

impulsiva, e quando não controlada pelo ambiente, se distrai facilmente com o 

passar do tempo (Trevisan, 2014). 

Finalmente, a regulação é entendida como a mobilização de energia 

necessária para alterar o estado do organismo na direção adequada para a 

execução de determinada tarefa ou situação. Está intimamente relacionada 

com o esforço mental e a motivação (Trevisan, 2014).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
  

3. Resultados 

3.1 – Descritivos  

 Participaram do estudo 92 crianças, entre 6 e 12 anos de idade (M = 

8.34; DP = 1.51), de ambos os sexos (n = 55 meninos; 59.8%).  

A Tabela 1 contém os dados descritivos da distribuição por ano da 

totalidade da amostra. 

Tabela 1 

Tabela descritiva com a porcentagem de alunos participantes por série 

 Ano 

 N %  
1° Ano 23 25.0 
2° Ano 20 21.7 
3° Ano 17 18.5 
4° Ano 23 25.0 
5° Ano 9 9.8 

 

Podemos notar que a maior parte dos alunos participantes são da 1a 

(25%) e 4a (25%) séries. 

 

Tabela 2 

Tabela descritiva com a porcentagem de preenchimento por informantes 

Preenchimento n % 

Mãe  78 84.8 

Pai 11 12.0 

Avó 1 1.1 

Irmão mais velho 1 1.1 

 Obs.: Não foi possível recuperar informação sobre preenchimento dos 

questionários de uma criança. 

 

Em relação ao preenchimento dos instrumentos, verificamos que a maior 

parte deles foram preenchidos pelas mães, correspondendo a 85.7% do 

preenchimento dos questionários válidos.  

O número de crianças com dados considerados válidos no IFERA-I, com 

omissão máxima de uma resposta por escala (Memória de Trabalho, Controle 

Inibitório, Flexibilidade Cognitiva, Aversão ao Adiamento e Regulação), tanto 

nas respostas dos pais como dos professores foi de 77, com média de idade 
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8.31 anos (DP = 1.53; Amplitude: 6-12), na maioria do sexo masculino (n = 46, 

59.7%).  

No SDQ, o número de crianças com dados válidos, utilizando o mesmo 

critério acima indicado, com omissão máxima de uma resposta por escala 

(Problemas Emocionais, Problemas de Conduta, Desatenção e Hiperatividade, 

Relacionamento com Pares e Comportamento Pró-Social) foi de 79, com média 

de idade 8.39 anos (DP = 1.51; Amplitude: 6-12), na maioria do sexo masculino 

(n = 47, 59.5%).   

A Tabela 3 apresenta os dados descritivos dos resultados do IFERA-I e 

SDQ para pais e professores. 

Tabela 3 

Dados descritivos dos resultados do IFERA-I e SDQ para Pais e 

Professores 

 Pais Professores 

 M(DP) Amplitude M(DP) Amplitude 
IFERA-I     

Controle inibitório 2.91(0.77) 1.20-4.33 2.46(0.84) 1.00-5.00 
Memória de Trabalho 2.38(0.71) 1.00-4.17 2.40(0.98) 1.00-5.00 
Flexibilidade 

Cognitiva 
2.50(0.80) 1.00-4.50 2.44(0.90) 1.00-5.00 

Aversão ao 
Adiamento 

3.31(0.96) 1.20-5.00 2.55(0.83) 1.00-4.60 

Regulação 2.97(0.79) 1.00-4.50 2.54(0.87) 1.00-5.00 
Total 2.81(0.64) 1.29-4.14 2.47(0.77) 1.00-4.50 

SDQ     
Problemas 

emocionais 
3.23(2.06) 0-10 2.27(1.86) 0-7 

Problemas de 
Conduta 

2.29(1.89) 0-8 1.14(1.68) 0-8 

Desatenção e 
Hiperatividade 

3.78(2.52) 0-10 3.48(2.44) 0-9 

Relacionamento com 
Pares 

2.01(1.62) 0-6 1.51(1.60) 0-6 

Comportamento Pró-
Social 

8.66(1.69) 4-10 7.94(2.13) 2-10 

Total  11.32(6.11) 0-28 8.39(5.28) 1-22 
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3.2 – Testes de diferenças  

No sentido de verificar a existência de discrepâncias entre pais e 

professores ao nível das suas respostas aos questionários, foram realizados 

testes-t para amostras em pares. A Tabela 4 apresenta os resultados dos 

testes relativos ao IFERA-I (Total e subescalas) e a Tabela 5 os resultados 

para o SDQ (Total e subescalas). 

 

Tabela 4 

Testes-t para amostras em pares: IFERA-I Pais x IFERA-I Professores 

 t(76) p 

Controle Inibitório 4.08 <.001 
Memória de Trabalho  -0.09 .92 
Flexibilidade Cognitiva 0.52 .59 
Aversão ao Adiamento 5.69 <.001 
Regulação 3.95 <.001 
IFERA-I Total 3.52 .001 

  

De acordo com a Tabela 4, foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas entre as respostas de pais e professores ao IFERA-I – pontuação 

total, bem como nas escalas de Controle Inibitório, Aversão ao Adiamento e 

Regulação. Como podemos observar nas médias do IFERA-I (Tabela 3) de 

maneira geral, os pais tendem a ver os filhos como tendo mais dificuldades do 

que os professores.  

 

Tabela 5 

Testes-t para amostras em pares: SDQ Pais x SDQ Professores 

  t(78) p 

 Problemas Emocionais  3.39 .001 
 Problemas Conduta 4.73 <.001 
 Desatenção e Hiperatividade .90 .37 
 Problemas Pares 2.20 .030 
 Comportamento Pró-social 2.32 .023 
 Total Dificuldades 3.62 .001 

  

 Conforme pode-se verificar na Tabela 5, foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as respostas de pais e professores ao SDQ 

– pontuação total, bem como nas escalas de Problemas Emocionais, 
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Problemas de Conduta, Relacionamento com Pares e Comportamento Pró-

social. Tal como observado anteriormente, os pais também consideraram que 

os seus filhos apresentavam mais problemas (mas também mais 

comportamento pró-social), comparativamente com os professores. 

 

3.3- Modelos de regressão linear múltipla 

 Com o objetivo de testar o papel preditivo do funcionamento executivo 

das crianças (bem como de outras variáveis potencialmente relevantes) ao 

nível da sua saúde mental, foram testados modelos de regressão linear. 

 Dada a baixa concordância entre pais e professores quer ao nível do 

SDQ quer do IFERA-I, foram testados dois modelos separados. O modelo A 

refere-se às avaliações de saúde mental pelos pais e o modelo B refere-se às 

avaliações de saúde mental por parte dos professores.  

 As variáveis potencialmente preditivas selecionadas para o modelo A 

foram as seguintes: no Bloco 1, idade e sexo das crianças (0, masculino; 1, 

feminino); no Bloco 2, IFERA-I Total de acordo com o Professor; no Bloco 3, 

IFERA-I Total de acordo com os Pais. 

 

Tabela 6 

Modelo A - Avaliações de Idade, Sexo e IFERA-I como Fatores Preditivos 

de Indicadores Saúde Mental (Visão dos Pais) 

 R2  
(R2Aj.) 

F β t 

Bloco 1 .00 (-.02) F(2,84) = 0.08   
Idade   .04 0.34 
Sexo   -.02 -0.20 

Bloco 2 .05 (.01) F(3,84) = 1.32   
Idade   .06 0.58 

Sexo   .05 0.39 
IFERA-I Profs   .22 1.95 

Bloco 3 .28 (.24) F(4,84) = 7.75***   
Idade   .00 -0.02 
Sexo   .02 0.20 
IFERA-I Profs   .09 0.84 

IFERA-I Pais   .50 5.08*** 

Nota. ***p < .001 
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O modelo de regressão A é significativo, F(4,84) = 7.75, p < .001 e 

explica 28% da variância (R2 Ajustado = .24). Idade e sexo não foram 

preditores de indicadores de saúde mental na visão dos pais, porém 

indicadores de funções executivas (de acordo com a visão de pais, mas não de 

professores) foram preditores significativos, explicando 28% da variância 

encontrada nos indicadores de saúde mental na visão dos pais.  

As variáveis potencialmente preditivas selecionadas para o Modelo B 

foram as seguintes: no Bloco 1, idade e sexo das crianças (0, masculino; 1, 

feminino); no Bloco 2, IFERA-I Total de acordo com o Pai; no Bloco 3, IFERA-I 

Total de acordo com o Professor. 

 

Tabela 7  

Modelo B – Avaliações de Idade, Sexo e IFERA-I como Fatores Preditivos 

de Indicadores de Saúde Mental (Visão dos Professores) 

 R2 (R2 Ajustado) F β t 

Bloco 1 .00 (-.02) F(2,84) = 0.11   
Idade   .02 0.18 
Sexo   -.05 -0.43 

Bloco 2 .01 (-.03) F(3,84) = 0.20   
Idade   .03 0.25 
Sexo   -.05 -0.45 
IFERA-I Pais   -.07 -0.91 

Bloco 3 .01 (-.04) F(4,84) = 0.15   
Idade   .03 0.23 
Sexo   -.05 -0.44 
IFERA-I Pais   -.07 -0.58 
IFERA-I Profs   -.01 -0.04 

 

O modelo de regressão B não é significativo. Idade, sexo e indicadores 

de funções executivas (quer na visão de pais quer na visão de professores) 

não foram preditores significativos de indicadores de saúde mental na visão 

dos professores. Para além de não significativo, o modelo composto pelas 

variáveis citadas explicaria apenas 1% da variância em indicadores de saúde 

mental na visão dos professores. 
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4. Discussão e Considerações Finais 

O objetivo geral do presente trabalho foi o de verificar a existência de 

discrepâncias entre a visão de pais e professores de crianças do Ensino 

Fundamental I relativamente a indicadores de saúde mental (por meio do SDQ) 

e do funcionamento executivo (por meio do IFERA-I) de crianças saudáveis do 

Ensino Fundamental I. Nossos objetivos específicos foram: 

a) Verificar se existiam diferenças entre os relatos de pais e professores 

ao nível dos indicadores de funções executivas e saúde mental; 

b) Estudar o eventual papel preditivo de indicadores de funções 

executivas em termos dos indicadores de saúde mental. 

Partimos da hipótese de que na nossa amostra de crianças com 

desenvolvimento típico encontraríamos um padrão semelhante ao da literatura 

abordada no presente trabalho, com discrepâncias de resultados a respeito das 

informações sobre o ajustamento comportamental e psicossocial dessas 

crianças na visão de pais e professores.  

Considerando ainda estudos prévios, colocamos como hipótese que os 

indicadores de funções executivas seriam preditivos de melhor saúde mental 

das crianças.  

Em relação aos resultados, a maior parte dos alunos participantes do 

estudo foram do sexo masculino, e a maior parte dos alunos participantes era 

da primeira (25%) e quartas séries (25%). A larga maioria dos informantes 

parentais foram as mães. Conforme nos mostraram estudos anteriores, as 

mães tendem a serem as principais cuidadoras dos filhos, demonstrando ser 

quem tem mais acesso aos comportamentos apresentados por eles (Kerr, 

Lunkenheimer, & Olson, 2007).   

 Os resultados dos testes t em pares do SDQ e IFERA-I nos confirmaram 

a hipótese de discrepâncias entre as respostas de pais e professores 

(Achenbach, Mcconaughy, & Howell, 1987; Epkins & Meyers, 1994; Epkins, 

1996; Martoni et al, 2016; Rubio-Stipec et al, 2003; Serra-Pinheiro et al, 2008). 

Na literatura, quando se trata de amostras clínicas, geralmente não há 

discrepâncias entre as respostas de pais e professores (Hartmann et al, 2007; 

Kolko & Kazdin, 1993). Talvez isso ocorra devido ao fato de que, quando há 

presença de um diagnóstico clínico, as características comportamentais e 

emocionais alteradas se manifestem de maneira mais evidente e consistente 
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nos distintos contextos de vida das crianças. Em contrapartida, é possível que, 

quando se trata de crianças de amostras não clínicas, como no caso do 

presente trabalho, a manifestação de problemas ou dificuldades possa ser mais 

variável, pois elas tendem a se comportar de maneiras diferentes de acordo 

com o ambiente em questão, se adaptando ao mesmo (e, portanto, acabam 

sendo moduladas pelas contingências). Além disso, as demandas são 

diferentes nos distintos contextos, contribuindo para que as dificuldades 

possam ser apresentadas de forma diferenciada. 

 Não podemos deixar de mencionar ainda o fato de não termos 

encontrado diferenças significativas entre as visões de pais e professores na 

escala de Desatenção e Hiperatividade do SDQ e de Memória de Trabalho e 

Flexibilidade Cognitiva do IFERA-I, ou seja, somente nessas variáveis houve 

relativo acordo entre as visões de pais e professores. 

 Estudos como o de Bordin e colaboradores (2013) e Ribeiro (2013) nos 

mostram a importância dos estudos e avaliações referentes a alterações 

comportamentais, emocionais e neuropsicológicos serem feitos com múltiplos 

informantes quando se trata de crianças e adolescentes. As diferentes visões 

nos fazem ter uma visão mais ampla do funcionamento de crianças e 

adolescentes de acordo com o ambiente em que estão inseridos, nos 

auxiliando a ter uma melhor compreensão dos mesmos.  

 Segundo Seabra-Santos e Gaspar (2012), diferenças entre o ambiente 

de casa e o da escola induziriam à ocorrência de comportamentos diferentes 

que poderiam ser observáveis por um dos informantes, e não pelo outro. Pais e 

professores lidam com as crianças em diferentes contextos em termos de 

estrutura, regras e estímulos. Dessa maneira, a discrepância entre os 

diferentes informantes não deveria necessariamente ser vista como algo 

negativo, mas como complementar, pois distintos ambientes e informantes 

permitiriam diferentes possibilidades de informações referentes às mesmas 

crianças. 

 Apesar de não termos estudado e avaliado essas questões no presente 

estudo, variáveis como idade materna, status socioeconômico, raça, depressão 

e estresse maternos, bem como idade e sexo das crianças também poderiam 

influenciar essas discrepâncias, (Achenbach, Mcconaughy et al. 1987; Bayer, 

Hiscock et al. 2008; Cai, Kaiser et al. 2004; De Los Reyes & Kazdin 2005; 



40 
  

Hartman, Rhee et al. 2007; Kerr, Lunkenheimer, & Olson, 2007; Kohen, 

Brooksgunn et al. 1997; Kolko & Kazdin 1993). Stone e colaboradores (2013), 

encontraram em seu estudo maiores discrepâncias entre pais e professores em 

famílias com baixo nível socioeconômico, sendo que mães jovens ou 

adolescentes estariam mais propensas a terem famílias com baixo nível 

socioeconômico. Ainda que não tenhamos obtido informações detalhadas 

sobre o estatuto socioeconômico da nossa amostra, o fato de se tratar de pais 

e professores de crianças frequentando escolas públicas, de acordo com a 

realidade brasileira, sugere que sejam na sua maioria proveniente de classes 

mais desfavorecidas, o que talvez possa ter influenciado de alguma forma as 

discrepâncias observadas nos resultados desse estudo. 

De acordo com Homer e colaboradores (2000), as discrepâncias entre 

os relatos de pais e professores ocorrem devido ao fato de que esses 

informantes têm expectativas diferentes em relação ao comportamento em 

casa e na escola e às estratégias diversas adotadas para lidar com esse 

comportamento e/ou com as circunstâncias do ambiente. Zucker e 

colaboradores (2002) acreditam que a natureza do sintoma avaliado seria 

subjetiva, sendo assim, sua intensidade, duração e frequência seriam julgadas 

de maneiras diferentes. Dessa maneira, as discordâncias refletiriam atitudes, 

julgamentos e interpretações divergentes de uma determinada escala e do 

comportamento em si, além de possíveis vieses do adulto em relação ao 

sujeito avaliado.   

Além dos vieses relacionados à fonte e às expectativas do 

comportamento, as discordâncias de comportamento encontradas na literatura 

podem ocorrer por conta de diferentes metodologias de avaliação empregadas 

com pais e professores, bem como com relações amostrais. (Andrade & Flores-

Mendoza, 2010; Crystal, Ostrander, Chen, & August, 2001; Mitsis, McKay, 

Schultz, Newcorn, & Halperin, 2000). No caso do nosso estudo, pais e 

professores preencheram os mesmos questionários, tendo sido analisados 

unicamente os dados de crianças para as quais dispúnhamos das respostas de 

ambos os informantes. Ou seja, os tipos de problemas citados pelos autores 

não se verificaram na amostra do nosso estudo.  

Bolsoni-Silva e seus colaboradores (2006) nos levam a pensar que mães 

e professores têm relacionamentos diferentes com as crianças, além de 
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observá-las em situações distintas. Não podemos deixar de levar em conta que 

as mães têm mais oportunidades para observar seus filhos e as expectativas 

podem diferir de forma notável quando a mãe e a professora pertencem a 

grupos sociais diversos.  

Em um estudo com mães japonesas, Satake e colaboradores (2003) 

verificaram através do sistema ASEBA (CBCL para mães e TRF para as 

professoras), que as mães atribuíram pontuações significativamente mais altas 

do que as professoras e que a concordância entre ambos variou entre baixa e 

média. Os autores levantaram a hipótese de que mães podem ser menos 

tolerantes por terem investido mais em seus filhos ou tem expectativas mais 

altas por terem menos informações sobre o desenvolvimento infantil típico.  

Uma explicação alternativa seria a de que uma percepção mais negativa 

da mãe, de enxergar o filho como tendo mais dificuldades, teria uma base na 

realidade da criança assim como a percepção da professora, apenas refletindo 

o fato de que as crianças tendem a se expressar mais livremente em casa e de 

modo mais contido na escola, dado que diferentes tipos de contingências 

operariam nos dois contextos distintos (Bolsoni-Silva, Marturano, Pereira, & 

Manfrinato, 2006). Em um espaço público, como a escola, as regras de 

convivência poderiam impor restrições a comportamentos que algumas vezes 

poderiam ser tolerados no espaço privado do lar. Feitosa (2003), investigando 

a avaliação de pais e professores sobre habilidades sociais de crianças com e 

sem dificuldades de aprendizagem, verificou que os pais fizeram avaliações 

mais favoráveis em relação às habilidades sociais apenas em relação a 

crianças sem dificuldades de aprendizagem. Em contrapartida, os professores 

avaliaram mais positivamente as habilidades sociais de crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Segundo o autor, crianças com problemas de 

comportamento teriam dificuldades para lidar com os desafios interpessoais do 

ambiente escolar, mais complexo e exigente que o ambiente do lar.  

Bolsoni-Silva et al. (2006) em seu estudo comparando as visões de 

mães e professoras em relação a habilidades sociais e problemas de 

comportamento de crianças entre 5 e 7 anos de idade, mães e professores de 

crianças sem problemas de comportamento não divergiram na avaliação de 

habilidades sociais, porém divergiram na avaliação de problemas de 

comportamento, sendo que as mães tenderam a avaliar os filhos como 
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apresentando mais problemas do que as professoras. Já no grupo das mães e 

professoras de crianças com problemas de comportamento, as informantes 

divergiram na avaliação dos problemas de comportamento e das habilidades 

sociais. Neste grupo de crianças, as mães perceberam os filhos como tendo 

menos problemas e mais habilidades sociais. Diferenças em relação ao gênero 

das crianças participantes foram encontrados somente no grupo das crianças 

com problemas de comportamento, em que meninos apresentaram mais 

problemas do que as meninas (Bolsoni-Silva, Marturano, Pereira, & Manfrinato, 

2006). Os autores ainda ressaltam a necessidade de se recorrer a diferentes 

informantes, em diferentes contextos para uma boa avaliação comportamental 

das crianças.   

 Relativamente à segunda hipótese deste trabalho, os resultados obtidos 

confirmam parcialmente a hipótese de que o funcionamento executivo seria um 

fator preditivo da saúde mental das crianças. Efetivamente, as análises de 

regressão linear múltipla mostraram que indicadores de funções executivas – 

apenas na visão dos pais - têm um papel preditivo de 28% da variância 

encontrada nos indicadores de saúde mental (novamente na visão dos pais), e 

que idade e sexo das crianças não tem um papel preditivo significativo. Assim, 

os nossos resultados mostram que, de acordo com a visão de pais, melhor 

funcionamento executivo foi preditor de melhor saúde mental em crianças do 

Ensino Fundamental I de escolas públicas. 

 Podemos questionar, de acordo com os nossos resultados, se na 

população típica, os relatos dos pais seriam mais importantes do que os dos 

professores? Pais seriam mais sensíveis do que os professores na detecção de 

problemas relacionados às funções executivas e de saúde mental?   

Nossos resultados vão ao encontro dos achados inconclusivos em 

relação a idade e sexo das crianças de De Los Reyes e Kazdin (2005), e com 

os resultados obtidos em outros estudos que nos mostraram que funções 

executivas seriam preditores de boa saúde mental (Casey et al, 2014; Diamond 

& Lee, 2011; Dias & Seabra, 2017; Moffitt et al, 2011). Com base nesses 

resultados, acreditamos que intervenções eficazes que visem melhorar as 

funções executivas em crianças, consequentemente poderão melhorar a saúde 

mental delas. Por isso seria importante que as funções executivas fossem 
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estimuladas desde idade precoce, e que pais e professores fossem 

esclarecidos e conscientizados dessa importância.  

 Diamond e Lee (2011) nos dizem que para uma criança ser bem 

sucedida na vida, necessita de quatro qualidades que provavelmente são a 

“chave para o sucesso”, que são criatividade, flexibilidade, autocontrole e 

disciplina. Crianças precisam pensar de forma criativa, segundo os autores, 

para elaborarem soluções que não haviam levado em consideração 

anteriormente. Irão precisar da memória de trabalho para trabalharem com 

dados diversos, conectando elementos diversos entre si. Necessitam da 

flexibilidade para apreciarem diferentes perspectivas a fim de fazerem novas 

descobertas e de autocontrole para resistir a tentações e evitar fazerem algo 

que irão se arrepender posteriormente. Os líderes de amanhã precisarão de 

disciplina para manter o foco de suas tarefas até a sua conclusão. Os autores 

nos dizem que todas essas qualidades podem ser denominadas como funções 

executivas. Eles nos mostram que as funções executivas são mais importantes 

do que o QI, pois são preditoras de competências de leitura e matemática 

durante todos os anos escolares. Para melhorar a leitura e o sucesso 

acadêmico, colocar as funções executivas como alvo principal é extremamente 

importante. As funções executivas seriam importantes para o sucesso na vida 

(carreira, casamento, saúde física e mental).  

 Assim sendo, intervenções que alcançam um ganho mínimo de melhora 

no autocontrole de indivíduos poderiam modificar a distribuição dos resultados 

em uma direção salutar e dessa maneira, produzir grandes melhorias na 

saúde, riqueza e taxa de criminalidade para uma nação. Alguns exemplos de 

intervenções cientificamente comprovadas que melhoram funções executivas: 

treino computadorizado, jogos computadorizados e não computadorizados, 

exercícios aeróbicos e esportes, artes marciais, práticas meditativas 

Mindfullness, currículo escolar adaptado para promoção de funções executivas, 

método Montessoriano, entre outros (Diamond & Lee, 2011).  

 Em relação às inovações trazidas pelo nosso estudo, tanto quanto 

sabemos este foi o primeiro estudo brasileiro que comparou as visões de pais e 

professores em relação ao funcionamento executivo e saúde mental de 

crianças do Ensino Fundamental I, testando ainda o papel preditivo do primeiro 

em relação ao segundo. Os nossos resultados demonstram o quanto 
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indicadores de funções executivas (mas não idade e sexo das crianças) são 

fatores potencialmente muito relevantes para a melhoria da saúde mental. 

Além disso, foram verificadas discrepâncias entre pais e professores ao nível 

de indicadores de funcionamento executivo e indicadores de saúde mental em 

amostra comunitária composta por crianças típicas.   

 Como limitações do presente estudo, podemos citar a ampla faixa etária 

da nossa amostra, com alunos entre 6 e 12 anos de idade e o número 

relativamente pequeno de crianças participantes, sendo o total 92 crianças 

participando do estudo.  

Acreditamos que sejam importantes novos estudos tanto em relação à 

análise das discrepâncias entre as respostas de pais e professores em relação 

a indicadores de funcionamento executivo e indicadores de saúde mental, 

assim como de preditores de saúde mental e funções executivas de maneira 

geral. Futuros estudos poderão avaliar um maior número de crianças e 

adolescentes participantes e com amostras mais heterogêneas em termos de 

nível socioeconômico, no sentido de verificar o grau de generalização dos 

nossos achados.  
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