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RESUMO 
 

BRASIL, T. M. M. Relação entre comportamento, atenção e funções executivas em pré-
escolares do norte do Brasil. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, 
2019. 
 
A avaliação cognitiva e de problemas de comportamento na pré-escola ainda não ocorre na 
maioria dos estados brasileiros, apesar da importância da detecção de problemas relacionados 
à saúde mental nesta faixa etária. Os problemas de comportamento podem ser dos tipos 
internalizantes ou externalizantes, e podem estar relacionados a fatores cognitivos, como a 
atenção e funções executivas. Estudos apontam relações entre a ocorrência de problemas de 
comportamento e cognição especialmente em quadros de transtornos do 
neurodesenvolvimento. Assim, o presente estudo buscou verificar a relação entre problemas 
comportamentais, atenção e funções executivas em crianças em idade pré-escolar, além de 
analisar as diferenças nessas variáveis em função do sexo, ano escolar, tipo de escola e 
condição socioeconômica. Foi realizado um estudo transversal, exploratório, descritivo, de 
caráter quantitativo, com uma amostra de 52 alunos de 4, 5 e 6 anos, regularmente 
matriculados na Pré Escola I e II, de duas escolas do estado de Rondônia, uma pública e uma 
particular, além de seus pais e professores. Os instrumentos utilizados na coleta de dados 
foram: a) Inventário de Comportamentos para Crianças entre 1,5 e 5 anos (CBCL/1,5-5); b) 
Inventário de Comportamentos para Crianças entre 1,5 e 5 anos – Relatório para Professores 
(C-TRF); c) Teste de Trilhas para Pré-Escolares (TTP) ; d) Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC). A análise dos dados foi conduzida com o auxílio do software 
estatístico R Core Team. Foram realizadas análises descritivas dos resultados obtidos do 
teste, bem como testes inferenciais para verificar a diferenças nos resultados obtidos em 
função de características das crianças (Teste de Kruskal-Wallis) e para verificar a associação 
entre as variáveis (Coeficiente de Correlação de Spearman). Os principais resultados 
encontrados foram: 1) As pontuações obtidas pela amostra nos diferentes testes indicaram 
resultados dentro do esperado em comparação com a amostra normativa dos instrumentos; 
2) Professoras não indicam diferenças nos comportamentos das crianças em função do ano 
escolar, tipo de escola ou nível socioeconômico da família, mas percebem mais problemas 
de atenção em meninos do que em meninas; 3) Pais de alunos que frequentam escola pública 
relatam mais problemas de comportamento do que os de escola particular; 4) Não houve 
diferença no desempenho das crianças nos testes TAC e TTP em função do sexo, ano escolar, 
tipo de escola ou nível socioeconômico; 5) O resultado das crianças no teste de atenção 
apresentou correlação negativa com a pontuação de problemas de comportamento indicada 
pelas professoras (escalas de atenção, problemas externalizantes e problemas totais do C-
TRF) e com os problemas de atenção indicados pelos pais no CBCL/1,5-5. O presente estudo 
é pioneiro no norte do Brasil, pela primeira vez buscou-se estudar as habilidades cognitivas 
e comportamentais de pré-escolares nesta região. Os resultados corroboram com achados de 
outras localidades do Brasil, abrindo possibilidades para novas pesquisas e avaliações na 
região.  
 
Palavras-chave: Avaliação cognitiva. Comportamento. Atenção. Função Executiva. Pré-
escolar.  
 
 



ABSTRACT 
 

BRASIL, T. M. M. Relationship between behavior, attention and executive functions in 
preschoolers in northern Brazil. Master's Dissertation, Postgraduate Program in 
Developmental Disorders, Mackenzie Presbyterian University, São Paulo, SP, 2019. 
 
The cognitive and behavioral assessment of preschool children does not yet occur in most 
Brazilian states, despite the importance of detecting problems related to mental health in this 
age group. Behavioral problems can be internalizing or externalizing, and can be related to 
cognitive factors, such as attention and executive functions. Studies point out relationships 
between the occurrence of behavioral problems and cognition, especially in 
neurodevelopmental disorders. Thus, the present study sought to verify the relationship 
between behavioral problems, attention, and executive functions in preschooler, in addition 
to analyzing the differences in these variables according to sex, school year, type of school 
and socioeconomic condition. A cross-sectional, exploratory, descriptive, quantitative study 
was carried out with a sample of 52 students aged 4, 5 and 6 years old, regularly enrolled in 
Pre-School I and II, from two schools in the state of Rondônia, one public and one private, 
besides their parents and teachers. The instruments used in data collection were: a) Child 
Behavior Checklist for ages 1.5 to 5 years (CBCL/1.5-5); b) Caregiver-Teacher Report Form 
(C-TRF); c) Trail Test for Preschoolers (TTP); d) Cancellation Attention Test (TAC). Data 
analysis was conducted using R Core Team statistical software. Descriptive analyzes of the 
results obtained from the test were carried out, as well as inferential tests to verify the 
differences in the results obtained according to the children's characteristics (Kruskal-Wallis 
test) and to verify the association between variables (Spearman's correlation coefficient). The 
main results found were: 1) The scores obtained by the sample were within the normal range 
in comparison to the normative sample of the instruments; 2) Teachers do not indicate 
differences in children's behaviors depending on the school year, type of school, or family's 
socioeconomic level, but report more attention problems in boys than in girls; 3) Parents of 
students attending public schools report more behavior problems than those from private 
schools; 4) There was no difference in the children's performance in the TAC and TTP 
according to sex, school year, type of school, or socioeconomic level; 5) Attention test results 
showed a negative correlation with the score of behavior problems indicated by the teachers 
(C-TRF - Attention Problems, Externalizing Problems, and Total Problems), and with the 
attention problems reported by the parents on the CBCL/1.5-5. This study is a pioneer in 
northern Brazil, for the first time it was sought to study the cognitive and behavioral skills of 
preschoolers in this region. Results corroborate with findings from other locations in Brazil, 
opening up possibilities for new research and evaluations in the region. 
 
Keywords: Cognitive Assessment. Behavior. Attention. Executive Function. Preschool. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O PERÍODO PRÉ-ESCOLAR 

 

Várias teorias descrevem os marcos do desenvolvimento infantil como os 

comportamentos e habilidades esperados para cada fase da infância. Autores como Papalia, 

Olds e Feldman (2010) apontam que as crianças passam por processos de desenvolvimento 

desde a concepção. Mudanças nos aspectos físicos, cognitivos, comportamentais e 

psicossociais devem ser considerados como fatores do desenvolvimento, que deve ser tido 

como normal (e dentro do esperado) quando ocorre de forma sistematizada e organizada, 

atendendo aos marcos esperados para cada idade vivenciada pelo indivíduo (PAPALIA; 

OLDS; FELDMAN, 2010). 

Desde o século XIX, muitos acontecimentos organizaram os caminhos que seriam 

tomados para o estudo do desenvolvimento infantil e, com isso, após a compreensão 

científica sobre concepção humana, iniciou-se a argumentação sobre a intervenção do meio 

e da hereditariedade neste processo. A partir disso, surgiu a perspectiva de desenvolvimento 

que contempla o ciclo de vida em etapas maturacionais (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 

2010). 

 Nesse contexto, o presente estudo avaliou crianças que se encontram na segunda etapa 

do desenvolvimento infantil (3 a 6 anos). Neste período, as habilidades motoras simples e 

complexas estão em grande expansão, as brincadeiras ficam mais elaboradas, o autocontrole 

começa a ser mais evidente e, ainda, as crianças buscam manter suas famílias como o centro 

de suas vidas (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2010). 

Muskat e Rizzutti (2018) consideram que a segunda infância é um dos alicerces do 

desenvolvimento das habilidades nos mais diversos contextos da vida, em que a criança é 

exposta a influências do ambiente que impactam em seu desenvolvimento. Nesta mesma 

idade está ocorrendo o período pré-escolar, ou seja, o início da educação formal, momento 

no qual a criança passa a frequentar o ambiente escolar, e o desenvolvimento das habilidades 

acadêmicas se confunde com o próprio desenvolvimento geral, pois a escola é um dos lugares 

de maior convívio da criança com outras pessoas e onde também é possível aprender sobre 

regras e convivência (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2010). 

Assim, na próxima seção, faremos uma breve explanação sobre alguns problemas de 

comportamento que podem ocorrer nesta fase (pré-escolar) da vida da criança.  
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1.2 PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EM PRÉ-ESCOLARES 

 

Historicamente, o termo comportamento tem sido utilizado e aplicado, em linhas 

gerais, quando se trata de uma ação realizada pelo indivíduo (por exemplo, o homem anda, a 

criança fala, o homem olha). No entanto, comportamento é muito mais abrangente do que as 

ações que podem ser observadas. Comportamento deve ser entendido como toda interação 

entre o indivíduo e o ambiente (seja este externo ou interno) e este é o objeto principal de 

estudo da psicologia (TODOROV, 1989).  

Para que a criança possua um aprendizado de comportamentos e habilidades 

saudáveis, é necessário que compreenda quais condutas podem ser consideradas aceitáveis e 

adaptativas ao meio social. Nesse sentido, espera-se que a criança possa desenvolver suas 

funções cognitivas em conjunto com comportamentos adequados e adaptativos, 

corroborando com sua inserção no meio social e qualidade de vida (RUTTER, 1987).  

No entanto, quando a criança não desenvolve um repertório de comportamentos 

adaptativos, afirmamos que ela apresenta problemas de comportamento, que são definidos 

em várias vertentes por estudiosos do assunto; de um lado, há uma tratativa que indica a 

sintomatologia explicada por um modelo médico, por outro lado, são tratados como “déficits 

e/ou excessos que dificultariam o acesso da criança a novas contingências de reforçamento 

que, por sua vez, facilitariam a aquisição de repertórios relevantes de aprendizagem” 

(BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003, p. 94). Com isso, pode-se afirmar que tais 

comportamentos, presentes ao longo do desenvolvimento, ocorrem com uma 

frequência/intensidade maior ou menor do que o esperado, ultrapassando os limites aceitáveis 

socialmente, acarretando em prejuízos na interação social e maior dificuldade para acessar 

as contingências de reforçamento relevantes para o desenvolvimento da criança.  

Os problemas de comportamento podem ser descritos como externalizantes e 

internalizantes. Essa terminologia foi proposta por Achenbach na década de 1960 e vem 

sendo adotada em diversos trabalhos da área, incluindo a American Psychiatric Association 

(APA), que utilizou tal nomenclatura na última versão do “Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais” - DSM-5 (APA, 2013). Os problemas externalizantes são aqueles 

que envolvem as relações interpessoais. Eles normalmente recebem mais ênfase porque são 

mais aparentes em sua topografia. Todavia, os problemas internalizantes, aqueles mais 

associados às relações intrapessoais, como ansiedade, timidez e somatização, também são 

considerados problemas de comportamento, por mais que sejam mais aceitáveis socialmente 

(PATTERSON et. al, 2002; ACHENBACH et al., 2016). 



15 
 

Diversos estudos nacionais e internacionais discutem as diferenças nos padrões de 

problemas de comportamento de meninos e meninas (eg. ROCHA, 2019; BOLSONI-SILVA 

et al., 2015; EMERICH et al., 2012; LARSSON; DRUGLI, 2011). Larsson e Drugli (2011) 

afirmam que meninas costumam apresentar mais comportamentos adequados e esforço, bem 

como funcionamento adaptativo e trabalho duro. Emerich et al. (2012), estudando crianças 

da faixa etária escolar, encontraram maior frequência de problemas externalizantes e totais 

em meninos; no entanto, considerando pré-escolares, Rocha (2019) não encontrou diferenças 

significativas nos problemas de comportamentos reportados por pais/responsáveis por 

crianças pré-escolares na resposta ao “Inventário dos Comportamentos de Crianças de 1,5 a 

5 anos (CBCL/1,5-5). Os resultados obtidos por Rocha (2019) são semelhantes aos 

encontrados na amostra normativa americana do CBCL/1,5-5 (ACHENBACH; 

RESCORLA, 2000) e no estudo de validação multicultura no instrumento (RESCORLA et 

al., 2012), o que sugere que nessa faixa etária as diferenças nos problemas de comportamento 

podem ser mais sutis, ou mesmo inexistentes.. 

Ainda assim, Bolsoni et al. (2015), demonstrou resultados que corroboraram com a 

literatura utilizada em seu artigo, no que se refere a alta incidência de problemas de 

comportamento em crianças do sexo masculino e também, demonstrou a necessidade de 

melhor investigar problemas internalizantes nas crianças, pois também são fonte de 

sofrimento. O seu estudo buscou descrever e comparar, conforme informação dos cuidadores, 

a ocorrência de problemas de comportamentos considerando o sexo e a escolaridade da 

criança, e a verificar a influência entre problemas de comportamento e desempenho 

acadêmico, e mesmo diante dos resultados citados, sugeriu a realização de novos trabalhos 

que se propusessem a analisar a variável sexo em conjunto com os problemas internalizantes 

e externalizantes, pois os seus achados referiram-se somente a uma região do país. 

Alguns problemas de comportamento que se apresentam em idade pré-escolar podem 

ter relação com dificuldades transitórias inerentes aos marcos do desenvolvimento, contudo, 

se identificados em frequência e intensidade maior, devem ser melhor verificados (ROCHA 

et al, 2018). Mesmo em idade pré-escolar, alguns problemas de comportamento podem 

ocorrer com tal intensidade ou frequência que são indicativos da presença de transtornos; os 

transtornos mais comuns na idade pré-escolar são: transtorno opositivo desafiador e 

transtorno de conduta (APA, 2013). Estes transtornos se apresentam através de 

comportamentos externalizantes, que são alvo de maior preocupação clínica, já que as 

inadequações percebidas causam problemas de ordem social, diferente dos problemas 

internalizantes, que por vezes, são confundidos com timidez e retraimentoo (NIXON, 2002). 
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Achenbach et al. (2016) afirma que a existencia de problemas internalizantes não exclui a 

existencia de externalizantes, pois uma mesma criança pode apresentar ambos. Também há 

um outro grupo de condições diagnósticas comuns na infância: os transtornos do 

neurodesenvolvimento. Estes, que se associam a problemas de comportamento, tem como 

principal característica o fato de trazerem condições irregulares do desenvolvimento desde 

idades precoces, com déficts que variam desde limitações bastante específicas, até mesmo a 

prejuízos globais no desenvolvimento. Dentre os mais comuns, destacam-se o Transtorno de 

Espectro Autista, Distúrbio Específico de Linguagem e Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (APA, 2013). 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) pode ser citado como 

exemplo de transtorno do neurodesenvolvimento em que problemas de comportamentos 

internalizantes e externalizantes estão muito presentes. A agressividade, por exemplo, está 

associada, com frequência, ao referido transtorno, e pode incluir comportamento desafiador 

ou afrontamento a figuras de autoridade, pouca cautela na comunicação, muitas vezes, 

apresentando hostilidade (APA, 2014).  

Como há relação entre os processos cognitivos dos indivíduos e os problemas de 

comportamentos apresentados por estes, a exemplo das funções executivas, que, quando 

pouco desenvolvidas, favorecem o aparecimento de comportametnos agressivos, faz-se 

necessário estudar algumas das funções cognitivas, como será feito na próxima seção. 

 

1.3 FUNÇÕES EXECUTIVAS  

 

As funções executivas são habilidades que permitem o controle comportamental, 

emocional e cognitivo (DIAS et al., 2015). Segundo Diamond (2013), uma maior atenção 

tem sido dada aos seguintes componentes de tais funções: controle inibitório, memória de 

trabalho e flexibilidade cognitiva, cuja interação colaboraria para a emergência de funções 

mais complexas, tais como o raciocínio, a resolução de problemas e o planejamento.  

O primeiro componente, o controle inibitório, representa a capacidade de inibir e 

controlar respostas ao julgar determinada situação, ou seja, controlar o primeiro impulso 

inibindo respostas automáticas (DIAMOND, 2013). Já o segundo componente das funções 

executivas, a memória de trabalho, envolve a capacidade de armazenar uma informação com 

a capacidade de trabalhar mentalmente os dados. É o componente do funcionamento 

executivo que permite manter em mente um volume de informações por um determinado 

período de tempo por meio da manipulação de informações mentais. O raciocínio depende, 
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em larga escala, da memória de trabalho (DIAMOND, 2013; MALLOY-DINIZ et. al., 2014). 

Por fim, a flexibilidade cognitiva, a última habilidade das funções executivas, corresponde à 

capacidade de alterar perspectivas visuais, espaciais, de semântica, de ideias, ponto de vista 

ou posição do outro. Tal flexibilização permite que os indivíduos lidem, de forma saudável 

e adaptativa, com algumas mudanças, permitindo que eles admitam, aceitem e superem erros 

próprios ou de terceiros para que possam prosseguir. Este componente também permite que 

o indivíduo vislumbre alternativas para resolução de problemas de diferentes naturezas de 

forma satisfatória (DIAMOND, 2013; MALLOY-DINIZ et. al., 2014), também possibilita 

que o indivíduo “pense fora da caixa” e sua interação promove o desenvolvimento de funções 

mais complexas, tais como o raciocínio, a resolução de problemas e o planejamento.  

Cabe explicitar que, para Diamond (2013), dentro do componente da flexibilidade 

cognitiva encontra-se o raciocínio e resolução de problemas como os primeiros componentes 

mais complexos. O planejamento, outro dos componentes mais complexos das Funções 

Executivas, serve para organizar os passos para atingir um resultado desejado ou necessário 

(DIAMOND, 2013). É a habilidade de criar e executar um plano de ação, determinando as 

etapas para o alcance de um objetivo. Possibilita que o indivíduo seja capaz de organizar suas 

ideias antes de colocar qualquer ação em prática e, ao final da tarefa, seja capaz de verificar 

se o planejado foi cumprido conforme o esperado. 

Considerando alguns autores que discutem o constructo funções executivas 

(MIYAKE, et al., 2000; DIAMOND, 2013), é possível observar que elas têm papel no 

autocontrole, na manipulação mental de informações, envolvendo a atenção seletiva, 

sustentada e dividida, aspectos voltados ao controle do automatismo na vida diária, bem 

como na orientação para resultados. Nesse sentido, considerando que comportamentos 

podem advir de falhas nessas habilidades, como o controle de impulsos, é possível afirmar 

que crianças que apresentem dificuldades na função de autocontrole possuem maiores riscos 

para saúde e comportamentos antissociais (SEABRA et al., 2012; DIAMOND; LEE, 2011), 

visto que a atenção e as funções executivas são indispensáveis à interação humana com o 

ambiente em que se vive e na organização para busca de resultados. Ou seja, podemos 

entender que, quando há um déficit no desenvolvimento de habilidades cognitivas, as pessoas 

podem apresentar problemas, sejam esse no campo da saúde física, ou no campo da saúde 

mental.  
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1.4 PROCESSOS ATENCIONAIS 

 

Luria (1981) aponta que qualquer atividade humana que tenha alguma diretividade 

pode ser considerada atenção, ou seja, elementos e estímulos selecionados mentalmente de 

forma organizada. De acordo com Seabra et al. (2012), os estudos voltados à atenção sempre 

foram amplamente discutidos por pesquisadores, com questionamentos tais como: de que 

forma as informações ambientais são selecionadas? A seleção dessas informações acontece 

no momento em que se entra em contato com elas ou posteriormente? Os processos 

atencionais são voluntários ou automáticos?  

 Nesse âmbito, a atenção, assim como as funções executivas, pode ser considerada por 

meio de subsistemas componentes que se ativam por meio de demanda. Portanto, os 

componentes executivos estão integrados à atenção e contribuem para a interação ambiental 

(SEABRA et al., 2012). Cumpre ressaltar que alguns autores, como Coutinho et al. (2010), 

compreendem a atenção como uma função executiva, ou em diversos aspectos executivos. 

Sendo assim, a atenção tem papel fundamental em nosso dia-a-dia, pois nossas atividades 

mentais ocorrem sob controle de estímulos ambientais, importantes ou não, e os estímulos 

sejam olfatórios, visuais ou auditivos, são selecionados conforme os objetivos pretendidos, 

de forma consciente ou não. Dessa forma, deficits nas habilidades atencionais podem estar 

relacionados com problemas de comportamento, visto que elementos que são muito 

importantes no cotidiano podem passar desapercebidos para as crianças que não 

desenvolveram bem essa habilidade. 

  

1.5 A RELAÇÃO ENTRE ATENÇÃO, FUNÇÕES EXECUTIVAS E PROBLEMAS DE 

COMPORTAMENTO 

 

Estudos têm indicado relações importantes entre as funções executivas e o sucesso 

acadêmico de pré-escolares, sugerindo a capacidade de predição das competências referentes 

à linguagem oral, escrita e matemática (LEÓN et al. 2018; SASSER; BIERMAN; 

HEINRICHS, 2015), bem como dos aspectos comportamentais (DIAS et Al., 2018; 

FRANCO et Al., 2017). Além disso, alguns comportamentos na infância têm sido 

relacionados com déficits nas funções executivas, portanto, podem não ser transitórios. 

Estudos têm indicado relações importantes entre as funções executivas e o sucesso acadêmico 

de pré-escolares, sugerindo a capacidade de predição das competências comportamentais 

(DIAS et al., 2018; FRANCO et al., 2017).  
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Os resultados dos estudos realizados até o presente momento evidenciam que o 

indivíduo com dificuldades executivas apresenta comportamentos que formalizam a ausência 

ou as deficiências dos componentes relacionados ao funcionamento executivo que, por sua 

vez, impactam em outras funções cognitivas como, por exemplo, a atenção. Esta tem relação 

com a receptividade orgânica e com o processamento de estímulos internos e externos do 

início ao fim do processo (LEZAK, 1995). Assim, os comportamentos observados em função 

de dificuldades cognitivas são verificados inicialmente em comparação aos marcos do 

desenvolvimento e às capacidades funcionais do indivíduo e podem ser percebidos por meio 

de fracasso na condução de tarefas esperadas para a idade (ANTUNES et al. 2016). Segundo 

Dias et al. (2018), pesquisas que estudam funções executivas em crianças são relativamente 

recentes; porém, já foi possível obter comprovações de que tais funções estão em pleno 

desenvolvimento e podem impactar no comportamento em diferentes contextos, além de 

serem influenciadas pelo meio desde a idade pré-escolar. 

Nota-se que o desempenho comportamental se relaciona com fatores cognitivos 

(DIAMOND, 2013). Isso se dá tanto em pessoas com desenvolvimento neurotípico, quanto 

com queixas de atenção, visto que os prejuízos e benefícios dos processos de atenção são 

expressos nos comportamentos emitidos (SEABRA; DIAS, 2012). Nesse âmbito, Mcevoy 

(2000) buscou verificar as relações comportamentais e desempenho escolar, com indicações 

de que muitas crianças não possuem repertório comportamental e social para obtenção de 

bons resultados acadêmicos  

Déficits nas funções executivas (FE) foram encontrados em crianças em idade escolar 

e adolescentes com transtornos de comportamento externalizante. Schoemaker et al. (2013) 

realizaram uma meta-análise para verificar se essas deficiências de FE também poderiam ser 

encontradas em crianças pré-escolares com problemas de comportamento externalizantes. Os 

resultados mostraram que as funções executivas, principalmente a inibição, está relacionada 

aos problemas externalizantes já em idade pré-escolar. Além disso, estudos longitudinais 

realizados com pessoas que possuem déficits nas funções executivas já indicaram que os 

desfechos na vida adulta apontam para situações de risco, marginalização e 

comprometimento socioeconômico (MISCHEL et. al, 2011; MOFFIT et al., 2011), o que 

evidencia a relação entre os aspectos cognitivos e comportamentais e a importância de se 

avaliar e intervir em idades precoces. 

Ainda sobre os desfechos futuros de pessoas com déficits nas funções executivas e as 

associações destas com os problemas de comportamentos, Fischer et al. (1993) e Barkley 

(2001) analisaram diferentes variáveis que incluíam problemas psiquiátricos em crianças 
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com hiperatividade. As crianças avaliadas com diagnóstico de hiperatividade permaneceram 

em 80% da amostra com os mesmos sintomas por oito anos, durante a pesquisa, e na 

adolescência, 80% mantiveram o problema, 60% apresentavam transtorno opositivo 

desafiador e de conduta e maior número de comportamentos antissociais, quando comparado 

ao grupo sem diagnóstico (grupo controle).  

Considerando os problemas que podem ser desenvolvidos ao longo da vida 

associados aos déficits em habilidades cognitivas, faz-se necessário observar quais são as 

habilidades necessárias para o desenvolvimento saudável. Segundo Catania (1999), o 

comportamento adequado ao aprendizado, que coloca o aluno em uma condição de receber 

e captar estímulos, possui relação com as habilidades executivas. E a mudança de 

comportamento do aluno evidencia a aprendizagem, que tem relação com a capacidade e/ou 

execução de alguma tarefa. Quando a criança necessita resolver um problema, nota-se a 

capacidade executiva de solução, evidenciando que a criança aprendeu; contudo, para que a 

aprendizagem e o desenvolvimento executivo ocorram, a criança precisa entrar em contato 

com os procedimentos de ensino, requerendo, assim, comportamentos que denotem o bom 

funcionamento do campo atencional e executivo. Segundo Dupaul e Stoner (2007), a 

deficiência nos estudos, desorganização em carteiras, trabalhos e cadernos, baixa atenção às 

explicações dos professores e pouca participação em grupo são problemas acadêmicos muito 

comuns nesta faixa etária.  

Como se pode observar, todos os problemas listados se manifestam na necessidade 

do estabelecimento de comportamento do estudante, o que não é ponto de atenção na pré-

escola em função das atividades comumente realizadas nesta faixa etária. Com a necessidade 

da alfabetização, problemas desta natureza começam a ser percebidos, pois é o momento em 

que a criança necessita recrutar recursos cognitivos e apresentar habilidades 

comportamentais que a confira possibilidades de aprendizado. É possível afirmar que os 

estudos sobre relação entre atenção, funções executivas e problemas de comportamento são 

realizados com mais frequência com crianças em idade escolar, na qual os sintomas de 

desatenção, por exemplo, são mais comumente percebidos. Todavia, os problemas 

externalizantes relacionados à impulsividade já existem na população pré-escolar, incluindo 

lesões físicas, por exemplo (CARREIRO; MARINO; RIBEIRO, 2018), de maneira que 

estudar a relação entre tais variáveis desde idades precoces se torna relevante. 

Vale ressaltar que ainda há um número muito pequeno de pesquisas no Brasil com 

objetivo de investigar a relação de fatores cognitivos com comportamentais (DIAS, 2011; 

TREVISAN, 2010; PAZETO, 2012). Dessa forma, nota-se que existe uma grande demanda 
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de investigação tanto de características das nossas crianças como das relações potenciais 

entre as variáveis, de maneira a compreender como os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem se dão e como eles podem ser favorecidos. Isso é ainda mais premente quando 

analisamos a presença de dados da região Norte do Brasil nos estudos sobre comportamento 

e cognição infantil, sendo estes muito escassos.  

Na perspectiva da identificação de possíveis problemas na infância, Trevisan (2010) 

avaliou a relação entre as funções executivas em crianças pequenas e indicadores de TDAH, 

corroborando com a tese de que a evolução das funções executivas acompanha a progressão 

escolar e etária e que o comportamento segue na mesma medida. 

Ainda sobre a busca por resultados entre estas habilidades, Leon (2015) indica que os 

resultados de testes funções executivas, atenção e problemas de comportamento, na visão de 

pais e professores, não se correlacionaram entre si. Já Salles (2013) estudou a influência do 

nível socioeconômico no desempenho em funções executivas. A autora realizou um estudo 

de revisão bibliográfica, que buscou verificar as relações entre os dois construtos. A maioria 

das pesquisas encontradas sugeriram que um nível socioeconômico mais elevado exerce 

influência positiva no desempenho em medidas de funcionamento executivo, enquanto 

condições socioeconômicas menos favoráveis estão associadas a mais dificuldades nessas 

medidas. 

Neste contexto, o presente trabalho buscou avaliar as funções executivas, a atenção e 

os problemas de comportamento de crianças pré-escolares para verificar a relação entre tais 

variáveis, bem como obter informações sobre o funcionamento cognitivo e comportamental 

de crianças da região norte do Brasil, onde poucos trabalhos científicos são realizados. A 

hipótese que conduziu a realização do estudo foi a de que seriam encontradas correlações 

entre o desempenho nas funções cognitivas avaliadas e problemas de comportamento 

reportados por pais e professoras, seguindo o mesmo padrão encontrado em outras regiões 

do pais (eg. LEON, 2015).  
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal do estudo foi verificar a associação entre problemas de 

comportamento, atenção e funções executivas em pré-escolares de uma amostra da região 

norte do Brasil. Para cumprir tal objetivo, os seguintes objetivos específicos foram traçados: 

A) Descrever o desempenho da amostra nas habilidades de atenção, funções executivas e 

problemas de comportamento – visão dos responsáveis e dos professores; B) Verificar se há 

diferenças nos desempenhos de atenção e funções executivias, bem como na presença de 

problemas de comportamento, em função das variáveis sexo, ano escolar, tipo de escola e 

nível socioeconômico da família; e C) Investigar a relação entre os resultados obtidos nas 

habilidades cognitivas e comportamentais.  
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3 MÉTODO 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Foi realizado um estudo transversal, exploratório, descritivo e quantitativo. 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – e a coleta de dados 

foi iniciada após a aprovação, via parecer Nº 3.599.386 (Anexo I). As normas contidas na 

Resolução CNS No 466/2012 e seus apensos foram respeitados.  

Em todos os termos de consentimento apresentados aos participantes estavam 

descritos os objetivos da pesquisa e procedimentos que foram realizados, a possibilidade de 

recusa ou desistência de participação sem qualquer prejuízo e a garantia de sigilo das 

informações obtidas, do nome dos participantes e dos locais da coleta dos dados. A pesquisa 

ofereceu riscos mínimos aos participantes, tais como: a criança ficar cansada, o que pode ser 

manejado com a realização de curtos intervalos, visto que os testes são de fácil e rápida 

aplicação; os responsáveis e professores sentirem algum incômodo por precisarem responder 

a algumas perguntas mais delicadas sobre o comportamento das crianças. Como benefício, 

os responsáveis receberam um relatório individual sobre os aspectos cognitivos e 

comportamentais da criança e a escola recebeu um relatório geral sobre os alunos 

participantes.  

 

3.3 LOCAL 

 

A pesquisa ocorreu em duas escolas no município de Porto Velho – RO, uma pública 

e uma particular. Porto Velho é a capital do estado de Rondônia e, de acordo com o Instituto 

Brasileira de Geografia e Estatística - IBGE (2016), possui 519.436 habitantes. As escolas 

foram selecionadas por critério de conveniência e possuem em seu rol de ensino turmas de 

Pré I e II, com crianças de quatro a seis anos de idade. 
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3.4 PARTICIPANTES 

 

Participaram desta pesquisa 52 crianças com idade entre 4 e 6 anos, matriculadas em 

uma escola pública e uma particular, seus pais e professores. Da amostra, 25 crianças eram 

da rede pública de ensino e 27 da rede particular.  

Os critérios de inclusão no estudo foram: 1) crianças matriculadas e cursando ensino 

regular das instituições; 2) responsáveis declararem ser os cuidadores principais da criança, 

ou seja, aquele com quem ela fica a maior parte do tempo; 3) professores terem contato com 

a criança há pelo menos dois meses para viabilizar o preenchimento do questionário. Como 

critério de exclusão, estabeleceu-se que seriam excluídas as crianças com diagnóstico formal 

de transtornos do neurodesenvolvimento ou crianças estrangeiras que não possuam 

conhecimento da língua pátria. Foram excluídas ao todo quatro crianças, sendo duas com 

diagnóstico formal de transtorno do neurodesenvolvimento (Transtorno do Espectro Autista), 

uma com Síndrome de Down e, por fim, uma criança em processo de investigação 

diagnóstica. Além disso, é válido dizer que não havia crianças estrangeiras sem o 

conhecimento da língua pátria. 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram: Teste de Trilhas para Pré-Escolares 

(TTP), TAC – Teste de Atenção por Cancelamento, Inventário de Comportamentos de 

Crianças entre 1,5 e 5 anos (Child Behavior Checklist - CBCL/1,5-5), Inventário de 

Comportamentos para Crianças entre 1,5 e 5 anos – Relatório para Professores (C-TRF), 

Ficha de Dados Sociodemográficos e Ficha de Caracterização dos Professores.  

 

3.5.1 Teste de Trilhas para Pré-Escolares (TTP) 

 

O TTP é amplamente utilizado na avaliação das funções executivas, especialmente o 

componente flexibilidade cognitiva, além das “habilidades cognitivas de percepção, atenção 

e rastreamento visual, velocidade e rastreamento visuomotor, atenção sustentada e 

velocidade de processamento” (TREVISAN; SEABRA, 2012). O teste difere do de Trilhas 

original, pois não demanda conhecer letras e números, por isso, pode ser utilizado com 

crianças antes da alfabetização, sem domínio da escrita. É composto por duas partes, sendo 

que, na primeira, é apresentado somente um tipo de estímulo, devendo o avaliando ligar as 
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figuras em ordem de tamanho. É apresentada uma família de cachorros contendo três filhotes, 

um pai e uma mãe, que devem ser ligados do menor para o maior, na sequência correta. Na 

parte 2, são apresentados dois tipos de estímulo, os mesmos cachorrinhos, porém agora com 

ossos correspondentes a cada tamanho de cachorro, que devem ser ligados sequencialmente 

do menor para o maior também. O teste é aplicado em um tempo médio de 10 minutos 

(TREVISAN; PEREIRA, 2012) e sua correção é feita conforme orientação do manual 

técnico, computando a quantidade de sequências corretas que foram ligadas e também a 

quantidade de conexões corretas que foram realizadas (SEABRA; TREVISAN, 2012). 

  

3.5.2 Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

 

Desenvolvido por Montiel e Seabra (2009), o Teste de Atenção por Cancelamento é 

um teste de aplicação individual ou coletiva, que objetiva avaliar a atenção seletiva a partir 

de três níveis de dificuldade. Neste teste, é solicitado do examinando que emita um traço 

sobre uma figura-alvo (cancelamento) sempre que ele for detectado dentre uma diversidade 

de estímulos distratores em cada uma das três matrizes. Os estudos de validação e 

normatização, apresentados em Dias e Seabra (2018), indicam que este instrumento apresenta 

correlação com outros testes e sensibilidade para discriminar resultados em relação ao nível 

de desenvolvimento e quadros psiquiátricos.  

Na primeira parte do teste, é indicada no quadrante superior da folha uma figura-alvo 

que deve ser corretamente assinalada dentre um total de 300 figuras pelo avaliando, tratando-

se de uma atividade que verifica atenção seletiva. Na segunda parte, o componente da atenção 

seletiva continua a ser avaliado, porém, em um grau mais elevado de dificuldade, no qual o 

estímulo-alvo a ser assinalado passa a ser uma figura dupla. Já, na terceira parte, o estímulo-

alvo é alterado a cada linha, requerendo capacidade de alternância e mudança no foco da 

atenção. A criança ou adolescente dispõe de um minuto para completar cada matriz. 

A pontuação bruta de cada parte do TAC é obtida através da identificação da 

quantidade de itens corretamente cancelados, quantidade de itens cancelados incorretamente 

e número de estímulos-alvo que não foram cancelados (omitidos) em cada uma das três 

matrizes. Também é possível derivar uma pontuação geral correspondente à soma das três 

matrizes. Posterior aos cálculos apresentados, as pontuações obtidas são convertidas em 

pontuação-padrão (DIAS; SEABRA; 2018). 
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3.5.3 Inventário de comportamentos para crianças entre 1,5 e 5 anos (CBCL/1,5-5) 

 

O CBCL/1,5-5 (Child Behavior Checklist for ages 1.5 to 5 – ACHENBACH; 

RESCORLA, 2000) é um instrumento de avaliação do comportamento em formato de 

inventário que pode ser respondido por pais ou cuidadores de crianças com idades entre 1,5 

e 5 anos (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). Originalmente criado nos Estados Unidos, o 

instrumento é composto por 99 itens que devem ser pontuados como 0 (não verdadeiro), 1 

(pouco ou algumas vezes verdadeiro) e 2 (verdadeiro ou frequentemente verdadeiro) pelos 

pais ou responsáveis, considerando o comportamento da criança nos últimos dois meses. O 

instrumento busca avaliar problemas emocionais e comportamentais nas escalas Reatividade 

Emocional, Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Retraimento, Problemas com o Sono, 

Problemas de Atenção e Comportamento Agressivo. As quatro primeiras escalas são reunidas 

na Escala de Internalização, enquanto que as duas últimas se agrupam na Escala de 

Externalização. É possível, ainda, ter uma avaliação global dos problemas 

emocionais/comportamentais da criança com a pontuação obtida na Escala Total do 

instrumento (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). Para efeitos do presente estudo, foram 

utilizadas apenas as escala de Problemas de Atenção, Problemas Internalizantes, Problemas 

Externalizantes e Problemas Totais, por refletirem as variáveis de interesse do trabalho.  

A pontuação bruta obtida em cada escala avaliada é convertida em um escore t padrão, 

que compara os resultados com a amostra normativa e também as demais escalas avaliadas. 

Para as escalas-síndromes e escalas orientadas pelo DSM, os pontos de corte são: T < 65 – 

faixa normal, 65 ≤ T ≤ 69 – faixa limítrofe e T > 69 – faixa clínica. Já para as somas de 

escalas (Internalizantes, Externalizantes e Total), os escores T são classificados de acordo 

com a seguinte pontuação: T < 60 – faixa normal, 60 ≤ T ≤ 63 – faixa limítrofe e T ≥ 63 – 

faixa clínica (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). A faixa normal é indicativa de que a 

pontuação é semelhante à de outras crianças da amostra normativa;  ao exceder um ponco tal 

pontuação, considera-se que o caso merece atenção por ter indicadores de mais dificuldades 

do que o esperado na área (pontuação limítrofe). Ainda, resultados na faixa clínica são 

indicativos de diversas dificuldades na mesma área, necessitando, portanto, de atenção para 

o encaminhamento do avaliando a um profissional que possa melhor ajudar (ACHENBACH; 

RESCORLA, 2000). 

O referido instrumento possui validade internacional e nacional, portanto, com 

comprovação de consistência para uso e sensibilidade para identificação dos riscos para a 

existência dos quadros supracitados. (ACHENBACH; RESCORLA, 2000; PIRES et al., 



27 
 

2014). No Brasil, estudos evidenciaram índices aceitáveis de consistência interna (PIRES et 

al., 2014), sensibilidade do instrumento para diferenciar casos de TEA comparados a casos 

diagnosticados com TDAH e com crianças de desenvolvimento neurotípico (MOTA, 2015), 

além da aplicabilidade para avaliação de pré-escolares em risco para o desenvolvimento de 

problemas de comportamento (ROCHA, 2017). 

 

3.5.4 Inventário de comportamentos para crianças entre 1,5 e 5 anos – relatório para 

professores (C-TRF) 

 

O inventário C-TRF é um semelhante ao CBCL/1,5-5. Seu objetivo também é avaliar 

o comportamento de crianças, contudo, o faz a partir do relato de professores ou cuidadores 

pré-escolares (ACHENBACH; RESCORLA, 2000). Ele permite a avaliação dos problemas 

de comportamento da criança seguindo as mesmas escalas avaliadas no CBCL/1,5-5, exceto 

pelos Problemas com o Sono. Possui 99 itens que incluem problemas comportamentais, 

emocionais e sociais, para os quais o respondente assinalará (0) para afirmações não 

verdadeiras, (1) quando a afirmação é um pouco verdadeira ou algumas vezes verdadeira ou 

(2) quando é muito verdadeira ou frequentemente verdadeira. Destes 99 itens, 82 têm relações 

com o CBCL/1,5-5, respondido por pais. 

A correção e pontuação é feita de forma similar ao CBCL/1,5-5. O C-TRF possui 

validade internacional bastante estabelecida (ACHENBACH; RESCORLA, 2000; 

RESCORLA et al., 2012), ainda que faltam dados nacionais para indicação dos parâmetros 

psicométricos para seu uso no Brasil. 

 

3.5.5 Ficha De Dados Sociodemográficos 

 

Ficha elaborada para a realização da presente pesquisa com o objetivo de traçar o 

perfil sociodemográfico das famílias participantes (Anexo II). São apresentadas questões 

feitas e questões divididas em categorias, sendo estas: Dados da criança, dados da mãe (ou 

responsável) e moradia. Além disso, serão apresentadas as questões do Critério Brasil, 

elaborado pela Segmentação econômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas 

– (ABEP) (2016), para avaliação da condição socioeconômica da família e definição da 

classe socioeconômica. As questões são sobre o número de bens de consumo presentes na 

residência, sobre os serviços públicos disponíveis na rua e sobre o nível de escolaridade do 

chefe da família, aquele que mais contribui para a renda familiar. A pontuação varia de 0 a 
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100, sendo que valores entre 45 e 100 equivalem à classe A, 38 e 44 à classe B1, 29 a 37 à 

classe B2, 23-28 à classe C1, 17 a 22 à classe C2 e 0 a 16 às classes D e E.  

 

3.5.6 Ficha de caracterização dos professores 

 

Elaborada para caracterização das professoras participantes no que se refere à 

identificação, dados acadêmicos e profissionais. A Ficha encontra-se no Anexo III. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

Após aprovação do CEP, as escolas foram contatadas e forneceram a autorização para 

pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

equipe de pesquisa foi composta pela titular deste trabalho, um psicólogo voluntário e cinco 

alunos de psicologia em projeto de extensão universitária, sendo os últimos treinados pelos 

dois primeiros, para aplicação e correção de todos os instrumentos de pesquisa escolhidos 

para avaliação das crianças no presente projeto.  

Para obtenção da autorização dos responsáveis pelas crianças, foi solicitado que as 

escolas viabilizassem uma reunião com os mesmos. No caso da escola pública, o chamado 

ocorreu com o comparecimento de quinze famílias. Na escola particular, em razão do 

calendário acadêmico, não houve reunião, sendo encaminhados os termos de autorização em 

conjunto com os demais documentos a serem respondidos pelas famílias em suas próprias 

residências. As famílias da escola pública que não puderam comparecer à reunião 

supracitada, também receberam a documentação para respostas e autorização para 

participação na pesquisa em casa.  

Os professores dos alunos, cujos responsáveis concordaram em participar da 

pesquisa, também foram convidados a participar e assinaram o TCLE – versão professor. 

Para eles, foi entregue o questionário C-TRF e a Ficha de caracterização do(a) professor(a) e 

estabelecido o prazo de 10 dias para devolução para a pesquisadora. 

Por fim, a coleta de dados com as crianças foi organizada por turma e cada criança 

conduzida individualmente para realização dos testes. Foi lido para a criança participante o 

conteúdo especificado no Termo de Assentimento e, com aquelas que assinalaram a palavra 

“sim” ou forneceram o assentimento verbal, foram aplicados os testes TTP e TAC de maneira 

individual. O tempo médio da avaliação de cada criança foi de 20 minutos, sendo esta 

realizada em uma única sessão. 
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A devolutiva para os membros da escola ocorreu por meio de uma reunião com os 

Diretores Participantes, apresentando os resultados por turma. Os relatórios individuais das 

crianças foram enviados, via envelope lacrado, aos pais, deixando o contato da pesquisadora 

para eventuais dúvidas ou devolutiva individual, caso fosse da preferência de algum familiar 

participante. Os relatórios foram elaborados com linguagem acessível, possibilitando a 

compreensão dos responsáveis. 

 

3.7 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a coleta de dados, os testes TAC e TTP foram corrigidos manualmente pela 

equipe, conforme manual técnico de cada instrumento, seguindo a padronização indicada. 

Foram tabulados tanto os resultados brutos quanto os resultados padronizados. Depois, foram 

compilados os dados das fichas de dados sociodemográficos, TAC e TTP em planilha Excel. 

Por fim, foram lançados no software ASEBA-PC todos os dados do CBCL/1,5-5 e do C-

TRF/1,5-5. 

A partir dos dados obtidos, foram realizadas análises estatísticas separada em três 

partes: 1) como se comporta na amostra – análise descritiva das diferentes variáveis; 2) 

Relação entre os resultados do alunosua avaliação nos instrumentos da pesquisa; 3) 

Correlação entre os resultados do CBCL, C-TRF, TAC e TTP. Foi considerado o T escore 

dos instrumentos CBCL e C-TRF e a pontuação padrão dos instrumentos TAC e TTP. Todas 

as análises foram realizadas utilizando o software estatístico R Core Team.  

Realizou-se o teste de normalidade dos dados para as variáveis dos instrumentos 

CBCL, C-TRF, TAC e TTP e concluiu-se, a uma significância estatística de 5% (p < 0.05), 

que a distribuição dos resultados não seguia a distribuição normal. Dessa forma, foram 

utilizados testes não-paramétricos, a fim de determinar se há associação estatisticamente 

significativa entre cada fator e cada variável do instrumento. Para determinar se um fator 

qualitativo influencia a resposta em uma variável numérica, aplicamos o Teste de Kruskal-

Wallis, cujo valor de p está representado no título das tabelas que serão apresentadas. Se p 

for menor do que 0,05, então, a uma significância estatística de 5%, há relação entre o fator 

e a variável numérica. Isso significa que a variável numérica se comporta de maneira 

diferente em cada categoria do fator. Para estudar a associação entre um fator numérico e 

uma variável de um instrumento, calculamos o Coeficiente de Correlação de Spearman (R) 

e realizamos um teste para determinar se esse coeficiente é diferente de zero, isto é, se há 

correlação. Se p for menor do que 0,05, então, a uma significância estatística de 5%, existe 
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correlação entre o fator numérico e a variável do instrumento. Ainda, se a correlação for 

positiva, então temos que, quanto maior for o valor do fator, maior tende a ser o valor da 

variável do instrumento. Por outro lado, se a correlação for negativa, então quanto maior for 

o valor do fator, menor tende a ser o valor da variável do instrumento. 

Também apresentamos uma tabela contendo todas as correlações consideradas em 

cada análise. Ao lado do valor do Coeficiente de Correlação de Spearman colocamos: 

● * Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 10%;  

● ** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 5%;  

● *** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 1%;  

● Se não há asterisco, então a correlação não estatisticamente é diferente de zero. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

 Inicialmente apresentamos, na Tabela 1, os dados referentes à caracterização das 

crianças que participaram do estudo. Deve-se notar um número semelhante de meninos e 

meninas e uma menor presença de crianças com seis anos de idade frequentando os anos pré-

escolares. O número de crianças também é similar em relação ao tipo de escola e ao ano 

cursado. 

 

Tabela 1 - Informações sociodemográficas da criança. 
Características das Crianças       Total (N=52) 

Sexo    N (%) 

Masculino    24 (46.15%) 

Feminino       28 (53.85%) 

Idade    N (%) 

4 anos    12 (23.08%) 

5 anos    35 (67.31%) 

6 anos    5 (9.62%) 

Tipo de Escola       N (%) 

Pública    25 (48.08%) 

Particular    27 (51.92%) 

Ano Escolar       N (%) 

Pré 1    28 (53.85%) 

Pré 2       24 (46.15%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

Os dados sociodemográficos referentes às famílias participantes são apresentados na 

Tabela 2. As famílias pertenciam às classes sociais B1 a D-E, eram compostas  

predominantemente por pais e mães casados e com idade média de 32,9 anos (DP = 7,22). 
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Tabela 2 - Informações sociodemográficas da família. 
Características da família       Total (N=52) 
Condição socioeconômica     N (%) 
B1       9 (17.31%) 
B2    10 (19.23%) 
C1    8 (15.38%) 
C2    6 (11.54%) 
D e E    19 (36.54%) 
Idade        N (%) 
N    47 
Média    32,91 
Desvio Padrão    7,22 
Mínimo    19 
1° Quartil    28 
Mediana    32 
3° Quartil    37 
Máximo    59 
Estado Civil       N (%) 
Casada ou com companheiro    38 (74.51%) 
Separada    7 (13.73%) 
Solteira ou Viúva    6 (11.76%) 
Escolaridade       N (%) 
Até Ensino Fundamental Completo    10 (19.61%) 
Até Ensino Médio Completo    11 (21.57%) 
Ensino Superior    30 (58.82%) 
Emprego       N (%) 
Emprego Fixo    19 (38.78%) 
Autônomo    12 (24.49%) 
Do lar    7 (14.29%) 
Desempregado    9 (18.37%) 
Aposentado ou Pensionista    2 (4.08%) 
Jornada de Trabalho       N (%) 
N    48 
Média    22,06 
Desvio Padrão    20,65 
Mínimo    0 
1° Quartil    0 
Mediana    25 
3° Quartil    40 
Máximo    65 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2 PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 

 

4.2.1. Perspectiva dos professores (C-TRF) 

 

Inicialmente, serão descritos os resultados do C-TRF/1,5-5, ou seja, resultados 

considerando as respostas dadas pelos professores. Os escores obtidos foram distribuídos nas 

faixas normal e clínica, estabelecidas para o instrumento, como pode ser visto na Tabela 3, 

e, em seguida, a análise da relação de variáveis qualitativas aos resultados do instrumento. É 

importante notar que as pontuações na Faixa Limítrofe foram omitidas nessa comparação. 

 

Tabela 3 - Distribuição das Crianças na Faixa Normal e Clínica nas escalas do C-TRF/1,5-5. 
C-TRF/1,5-5 Faixa Normal Faixa Clínica 

Problemas de Atenção 49 (94.23%) 3 (5.77%) 

Problemas Internalizantes 48 (92.31%) 2 (3.85%) 

Problemas Externalizantes 46 (88.46%) 5 (9.62%) 

Problemas de Comportamento Totais 45 (86.54%) 5 (9.62%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Verifica-se que a amostra se apresenta em maior parte com pontuação na faixa 

normal. A escala de problemas externalizantes e Total de Problemas são aquelas nas qual há 

uma porcentagem mais expressiva de participantes com pontuação na faixa clínica (9,62%).  

A próximas tabelas (4 a 7) apresentarão as análise de comparação da pontuação obtida 

pelas crianças nas escalas do C-TRF em função dos fatores sexo, tipo de escola, ano escolar 

e condição socioeconômica. 
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Tabela 4 - Problemas de Atenção (C-TRF): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

Problemas de Atenção (C-TRF) - Análise por Sexo (p < 0.01) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Masculino 24 53,79 5,32 50 50 50,5 57 67 

Feminino 28 50,54 1,62 50 50 50 50 57 

Problemas de Atenção (C-TRF) – Análise por Ano Escolas(p = 0.45) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pré 1 28 52,36 4,47 50 50 50 52,75 67 

Pré 2 24 51,67 3,69 50 50 50 50,25 64 

Problemas de Atenção (C-TRF) – Análise por Tipo de Escola (p = 0.75) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pública 25 52,44 4,75 50 50 50 51 67 

Particular 27 51,67 3,45 50 50 50 51,5 64 

Problemas de Atenção (C-TRF) – Análise por status socioeconômico (p = 0.61) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil  Máximo 

B1 9 52,44     3,57  50 50 50 55 59 
B2 10 53,00     4,90  50 50 50 54,25 64 

C1 8 50,25     0,71  50 50 50 50 52 
C2 6 51,33     2,80  50 50 50 50,75 57 
D e E 19 52,32     5,04  50 50 50 50,5 67 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

entre na variável Problemas de Atenção (C-TRF) em função do tipo de escola (p = 0.45), ano 

escolar (p = 0.75) ou condição socioeconômica (p = 0.61). Assim,  foi encontrada diferença 

na prontuação apenas em função da variável sexo (p < 0.01), sendo que asprofessoras 

indicaram mais problemas para os meninos.  
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Tabela 5 - Problemas Internalizantes (C-TRF): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e 
condição socioeconômica. 

C-TRF/1,5-5 

Problemas Internalizantes (C-TRF) – análise por Sexo (p = 0.21) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Masculino 24 46,41 10,78 34 38,5 45 53 69 

Feminino 28 41,96 7,37 34 34 41 44 62 

Problemas Internalizantes (C-TRF) – análise por Ano Escolar (p = 0.71) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pré 1 28 43,92 8,41 34 34 44 49 62 

Pré 2 24 44,125 10,39 34 34 41 50 69 

Problemas Internalizantes (C-TRF) - análise por Tipo de Escola (p = 0.09 ) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pública 25 42 8,74 34 34 41 46 62 

Particular 27 45,88 9,54 34 40,5 44 53 69 

Problemas Internalizantes (C-TRF) – análise por status socioeconômico (p = 0.1 ) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

B1 9 47,55 11,02 34 41 47 53 69 

B2 10 49,1 10,73 34 41 47 56 68 

C1 8 44,37 8,31 34 38,5 44 50,25 56 

C2 6 40,16 3,31 34 40,25 41 41 44 

D e E 19 40,73 8,11 34 34 40 44 62 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

entre na variável numérica de Problemas Internalizantes (C-TRF) em função dos quatro 

fatores qualitativos analisados, sendo eles: sexo (p= 0.21), ano escolar (p= 0.71), tipo de 

escola (p= 0.09) e condição socioeconômica (p = 0.1).  
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Tabela 6 - Problemas Externalizantes (C-TRF): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e 
condição socioeconômica. 

C-TRF/1,5-5 

Problemas Externalizantes (C-TRF) - análises por Sexo (p = 0.29) 

 N Média 

Desvio 

Padrão Mínimo 

1° 

Quartil Mediana 

3° 

Quartil Máximo 

Masculino 24 48,75 12,49 36 36 46 56 78 

Feminino 28 42,78 6,35 38 38 38 47 59 

Problemas Externalizantes (C-TRF) – análises por Ano Escolar(p = 0.25 ) 

 N Média 

Desvio 

Padrão Mínimo 

1° 

Quartil Mediana 

3° 

Quartil Máximo 

Pré 1 28 46,57 10,17 36 38 44 51,25 78 

Pré 2 24 44,33 9,94 36 38 38 48 66 

Problemas Externalizantes (C-TRF) – análises por Tipo de Escola (p = 0.2 ) 

 N Média 

Desvio 

Padrão Mínimo 

1° 

Quartil Mediana 

3° 

Quartil Máximo 

Pública 25 44,72 11,27 36 38 38 51 78 

Particular 27 46,29 8,88 36 38 46 50,5 66 

Problemas Externalizantes (C-TRF) - análises por status socioeconômico (p = 

0.07) 

 N Média 

Desvio 

Padrão Mínimo 

1° 

Quartil Mediana 

3° 

Quartil Máximo 

B1 9 50,66 10,08 38 44 50 53 66 

B2 10 48,9 10,24 38 41 46,5 57 66 

C1 8 40,62 4,3 36 38 38 44,5 47 

C2 6 44 5,93 38 39,5 44 45,5 54 

D e E 19 43,89 11,69 36 36 38 49 78 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há difernça estatisticamente significativa 

na variável numérica de Problemas de Comportamento Externalizantes (C-TRF) em função 

dos quatro fatores qualitativos analisados, sendo eles: sexo (p= 0.29), ano escolar (p= 0.25), 

tipo de escola (p= 0.2) e condição socioeconômica (p = 0.07).   
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Tabela 7 - Problemas Totais (C-TRF): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

C-TRF/1,5-5 

Problemas Total (C-TRF) – análises por Sexo (p = 0.19 ) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Masculino 24 47,04 12,57 29 36 45 55,5 67 
Feminino 28 42,25 7,34 32 36 41,5 49 60 

Problemas Totais (C-TRF) - análises por Ano (p = 0.14 ) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pré 1 28 45,96 8,96 32 38 45 50,25 66 
Pré 2 24 42,7 11,57 29 33 39 51 67 

Problemas Totais (C-TRF) - análises por Tipo de Escola (p =0.17 ) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pública 25 42,92 10,68 29 36 38 49 66 
Particular 27 45,88 9,86 29 39 46 51 67 

Problemas Totais (C-TRF) - análises por condição socioeconômica (p = 0.19 ) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil 

Máximo 

B1 9 48,88 11,24 32 45 49 51 67 
B2 10 48,9 10,86 36 39,25 46,5 58,5 67 
C1 8 44,12 6,26 33 40 44,5 50 51 
C2 6 41,16 6,08 36 36,5 39 44,5 51 
D e E 19 41,21 11,09 29 32,5 38 47 66 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

na variável numérica de Problemas Totais do C-TRF em função dos quatro fatores 

qualitativos analisados, sendo eles: sexo (p= 0.21), ano escolar (p= 0.71), tipo de escola (p= 

0.09) e condição socioeconômica (p = 0.1).  

 

4.2.2. Perspectiva dos responsáveis (CBCL) 

 

Natabela 8 serão apresentados os resultados referentes ao CBCL/1,5-5, resultados 

considerando as respostas dadas pelos pais. Inicialmente (Tabela 8) são apresentadas as 

porcentagens de crianças com pontuação na Faixa Normal x Clínica em cada uma das escalas 

analisadas. É importante notar que foram omitidos os casos com pontuação na Faixa 

Limítrofe para essa comparação.. 
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Tabela 8 - Distribuição dos resultados das crianças nas escalas do CBCL/1,5-5. 
CBCL/1,5-5     Faixa Normal Faixa Clínica 

Problemas de Atenção     46 (88.46%) 3 (5.77%) 

Problemas Internalizantes   41 (78.85%) 7 (13.46%) 

Problemas Externalizantes   48 (92.31%) 3 (5.77%) 

Problemas Totais   41 (78.85%) 6 (11.54%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A amostra se apresenta, em maior parte, com pontuação na faixa normal do CBCL. 

Problemas Internalizantes é a escala com maior porcentagem de crianças com pontuação 

clínica (13,46%), seguida por problemas totais (11,54%).  

As próximas tabelas (9 a 12) apresentarão as comparações na pontuação obtida pelas 

crianças nas escalas Problemas de Atenção, Problemas Internalizantes, Problemas 

Externalizantes e Problemas Totais do CBCL/1,5-5 em função das variáveis sexo, tipo de 

escola, ano escolar e condição socioeconômica. 

 

Tabela 9 - Problemas de Atenção (CBCL/1,5-5): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e 
condição socioeconômica. 

CBCL/1,5-5 

Problemas de Atenção (CBCL/1,5-5) – análises por Sexo (p = 0.92) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Masculino 24 52,41 4,13 50 50 51 53 67 

Feminino 28 54,10 6,78 50 50 51 54 73 
Problemas de Atenção (CBCL/1,5-5) – análises por Ano escolar (p = 0.67) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pré 1 28 53,07 4,98 50 50 51 53 70 

Pré 2 24 53,62 6,59 50 50 51 51,5 73 
Problemas de Atenção (CBCL/1,5-5) – análises por Tipo de Escola(p = 0.03) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pública 25 54,28 5,79 50 51 51 57 70 

Particular 27 52,44 5,63 50 50 50 51 73 
Problemas de Atenção (CBCL/1,5-5) - análises por condição socioeconômica (p =0.12 ). 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

B1 9 50,33 0,5       50 50 50 51 51 

B2 10 53,5 5,98       50 50 51 52,5 67 

C1 8 54,62 8,48 50 50 50,5 53,75 73 

C2 6 55,16 6,27 50 51,5 53 56 67 

D e E 19 53,52 5,45 50 50,5 51 53 70 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

na variável numérica de Problemas de Atenção (CBCL/1,5-5) em função do sexo (p= 0.92), 

ano escolar (p= 0.67) e condição socioeconômica (p = 0.1). Foi encontrada diferença na 

resposta apenas pelo tipo de escola (p= 0.03), sendo que pais de crianças da escola pública 

relataram mais problemas de atenção. 

 

Tabela 10 - Problemas Internalizantes (CBCL/1,5-5): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar 
e condição socioeconômica. 

CBCL/1,5-5 
Problemas Internalizantes (CBCL/1,5-5) - análises por Sexo (p = 0.67) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Masculino 24 49,75 9,31 29 43 49 58 63 
Feminino 28 51,42 10,50 33 44,5 47 59,25 70 

Problemas Internalizantes (CBCL/1,5-5) - análises por Ano Escolar (p = 0.91) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pré 1 28 50,60 10,33 33 43 49 58,25 70 
Pré 2 24 50,70 9,60 29 45 48 59 70 

Problemas Internalizantes (CBCL/1,5-5) – análises por Tipo de Escola (p = 0.01 ) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pública 25 53,56 9,38 29 47 55 61 70 
Particular 27 47,96 9,78 33 42 45 54,5 70 

Problemas Internalizantes (CBCL/1,5-5) - análises por condição socioeconômica (p = 0.56 ) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

B1 9 46,55 11,00 33 41 45 49 70 
B2 10 51,4 11,88 33 43 50 61 70 
C1 8 51,87 10,70 41 44,5 47 60 70 
C2 6 49,66 7,36 43 45 46 55,25 60 
D e E 19 52 9,09 29 47 51 59 63 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

na variável numérica de Problemas Internalizantes (C-TRF) em função dos fatores 

qualitativos analisados: sexo (p= 0.67), ano escolar (p= 0.91), e condição socioeconômica (p 

= 0.56). Houve diferença na resposta apenas em função do tipo de escola (p= 0.01), sendo 

que os pais de crianças que frenquentavam a escola pública relataram mais problemas 

internalizantes. 
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Tabela 11 - Problemas Externalizantes (CBCL/1,5-5): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar 
e condição socioeconômica. 

CBCL/1,5-5/1,5-5 
Problemas Externalizantes (CBCL/1,5-5) – análises por Sexo (p = 0.99 ) 

 
N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Masculino 24 47,95 9,84 28 41,5 46 56,25 66 
Feminino 28 48,10 7,37 35 42,75 46,5 52,75 66 

Problemas Externalizantes (CBCL/1,5-5) – análises por Ano Escolar (p = 0.83 ) 

 
N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pré 1 28 48,39         8,56 35 42,75 46 57 66 
Pré 2 24 47,625 8,62 28         42 46,5 52,5 66 

Problemas Externalizantes (CBCL/1,5-5) – análises por Tipo de Escola (p = 0.02 ) 

 
N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pública 25 50,48 8,82 28 44 52 57 66 

Particular 27 45,77 7,69 35 42 44 49 66 
Problemas Externalizantes (CBCL/1,5-5) – análises por condição socioeconômica (p 

= 0.54 ) 

 
N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

B1 9 44,22 3,49 40 42 43 46 52 
B2 10 48,5 9,61 35 40,5 49,5 56,5 63 
C1 8 48,625 9,65 35 43,5 47 52,5 66 
C2 6 49,5 9,20 35 44,75 51 56,5 59 
D e E 19 48,89 9,21 28 43,5 47 55 66 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

na variável numérica de Problemas Externalizantes do C-TRF em função de sexo (p= 0.99), 

ano escolar (p= 0.83) e condição socioeconômica (p = 0.54). Foi encontrada diferença em 

função do tipo de escola (p= 0.02), sendo que novamente os pais de crianças que 

frequentavam a escola pública relataram mais problemas. 
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Tabela 12 - Problemas Totais (CBCL/1,5-5): diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e 
condição socioeconômica. 

CBCL/1,5-5/1,5-5 

Problemas Totais (CBCL/1,5-5) – análise por Sexo (p = 0.66  ) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Masculin
o 24 48,95 9,25 28 43 47 56,75 61 
Feminino 28 50,85 9,1 39 43 49 58,5 70 

Problemas Totais (CBCL/1,5-5) – análise por Ano Escolar  (p = 0.8 ) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pré 1 28 50,39     9,31 35 42,75 48 60 65 
Pré 2 24 49,5     9,17 28 43 50,5 56 70 

Problemas Totais (CBCL/1,5-5) – análise por Tipo de Escola (p = 0.02 ) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pública 25 52,96   9,14 28 46 56 60 65 
Particular 27 47,22   8,44 35 42 44 50,5 70 

Problemas Totais (CBCL/1,5-5) - análises por condição socioeconômica (p = 0.61) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

B1 9 45,77    6,81 40 43 44 45 63 
B2 10 50    9,87 35 42,5 49 59 63 
C1 8 50,5   12,20 37 41,5 47 58,25 70 
C2 6 51,83    9,10 39 46,5 51,5 58,75 63 
D e E 19 51,158    8,73 28 44,5 53 58,5 61 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença statisticamente significativa 

na variável numérica de Problemas Totais em função do sexo (p= 0.66), ano escolar (p= 0.8) 

e condição socioeconômica (p = 0.61). Foi encontrada diferença na resposta apenas pelo tipo 

de escola (p= 0.02), sendo que os pais de crianças da escola pública relataram mais 

problemas. 

 

4.3. FUNÇÕES EXECUTIVAS E ATENÇÃO 

 

Os resultados obtidos pelas crianças nos testes TAC são apresentados na Tabela 13.  
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Tabela 13 - Distribuição dos resultados das crianças no Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

TAC - Parte A   N (%) 
Muito Baixa  8 (15.38%) 
Baixa  21 (40.38%) 
Média  19 (36.54%) 
Alta  4 (7.69%) 
Muito Alta  0 (0%) 

TAC - Parte B   N (%) 
Muito Baixa  13 (25%) 
Baixa  0 (0%) 
Média  17 (32.69%) 
Alta  18 (34.62%) 
Muito Alta  4 (7.69%) 

TAC - Parte C   N (%) 
Muito Baixa  6 (11.76%) 
Baixa  11 (21.57%) 
Média  19 (37.25%) 
Alta  6 (11.76%) 
Muito Alta   9 (17.65%) 

TAC - TOTAL   N (%) 
Muito Baixa  27 (17,41%) 
Baixa  32 (20,64%) 
Média  55 (35,48%) 
Alta  28(18,06%) 
Muito Alta   13 (8,38%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A análise da Tabela 13 evidencia que a pontuação dentro da média foi a mais 

frequente para o escore geral do TAC – TAC Total (35,48%). Na Parte A, 40.38% da amostra 

se apresentou com resultado baixo, enquanto na B e C esse resultado foi menos frequente. 

As próximas tabelas (14 a 16) apresentam a comparação das pontuações no TAC em 

função dos fatores sexo, tipo de escola, ano escolar e condição socioeconômica. 
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Tabela 14 - TAC – Parte 1: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

TAC - Parte 1 

TAC - Parte 1 - análises por Sexo (p 0.06) 

 N Média Desvio 
Padrão 

Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Masculino 24 78,12 21,05 0 70 81 89 116 
Feminino 28 87,67 23,59 0 80,75 85,5 103,25 122 

TAC - Parte 1 - análises por Ano Escolar (p = 0.54) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pré 1 28 81,89 21,19 0 73 83 89 120 
Pré 2 24 84,87 24,8 0 71,75 83,5 97,75 122 

TAC - Parte 1 – análises por Tipo de Escola (p = 0.43) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

Pública 25 83,72 15,57 61 73 83 87 120 
Particular 27 82,85 28,13 0 76 85 98 122 

TAC - Parte 1 – análises por condição socioeconômica (p =0.11) 

 N Média Desvio 
Padrão 

Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 

B1 9 94,44 14,63 68 88 95 103 116 
B2 10 79,8 9,1 70 72 80,5 84 99 
C1 8 76,5 35,26 0 76,25 82 89,25 122 
C2 6 93,5 15,16 73 84,25 92,5 105,25 112 
D e E 19 79,42 25,35 0 68,5 82 90,5 120 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

na variável numérica TAC 1 em função dos quatro fatores qualitativos analisados: sexo (p= 

0.06), ano escolar (p= 0.54), tipo de escola (p= 0.43) e condição socioeconômica (p = 0.11).  
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Tabela 15 - TAC – Parte 2: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

TAC - Parte 2 

TAC - Parte 2 – análises por Sexo (p 0.87) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° 
Quartil 

Mediana 3° 
Quartil 

Máximo 

Masculino 24 78,2 57,43 0 0 107 118,5 143 
Feminino 28 93,14 47,82 0 91 100 118,5 158 

TAC - Parte 2 – análises por Ano escolar (p = 0.38) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 
1° 

Quartil Mediana 
3° 

Quartil Máximo 

Pré 1 28 78,28 56,6 0 0 100 115 158 
Pré 2 24 95,54 46,71 0 91 107 129 158 

TAC - Parte 2 – análises por Tipo de Escola (p = 0.79) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 
1° 

Quartil 
Mediana 

3° 
Quartil 

Máximo 

Pública 25 88,64 53,87 0 91 100 129 158 
Particular 27 84,03 52,11 0 45,5 100 115 143 

TAC - Parte 2 – análises por condição socioeconômica (p =0.37) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 
1° 

Quartil 
Mediana 

3° 
Quartil 

Máximo 

B1 9 105,22 41,18 0 115 115 115 143 
B2 10 84,9 46,52 0 93,25 100 100 129 
C1 8 57,25 62,17 0 0 50 107,25 129 
C2 6 76,33 60,53 0 25 100 121,75 129 
D e E 19 93,31 53 0 91 107 122 158 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis (indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

entre a variável numérica TAC 2 e os quatro fatores qualitativos analisados, sendo eles: sexo 

(p= 87), ano escolar (p= 0.38), tipo de escola (p= 0.79) e condição socioeconômica (p = 0.37). 
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Tabela 16 - TAC – Parte 3: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

TAC - Parte 3 

Parte 3 – análise por Sexo (p 0.02) 
 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Masculino 24 77,91 46,3 0 71,5 83,5 105,75 155 
Feminino 27 109,77 41,36 0 87 101 129,5 217 

TAC - Parte 3 – análise por Ano Escolar(p = 0.06) 
 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pré 1 28 89,21 44,54 0 74 87 102,75 217 
Pré 2 23 101,56 48,24 0 83,5 111 132 186 

TAC - Parte 3 – análise por Tipo de Escola (p = 0.4) 
 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pública 25 102,68 47,56 0 80 97 125 217 
Particular 26 87,19 44,42 0 75,25 89 115,5 155 

TAC - Parte 3 – análise por condição socioeconômica (p =0.61). 
 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
B1 8 110,12 31,66 74 85,25 101 139,75 155 
B2 10 82,4 35,62 0 75,25 80 93,25 131 
C1 8 85,12 54,2 0 68,25 104,5 125,75 128 
C2 6 104,16 36,29 74 87 87 110,25 172 
D e E 19 95,94 55,97 0 76 99 119,5 217 
         

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que há diferença estatisticamente significativa na 

variável numérica TAC 3 em função do sexo (p=0.02), sendo que meninas tiveram um maior 

número de acertos que meninos. Não houve diferença em função dos fatores ano escolar (p= 

0.06), tipo de escola (p= 0.4) e condição socioeconômica (p = 0.61). 

Os resultados obtidos pelas crianças no TTP são apresentados na Tabela 17. Nota-se 

que a maior parte da amostra apresentou resultados dentro da média para Conexões 1, 

Conexões 2, Sequência 1 e Sequência 2, demonstrando uniformidade nos resultados obtidos. 
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Tabela 17 - Distribuição dos resultados das crianças no TTP. 
Trilhas 1 Conexões     N (%) 

Muito Baixa    2 (3.85%) 

Baixa   3 (5.77%) 

Média   40 (76.92%) 

Alta   7 (13.46%) 

Muito Alta   0 (0%) 

Trilhas 1 Sequência    N (%) 

Muito Baixa    5 (9.62%) 

Baixa   3 (5.77%) 

Média   37 (71.15%) 

Alta   7 (13.46%) 

Muito Alta   0 (0%) 

Trilhas 2 Conexões    N (%) 

Muito Baixa    7 (13.46%) 

Baixa   17 (32.69%) 

Média   23 (44.23%) 

Alta   3 (5.77%) 

Muito Alta   2 (3.85%) 

Trilhas 2 Sequência    N (%) 

Muito Baixa    2 (3.85%) 

Baixa   0 (0%) 

Média   45 (86.54%) 

Alta   0 (0%) 

Muito Alta    5 (9.62%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nas próximas tabelas (18 a 21) serão apresentados os resultados obtidos nos testes 

realizados para verificar a difença estatística em relação aos acertos do Trilhas Conexões A, 

Conexões B, Sequência A e Sequência B em função dos fatores sexo, tipo de escola, ano 

escolar e condição socioeconômica. 
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Tabela 18 - Trilhas Conexões A: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

Trilhas Conexões - Parte A – análises por Sexo (p = 0.18 ) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Masculino 24 95,58 26,28 0 85 104 111 122 
Feminino 28 105,5 12,97 72 98 111 111 122 

Trilhas Conexões - Parte A – análises por Ano Escolar (p = 0.4 ) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pré 1 28 100,643 24,49 0 86 111 111 122 
Pré 2 24 101,25 15,46 66 93,25 110,5 111 122 

Trilhas Conexões - Parte A – análises por Tipo de Escola (p = 0.17) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

Pública 25 100,16 14,37 66 86 110 111 122 
Particular 27 101,63 25,35 0 92 111 111 122 

Trilhas Conexões - Parte A - análises por condição socioeconômica (p = 0.16) 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo 

1° 
Quartil Mediana 

3° 
Quartil Máximo 

B1 9 109 14,26 85 111 111 122 122 
B2 10 100,1 18,59 72 88,25 104 111 122 
C1 8 108,875 12,25 85 107,75 111 113,75 122 
C2 6 98 16,44 72 88,25 104,5 111 111 

D e E 19 95,10 26,62 0 85,5 110 111 111 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indicou não haver diferença estatisticamente significativa 

nos resultados da variável numérica Trilhas Conexões A em função dos fatores qualitativos 

sexo (p = 0.18), ano escolar (p= 0.4), tipo de escola (p= 0.17) e condição socioeconômica (p 

= 0.16). 
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Tabela 19 - Trilhas Conexões B: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

Trilhas Conexões - Parte B - análises por Sexo  (p = 0.23 ) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Masculino 24 84 32,41 0 75,5 83 95 140 

Feminino 28 92,67 15,39 69 83 91 98 132 

Trilhas Conexões - Parte B – análises por Ano Escolar (p = 0.35) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pré 1 28 84,75 29,75 0 76 83 95 140 

Pré 2 24 93,25 17,06 67 83 91 98 128 

Trilhas Conexões - Parte B – análises por Tipo de Escola (p = 0.16) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pública 25 85,92 25,49 0 76 83 96 140 

Particular 27 91,22 24,47 0 83 91 98 132 
Trilhas Conexões - Parte B – análises por condição socioeconômica (p = 0.13) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
B1 9 101,3 18,76 76 94 98 109 132 

B2 10 90,9 19,64 69 77,75 89,5 94 140 

C1 8 96,25 18,73 69 83 94,5 109 128 

C2 6 80,83 7,49 69 77,75 83 83 91 

D e E 19 80,78 32,49 0 75 83 97 128 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis (indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

nos resultados da variável numérica Trilhas Conexões B em função dos fatores qualitativos 

sexo (p = 0.23), ano escolar (p= 0.35), tipo de escola (p= 0.16) e condição socioeconômica 

(p = 0.13). 
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Tabela 20 - Trilhas Sequência A: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

Trilhas Sequência A – análise por Sexo (p = 0.56) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Masculino 24 98,2917 25,64 0 86 106 112 125 

Feminino 28 93,6071 40,37 0 92,75 112 112 125 

Trilhas Sequência A – análises por Ano na amostra (p = 0.48) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pré 1 28 90,32 44,32 0 92,75 112 112 125 

Pré 2 24 102,12 14,10 74 86 111 112 125 

Trilhas Sequência A – análises por Tipo de Escola (p = 0.05) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pública 25 89,76 36,2 0 86 101 112 125 

Particular 27 101,33 31,75 0 98 112 112 125 
Trilhas Sequência A – análises por condição socioeconômica (p = 0.13) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
B1 9 112,22 12,76 86 112 112 125 125 

B2 10 85,2 47,00 0 86 103 112 125 

C1 8 99,12 41,13 0 107,75 112 115,25 125 

C2 6 99 11,89 86 88,25 99 109,75 112 

D e E 19 91,10 34,60 0 85 111 112 112 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

nos resultados da variável numérica Trilhas Sequência A em função dos fatores qualitativos 

sexo (p = 0.56), ano escolar (p= 0.48), tipo de escola (p= 0.05) e condição socioeconômica 

(p = 0.13). 
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Tabela 21 - Trilhas Sequência B: diferenças por sexo, tipo de escola, ano escolar e condição 
socioeconômica. 

Trilhas Sequência B – análies por Sexo (p= 0.8 ) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Masculino 24 93,5 36,02 0 90 92,5 101 183 

Feminino 28 96,89 15,91 85 90 90 97 161 

Trilhas Sequência B – análises por Ano Escolar (p = 0.79) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pré 1 28 92,82 33,87 0 90 92,5 97 183 

Pré 2 24 98,25 15,42 89 90 90 95 136 

Trilhas Sequência B – análises por Tipo de Escola (p = 0.22) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
Pública 25 94,12 28,21 0 90 90 95 183 

Particular 27 96,44 26,05 0 90 95 99 161 
Trilhas Sequência B – análises por condição socioeconômica (p = 0.27) 

 N Média Desvio Padrão Mínimo 1° Quartil Mediana 3° Quartil Máximo 
B1 9 106,67 25,29 85 90 97 107 161 

B2 10 101,6 28,75 90 90 92 96,5 183 

C1 8 100,87 16,22 90 90 92,5 108 136 

C2 6 91,83 5,49 85 90 90 93,75 101 

D e E 19 85,42 32,09 0 89 90 95 136 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de Kruskal-Wallis indicou que não há diferença estatisticamente significativa 

nos resultados da variável numérica Trilhas Sequência B em função dos fatores qualitativos 

sexo (p = 0.8), ano escolar (p= 0.79), tipo de escola (p= 0.22) e condição socioeconômica (p 

= 0.27). 

 

4.4. CORRELAÇÕES ENTRE PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO, ATENÇÃO E 

FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

 Para verificar as relações entre as diferentes variáveis estudadas, inicalmente foi 

aplicado o teste de correlação de Spearman entre as escalas que avaliam atenção e funções 

executivas. Os resultados são apresentados na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Análise das correlações entre atenção e funções executivas. 
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TAC1 0.54* 0.61** 0.75*** 0.1 0.08 0.41** 0.27* 0.24* 0.12 0.16 

TAC2 1 0.47** 0.82*** 0.13 0.2 0.25* 0.18 0.2 0.23* 0.23* 

TAC3  1 0.84*** 0.03 0.03 0.4*** 0.21 0.24* 0.13 0.19 
TAC 
Total 

  1 0.07 0.1 0.38** 0.26* 0.24* 0.19 0.21 

Trilhas
AC 

   1 0.94* 0.49** 0.39*** 0.85*** 0.84*** 0.86*** 

Trilhas
AS 

    1 0.48** 0.38*** 0.81*** 0.9*** 0.9*** 

Trilhas
BC 

     1 0.69*** 0.83*** 0.64*** 0.74*** 

Trilhas
BS 

      1 0.58*** 0.65*** 0.57*** 

Total 
C 

       1 0.88*** 0.95*** 

Total 
S 

        1 0.96*** 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: 
* Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 10%;  
** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 5%;  
*** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 1%;  
Se não há asterisco, então a correlação não estatisticamente diferente de zero. 
TAC 1 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 1 
TAC 2 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 2 
TAC 3 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 3 
TAC Total – Teste de Atenção por Cancelamento Total 
Trilhas AC – Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte A – Conexões 
Trilhas AS - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte A – Sequências 
Trilhas BC - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte B – Conexões 
Trilhas BS - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte B – Sequências 
Total C – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Conexões 
Total S – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Sequências 
Total Trilhas – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Conexões e Sequências 
 
 

 

O teste de correlação de Spearman indicou correlações positivas que variam entre: 

muito forte, forte, moderada, fraca e muito fraca entre as escalas do TAC e do Trilhas para 

pré-escolares. As correlações mais fortes, com maior precisão são as que se encontram com 

3 asteriscos ao lado, apresentando uma significância estatística de 1%, portanto, com maior 

nível de confiança, seguidos da apresentação em 2 asteriscos, que representa significância 

estatística de 5% e, por fim, com 1 asterisco, representando 10% de significância estatística. 
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Tabela 23 – Correlações entre funções executivas (TAC e TTP) e problemas de comportamento (C-
TRF). 

 Problemas 
Atenção 

Problemas 
Internalizantes 

Problemas 
Externalizantes 

Problemas 
Totais 

Problemas 
Internalizantes  

0.42*** 1    

Problemas 
Externalizantes 

0.79*** 0.63*** 1   

Problemas Totais 0.67*** 0.84*** 0.85*** 1 
TAC1 -0.21 -0.12 -0.12 -0.17 
TAC2 -0.22 -0.05 -0.2 -0.17 
TAC3 -0.36*** -0.22 -0.3** -0.34** 
TACTotal -0.31** -0.16 -0.27* -0.31** 
TrilhasA_C -0.13 0.12 0.04 0.02 
TrilhasA_S -0.17 0.09 0.02 -0.03 
TrilhasB_C 0 -0.1 0.1 -0.07 
TrilhasB_S 0.08 -0.07 0.13 0 
TotalC -0.09 0.02 0.04 -0.05 
TotalS -0.13 0 0.02 -0.07 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: 
* Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 10%;  
** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 5%;  
*** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 1%; Se não há asterisco, 
então a correlação não estatisticamente diferente de zero.  
TAC 1 – Teste de 
Atenção por Cancelamento Parte 1 
TAC 2 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 2 
TAC 3 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 3 
TAC Total – Teste de Atenção por Cancelamento Total 
Trilhas AC – Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte A – Conexões 
Trilhas AS - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte A – Sequências 
Trilhas BC - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte B – Conexões 
Trilhas BS - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte B – Sequências 
Total C – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Conexões 
Total S – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Sequências 
Total Trilhas – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Conexões e Sequências 
 
 

O teste de correlação de Spearman indicau correlação significativa de moderada a 

forte entre a escala total do C-TRF e as escalas de problema de atenção (0.67***), 

internalizantes (0.84***) e externalizantes(0.85***) do mesmo instrumento.  Além disso, 

houve correlações negativas fracas entre TAC 3 e problemas de atenção (-0.36***); entre 

TAC 3 e problemas externalizantes (-0.3**); entre TAC 3 e problemas totais (-0.34**); entre 

TAC Total e problemas de atenção (-0.31**); entre TAC Total e problemas externalizantes 

(-0.27*); e entre TAC Total e problemas totais (-0.31**). 
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Tabela 24 - Correlações entre funções executivas (TAC e TTP) e problemas de comportamento 
(CBCL/1,5-5). 

  
Problemas 
Atenção 

Problemas 
internalizantes 

Problemas 
Externalizantes 

Problemas 
Totais 

Problemas_Atenção 1     
Problemas_internalizantes 0.32** 1    
Problemas_Externalizantes 0.65*** 0.68*** 1   
Problemas_Comportamento 0.54*** 0.85*** 0.91*** 1 
TAC_1 -0.23 0.07 -0.15 -0.15 
TAC_2 -0.28** 0.12 -0.03 0.03 
TAC_3 -0.28* 0.12 -0.15 -0.06 
TAC_Total -0.3** 0.16 -0.1 0 
Trilhas_A_C -0.16 -0.01 -0.03 -0.07 
Trilhas_A_S -0.25* -0.09 -0.09 -0.14 
Trilhas_B_C -0.27** 0.02 -0.01 -0.05 
Trilhas_B_S -0.25* -0.01 -0.02 -0.04 
TotalC -0.22 -0.01 -0.01 -0.06 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: 
* Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 10%;  
** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 5%;  
*** Se a correlação for diferente de zero a uma significância estatística de 1%;  
Se não há asterisco, então a correlação não estatisticamente diferente de zeroTAC 1 – Teste de 
Atenção por Cancelamento Parte 1 
TAC 2 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 2 
TAC 3 – Teste de Atenção por Cancelamento Parte 3 
TAC Total – Teste de Atenção por Cancelamento Total 
Trilhas AC – Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte A – Conexões 
Trilhas AS - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte A – Sequências 
Trilhas BC - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte B – Conexões 
Trilhas BS - Teste de Trilhas para Pré – Escolares parte B – Sequências 
Total C – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Conexões 
Total S – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Sequências 
Total Trilhas – Resultado total Teste de Trilhas para Pré – Escolares Conexões e Sequências 
 

As escalas do CBCL/1,5-5 evidenciaram correlações significativas positivas de fraca 

à fortes entre si. Quanto aos testes TAC e TTP, as correlações das escalas destes com a escala 

problemas de atenção do CBCL/1,5-5 foram negativas e fracas, ou seja, quanto mais 

problemas de atenção os pais indicaram, piores foram os resultados obtidos nas escalas que 

avaliaram diretametne a tenção da criança. Não houve correlações significativa entre os 

problemas internalizantes, externalizantes e totais do CBCL/1,5-5 com os resultados obtidos 

pelas crianças nos testes TAC e TTP. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Diante da conclusão do trabalho, é relevante retomar os objetivos principais da 

investigação: 

I) Descrever o desempenho de crianças pré-escolares do norte do Brasil nas 

habilidades de atenção, funções executivas e problemas de comportamento – 

visão dos responsáveis e dos professores; 

II) Verificar se há diferenças nos desempenhos de atenção e funções executivias, 

bem como na presença de problemas de comportamento, em função das variáveis 

sexo, ano escolar, tipo de escola e nível socioeconômico da família 

III)  Investigar a relação entre os resultados obtidos nas habilidades cognitivas e 

comportamentais. 

Diante da hipótese de que seriam encontradas correlações entre o desempenho nas 

funções cognitivas avaliadas e problemas de comportamento reportados por pais e 

professoras, seguindo o mesmo padrão encontrado em outras regiões do pais, vale dizer que 

os objetivos principais da pesquisa foram atingidos e coadunaram parcialmente com os 

referenciais teóricos previamente levantados. 

Analisando os problemas internalizantes e externalizantes apresentados pelas 

crianças na visão dos professores, encontramos que a maior parte das crianças apresentava 

dificuldades dentro do esperado para a faixa etária em comparação com a amostra normativa 

do intrumento utilizado para a realização do estudo, o C-TRF. Ainda que algumas das 

crianças tenham atingido pontuação na faixa clínica, especialmente na análise dos problemas 

externalizantes, o percentual está dentro do esperado considerando que a estimativa de 

problemas de saúde mental em crianças no mundo seja de 14 a 20% (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL & INSTITUTE OF MEDICINE, 2009) e que no Brasil os estudos 

indicam valores entre 15% a 22% (PAULA; DUARTE; BORDIN, 2007; DUARTE; 

HOVEN; BERGANZA; BORDIN et al., 2003; FLEITLICH; GOODMAN, 2000). 

De fato, a maior prevalência de problemas externalizantes, em comparação com 

problemas internalizantes, no relato de professores é esperado, visto que os problemas 

externalizantes são aqueles que aparecem nas relações interpessoais e podem causar maiores 

dados no ambiente (ACHENBACH et al.., 2016), enquanto que os problemas internalizantes 

passam mais desapercebidos, por serem de esfera intrapessoal e muitas vezes serem 

confundidos com retraimento e timidez (NIXON, 2002), ou até mesmo com bom 

comportamento em sala de aula.   
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 Ainda com relação aos problemas de comportamento percebidos pelas professoras, 

foi encontrada um diferença significativa no que se refere a Problemas de Atenção em 

meninos e meninas, sendo que as professoras reportaram com mais frequência esse tipo de 

dificuldade em meninos. Se considerarmos a prevalência de Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade é maior no sexo masculino (HUANG et al., 2016; APA, 2013), tal resultado 

está dentro do esperado.  

Além disso, as professoras reportarem mais problemas de atenção em meninos é 

congruente com o resultado que as crianças obtiveram na parte 3 do TAC, no qual as meninas 

obtiveram um desempenho estatisticamente superior ao dos meninos. Ou seja, enquanto na 

escala de atenção do C-TRF foram apontadas maiores dificuldades atencionais nos meninos, 

no teste que avalia atenção seletiva e alternância as meninas atingiram um melhor 

desempenho. Esses resultados estão em consonância com o estudo de Larsson e Drugli 

(2011), no qual os autores encontraram que as meninas possuem mais competência para 

comportamento adequado, funcionamento adaptativo e trabalho árduo.  

Considerando que diferentes estudiosos já reportaram que existe uma relação entre 

desempenho acadêmico e problemas de comportamento (AHENBACH; RESCORLA, 2001; 

BARKLEY et al., 2008; D'ABREU; MARTURANO, 2010), com as crianças que apresentam 

os piores desempenhos sendo também aquelas que apresentam mais problemas de 

comportamento, faz-se ncessário prestar atenção às dificuldades comportamentais e 

atencionais precoces, até mesmo porque sabe-se que os primeiros sinais de impulsividade já 

são apresentados no formato de problemas externalizantes na população pré-escolar 

(CARREIRO; MARINO; RIBEIRO, 2018), e que os desfechos para essas dificuldades, ao 

longo da vida, podem ser muito ruins caso nenhuma medida seja tomada (MISCHEL et. al, 

2011; MOFFIT et al., 2011). 

Já com relação a avaliação comportamental das crianças realizada a partir das 

respostas dadas pelos pais ao CBCL/1,5-5, a variável sexo não se mostrou relevante, 

corroborando com o estudo de Rocha (2019), que encontrou efeito de sexo apenas para 2 das 

15 escalas avaliadas no CBCL. Esse resultado é semelhante ao encontrado por Achenbach e 

Rescorla (2000) no estudo de validação do instrumento, de maneira que não existem normas 

diferentes para meninos e meninas nessa faixa etária.  

Bolsoni et al. (2015) afirma haver pouco acordo na literatura quanto ao peso da 

variável escolaridade e sexo, o que justifica a necessidade de novos estudos na área, conforme 

se propôs com o presente trabalho. É importante notar que Massola e Silvares (2005) e 
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Martín, Granero e Ezpeleta (2014) também não encontraram grandes associações entre o 

sexo e problemas de comportamento internalizantes e externalizantes.  

No entanto, é consenso na literatura a associação entre os diferentes tipos de 

problemas de comportamento avaliados no CBCL e C-TRF (ACHENBACH et al., 2016; 

ACHENBACH; RESCORLA, 2000; ACHENBACH; MCCOMAUGHY; HOWELL, 1987). 

No presente estudo, encontramos correlações significativas positivas com variação entre 

moderadas e fortes entre os problemas internalizantes, problemas externalizantes e 

problemas totais. É importante mencionar que não foram encontradas correlações na 

comparação entre o desempenho das crianças a partir do CBCL/1,5-5 e C-TRF, portanto, os 

resultados sob a ótica do professor são diferentes da ótica dos pais. Tal dado é semelhante ao 

reportado por Rocha (2019), que encontrou somente uma correlação positiva moderada para 

a escala de comportamento agressivo na comparação das respostas de pais e professores, e 

nenhuma outra correlações significativa na análise das demais escalas do CBCL/1,5-5 e C-

TRF. 

Ainda no campo dos problemas de comportamento, os resultados do presente estudo 

indicaram diferenças na frequência de problemas de comportamento reportadas por pais 

(CBCL/1,5-5) de pré-escolares que frequentam escolas públicas e privadas, diferença essa 

que não foi encontrada na visão dos professores (C-TRF). Os pais de crianças da escola 

pública indicaram a presença de problemas com maior frequência/intensidade. É importante 

citar que Borsa et al., (2011) em uma pesquisa que investigou a prevalência de problemas de 

comportamento, medidos através do CBCL/6-18, em uma amostra de crianças escolares 

residentes no sul do país, apresentou que a variável tipo de escola exerceu influência na 

manifestação de problemas de comportamento na infância. Cabe acrescentar que fatores de 

risco em geral para problemas de comportamento encontrados em crianças de escola pública, 

por si só, podem colaborar com a compreensão desse resultado. 

As análises de correlação entre os problemas de comportamento avaliados por pais e 

professores e os desempenhos das crianças nos testes de atenção e funções executivas não 

evidenciaram associações significativas, exceto pela associação entre os problemas avaliados 

pelas professoras e o resultado do teste de atenção, já mencionado, para a qual foi identificada 

uma associação moderada. Como se trata de uma amostra composta por crianças da 

população geral, não encaminhada para serviços de saúde mental, esses resultados não são 

surpreendentes. Seria necessário obter uma amostra com maior variabilidade de problemas 

de comportamento e com um espectro maior de dificudades atencionais para que pudessem 

ser encontradas associações, visto que os resultados da presente amostra se localizaram 
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majoritariamente dentro da faixa normal dos instrumentos utilizados. Dessa forma, sugere-

se a realização de estudos futuros com a inclusão de crianças encaminhadas para serviços de 

saúde mental / avaliação neuropsicológica, de maneira a ampliar a distribuição dos 

resultados. 

Ainda que não tenham sido encontradas relações fortes entre os instrumentos de 

avaliação de problemas de comportamento com os de atenção e funções executivas,  

correlações significativas foram encontradas entre os instrumentos que avaliam habilidades 

cognitivas. Nas correlações entre o TAC 1, 2 e 3 e o TTP, foram encontrados resultados que 

variaram entre fracos, moderados e fortes. Tais resultados eram esperado e corroboram com 

achados de diversos estudos da área (SEABRA; DIAS, 2012; DIAS et al., 2008; SEABRA; 

DIAS, 2010; LEON, 2015; PEREIRA, 2011. 

Considerando que o estudo conduzido por Leon (2015) utilizou inventários de 

comportamentos e testes de avaliação de atenção e funções executivas semelhantes aos 

utilizados no presente estudo, é importante comparar diretamente os resultados deste com os 

obtidos pela autora. Leon (2015) correlacionou vários testes cognitivos com um inventário 

comportamental chamado SDQ e encontrou correlação moderada entre a pontuação total de 

problemas de comportamento reportada pelos pais e o TAC 3, que avalia atenção concentrada 

e flexibilidade cognitiva. Para as demais partes do TAC e para o TTP, Leon (2015) não 

encontrou associação com os problemas reportados para os pais, o que pode significar, 

segundo a autora, que os comportamentos avaliados pelo SDQ podem não estar ligados às 

demais habilidades medidas pelos testes. Nesse sentido, os resultados obtidos na presente 

pesquisa convergem com os de Leon (2015).  

Outrossim, torna-se imprescindível comentar que, mesmo com a relevância dos 

resultados encontrados, este estudo possui limitações, o que requer novos estudos que possam 

contribuir para pesquisas na área. A primeira limitação importante é com relação ao número 

de participantes da amostra, já que, em vários níveis, o desvio padrão se apresentou grande, 

e evidenciou dificuldade para realizar as análises desejadas. Ainda que houvesse a junção de 

categorias, para o nível socioeconômico, por exemplo, não seria o suficiente para eliminar as 

dificuldades estatísticas encontradas. Dessa forma, é necessário que o estudo seja replicado 

com maior amostra. A segunda limitação é com relação ao local. Ainda que os estudos 

tenham amparo científico, a pesquisa foi feita somente em um município de um estado do 

Norte do país, e em apenas duas escolas. Dessa forma, os dados encontrados não podem ser 

generalizados para toda a região norte do Brasil e devem ser interpretados como uma 

contribuição inicial para estudos com essa temática nessa localidade. A terceira limitação diz 
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respeito ao número de instrumentos para avaliação da atenção e das funções executivas, que, 

em razão das limitações de tempo e outras intempéries na pesquisa, somente foi possível 

utilizar duas medidas, as quais ainda que sejam sensíveis e eficazes para o efeito pretendido, 

poderiam ter sido melhor complementadas por outros instrumentos. Avaliações mais 

extensas, realizadas em estudos futuros, podem oferecer uma compreensão mais ampla das 

habilidades cognitivas das crianças que residem na região norte do país. 

Apesar de todas as limitações supracitadas, é válido dizer que o presente estudo é 

pioneiro na região estudada; ou seja, pela primeira vez buscou-se estudar as habilidades 

cognitivas e comportamentais de pré-escolares no Norte do Brasil. Os resultados 

corroboraram com achados de outras localidades, abrindo, dessa forma, possibilidades para 

novas pesquisas e avaliações nesta região. 

 



59 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Atendendo aos objetivos propostos, foi possível descrever a avaliação dos problemas 

comportamentais das crianças pré-escolares de uma amostra da região norte do Brasil a partir 

da visão de seus pais e professores, e o desempenho dessas crianças em dois testes que 

avaliam atenção e funções executivas. Além disso, foi possível analisar a influência das 

variáveis sexo, ano escolar, tipo de escola e nível socioeconômico da família nos problemas 

de comportamento e nas habilidades cognitivas, bem como verificar a relação entre as 

diferentes variáveis estudadas. A maior contribuição do presente trabalho foi trazer dados 

objetivos sobre crianças de uma região negligenciada em pesquisas no Brasil, a região norte.   

Nos dois inventários comportamentais, foi possível verificar que a maioria das 

crianças apresentam problemas de comportamento dentro da faixa de normalidade dos 

intrumentos utilizados, indicando semelhança com a amostra normativa e a possibilidade de 

uso dos instrumentos CBCL e C-TRF para novos estudos na região. É importante que seja 

dada atenção às crianças que atingiram resultados na faixa clínica, seja na avaliação realizada 

pelo pai ou pelo professor, visto que tais pontuações podem indicar dificuldades 

significativas e necessidade de trabalhos interventivos.  

Os inventários CBCL/1,5-5 e C-TRF demonstraram correlações intra-domínios e 

possibilidades de descrever dificuldades em crianças na faixa etária avaliada. As diferenças 

principais entre os informantes nos dados gerais dos inventários devem ser consideradas 

normais e se encontram em concordância com os achados científicos e podem ser fatores de 

investigação importantes em termos ecológicos e funcionais. 

Os testes cognitivos demonstraram, em termos percentuais, como se comportam as 

crianças em testes de funções executivas e atenção, e, ainda, foi possível verificar que, para 

a amostra em questão, a variável sexo produziu diferença nos resultados que compuseram os 

dados em atenção e alternância, fatores importantes na composição das funções executivas e 

do próprio campo atencional.  

Outro ponto importante do presente estudo foi a confirmação dos resultados de 

estudos anteriores com instrumentos similares realizados na região Sudeste do Brasil, onde 

também constatou-se baixa correlação entre inventários que avaliam problemas de 

comportamento e testes cognitivos. Dessa forma, é importante destacar a similaridade nos 

resultados obtidos em regiões distintas, o que pode indicar a usabilidade dos instrumentos 

desenvolvidos no Sudeste do Brasil para avaliar crianças do Norte do Brasil. 
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Por fim, cabe dizer que este estudo poderá estabelecer um diálogo profícuo com 

estudos futuros, uma vez que a comparação de amostras coletadas na região pesquisada com 

padrões nacionais nos instrumentos utilizados visam aumentar as possibilidades de avaliação 

e confiabilidade do uso de testes com pré-escolares no Norte do Brasil. 
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8 ANEXOS  
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO II – FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

I. Dados da criança Identificação (para uso do 

projeto): 

1. Nome 

. Sexo 
□ 

Masculino 
□ 

Feminino 

3. Data de Nascimento 4. 

Idade: 

5a. Nos últimos 6 meses, você levou seu filho em algum 

profissional de saúde mental (Ex: Psicólogo, Psiquiatra, 

Psicopedagogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional etc.)? 

Sim 
□ 

Não 
5b. 

Se sim, qual? 

 

II. Dados da mãe (ou responsável) – Se não for a mãe, indicar tipo de relação: 
1. Nome 2. 

Idade 

3. 

Estado civil 

□ Casada ou com 
companheiro(a) 

□ 
Separada 

□ Solteira 
□ 

Viúva 

4. 

Esc

olaridade 

□ Analfabeta  
□ 

Fundamental II 
incompleto 

□ Médio completo  

□ 
Fundamental I 
incompleto 

□ 
Fundamental completo 

□ Superior incompleto 

□ 
Fundamental I 
completo 

□ Médio 
incompleto 

□ Superior completo 

5. 

Situação no 

mercado de 

trabalho: 

□ 
Emprego fixo 
remunerado 
(carteira 
assinada) 

□ 
Emprego 
fixo 
remunerad
o (sem 
carteira 
assinada) 

□ 
Autônoma 

o 
lar 

□ Desemprego. □ 
Aposentad
a ou 
Pensionista 

6. Profissão 7. Jornada de trabalho semanal: horas 

 

III. Dados do pai (ou responsável) – Se não for o pai, indicar tipo de relação: 
1. Nome 2. Idade 

3. 

Estado civil 

□ Casado 
ou com 
companheira(o) 

□ 
Separado 

□ Solteiro 
□ 

Viúvo 

4. 

Escolaridade 

□ 
Analfabeto 

□ Fundamental II 
incompleto 

□ Médio completo  

□ 
Fundamental I 
incompleto 

□ Fundamental 
completo 

□ Superior incompleto 

□ 
Fundamental I 
completo 

□ Médio incompleto □ Superior completo 
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5. 

Situação no 

mercado de 

trabalho: 

□ 
Emprego fixo 
remunerado 
(carteira assinada) 

□ 
Emprego fixo 
remunerado 
(sem carteira 
assinada) 

□ 
Autônomo 

o 
lar 

□ 
Desemprego. 

□ 
Aposentado 
ou 
Pensionista 

6. Profissão 7. Jornada de trabalho semanal: horas 

 

IV. Moradia 
1

. Tipo 

□ 
Própria 

□ 
Cedida 

□ 
Alugada 

2. Nº de cômodos: 

3. Nº de pessoas que moram na casa 4. Renda familiar aproximada: R$ 
Critério Brasil (ABEP, 2016) 
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ANEXO III - FICHA DE DADOS DO PROFESSOR (A) 

 

 

I. Identificação  

1. Nome: 2. Idade 
 
 

3. Sexo 
□ Feminino  
□ Masculino 

4. Nacionalidade:  5. Naturalidade: 
 

6. Estado civil 

□ Casada (o) ou 
com Companheiro (a) 

 □ Separada (o) □ Solteira (o)  □ Viúva (o) 

 

II. Dados profissionais 

1. 
Nível de 
Escolaridade 

□ Ensino 
médio completo 

□ Ensino superior 
completo 

□ Mestrado 
(Stricto Sensu) 

□ Ensino 
superior incompleto 

□ Especialização 
(Lato Sensu) 

□ Doutorado 
(Stricto Sensu) 

2. Qual curso de Graduação? 

3. Qual/Quais curso(s) de Pós-Graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)? 

4. Tempo de atuação como professor (a)? 
 
____________________ anos 

5. Tempo de atuação nesta escola? 
 
____________________ anos 

6. Qual carga horária exercida nesta escola?  
 
_____ horas/semana  

 7. Exerce outra atividade remunerada? 
□ Sim□ Não  
 Se sim, qual? 
 

 
 
 


