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Resumo

Esta pesquisa buscou verificar a existência de problemas de comportamentos externalizantes em crianças moradoras
de um Conjunto habitacional populacional, Aracaju/SE. Este tipo de comportamento é caracterizado por atitudes
agressivas e de violação de regras. Participaram 25 pares de pais/cuidadores e crianças entre 6 e 13 anos. Foi
utilizado o Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL) - versão brasileira. Os resultados
apontaram uma predominância dos comportamentos em crianças do sexo masculino: anda em más companhias,
mente ou engana os outros e é cruel, intimida ou faz maldade com outras pessoas. Não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas entre os problemas de comportamentos externalizante e o sexo da criança. Espera-se
que esta investigação possa contribuir para os estudos sobre o desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Comportamento exteriorizado; Desenvolvimento infantil; Psicologia do Desenvolvimento.

Abstract

This research sought to verify the existence of problems of externalizing behaviors in children living in a Population
Housing Complex, Aracaju / SE. This type of behavior is characterized by aggressive attitudes and rule-breaking.
Twenty-five pairs of parents / caregivers and children aged 6 to 13 participated. The Inventory of Behaviors of
Childhood and Adolescence (CBCL) - Brazilian version was used. The results pointed out a predominance of behaviors
in male children: they walk in bad company, they deceive or deceive others, and it is cruel, intimidating or malicious
towards other people. No statistically significant differences were found between the problem of externalizing behavior
and the child&39;s gender. It is hoped that this research may contribute to studies on child development.

Keywords: Exteriorized behavior; Child development; Psychology of Development.

INTRODUÇÃO

Os problemas de comportamento infantil têm sido alvo de estudo devido às suas implicações no desenvolvimento
humano, ao longo do curso de vida. De acordo com Carvalho, Junqueira, Gracioli e Mordin, (2009) estes problemas
podem ser entendidos como aqueles comportamentos socialmente inadequados, representados por déficits ou
excessos que são prejudiciais à interação da criança com seus pares e adultos de sua convivência.

Segundo Pesce (2009), os estudiosos dessa temática têm frequentemente distinguido os problemas de
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comportamento em três grandes categorias: 1) os problemas de atenção, que estão relacionados ao transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade; 2) os problemas internalizantes ou emocionais, que se expressam
predominantemente em relação ao próprio indivíduo; 3) e os problemas externalizantes, caracterizados por
comportamentos dirigidos ao ambiente em que o indivíduo está inserido. De acordo com Lins, Alvarenga, Paixão,
Almeida e Costa (2012) estes problemas apresentam elevada prevalência em comparação a outras dificuldades
comportamentais, tendendo a estar relacionados com um repertório empobrecido de habilidades que acabam
influenciando nas relações interpessoais.

Os comportamentos externalizantes são marcados por impulsividade, explosividade, agressividade, agitação,
características desafiantes e antissociais como mentiras, furtos, faltar aula, desrespeito a limites e brigas nos
relacionamentos (SZELBRACIKOWSKI; DESSEN, 2007). Na escola e no ambiente familiar, essas condutas são
comuns no repertório de crianças sadias, podendo vir a ser considerado problemático a partir da frequência e
intensidade dessas atitudes. Como são manifestações comportamentais que se voltam para o ambiente, as
dificuldades externalizantes podem ser mais facilmente identificadas por observadores externos, como pais,
professores ou cuidadores (LINS ET. AL., 2012). Marinho (2003) ressalta que o comportamento agressivo e o de
violação de regras são questões centrais na infância interferindo no cumprimento de tarefas evolutivas proeminentes
nessa fase, por terem alta prevalência e prognóstico pobre e por serem possíveis fatores de risco para inadaptação
psicossocial na adolescência e vida adulta. Segundo Rohenkohl (2009) crianças que manifestam comportamentos
externalizantes na infância (ex. agressões, oposição, problemas de conduta) estão propícias a desenvolver
comportamentos negativos em longo prazo.

Em relação aos fatores que contribuem para o surgimento e manutenção dos problemas de comportamento
exteriorizado, Hann e Borek (2001 como citado em SZELBRACIKOWSKI; DESSEN, 2008), os classificam em quatro
grandes domínios: as características da criança, os fatores e os processos familiares, as influências dos companheiros
e as do ambiente social amplo, como comunidades e escolas. Os fatores de risco presentes nesses domínios podem
ser: correlacionais, preditivos e causais (SZELBRACIKOWSKI; DESSEN, 2008). Os correlacionais ocorrem
simultaneamente com os problemas de comportamento exteriorizado/agressivos. Os preditivos antecedem tais
problemas, podendo predizer a ocorrência de tais problemas com certo grau de probabilidade. Por outro lado, os
causais, podem ser manipulados por experimentação e intervenção, mostrando as mudanças nos problemas de
comportamento.

A maioria dos estudos encontrados na literatura investigou uma população de crianças em idade pré-escolar e escolar
(ALVARENGA; PICCINI, 2001; BOLSONI-SILVA; LEVATTI; GUIDUGLI; MARIM, 2015; FREITAS ET. AL., 2013;
PESCE, 2009; ROHENKOHL, 2009; SZELBRACIKOWSKI; DESSEN, 2007). Pesce (2009) justifica a importância de
se investigar essa temática na fase escolar, entre os sete e os dez anos, por essa ser uma fase do desenvolvimento,
comumente denominada como ‘idade da razão’, na qual aquisições cruciais são obtidas pela criança, orientando seu
desenvolvimento futuro. Contudo, Bolsoni-Silva et. al. (2015) ressaltam que são escassos estudos que relacionam a
variável escolaridade e os problemas de comportamento. Em seu estudo, estes autores ao comparar grupos de
crianças pré-escolares e escolares não encontraram muitas diferenças entre os mesmo quando relacionados aos
problemas de comportamento, “respaldando pesquisas que não identificam a escolaridade como preditiva de
problemas de comportamento” (SAMARAKKODY ET. AL. 2012 como citado em BOLSONI-SILVA ET. AL., 2015, p.
360).

Algumas investigações relacionam a variável sexo da criança aos problemas de comportamento, enfatizando
diferenças entre meninos e meninas quanto à forma de manifestarem problemas de comportamento (BOLSONI-SILVA
ET. AL., 2015; PESCE, 2009). Esses estudos mostram que problemas externalizantes tendem a ser desencadeados
com maior frequência em crianças do sexo masculino. Enquanto outros tipos de problemas como ansiedade e
depressão são consequências mais comuns entre crianças do sexo feminino. Pesce (2009), ao observar tais
associações, acredita que a capacidade de externalizar sentimentos e buscar apoio social, mais exacerbada no sexo
feminino podem ser um moderador em relação à manifestação de problemas de agressividade e transgressão em
meninas, que, buscando elaborar suas vivências adversas, tendem a desenvolver problemas emocionais de outra
ordem. Bolsoni-Silva et. al. (2015) afirmam que o estudo da prevalência de problemas na infância, controlando as
variáveis sexo e escolaridade, torna-se importante para a identificação e tratamento precoces, prevenindo problemas
futuros.
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Outros fatores estudados relacionados aos problemas de comportamento são o nível socioeconômico e o contexto
social, que implicam na formação das famílias, refletindo nos padrões de interação que se estabelecem entre seus
membros. Szelbracikowski e Dessen (2008) destaca que crianças residentes em comunidades urbanas de baixa
renda são seriamente afetadas pela ascensão, sem precedentes, de uma comunidade em geral violenta, pobre e com
história de abuso de drogas. Além disso, são afetadas pela deterioração dos recursos de suporte social, incluindo uma
redução significativa de serviços de saúde mental. Esses fatores podem contribuir com graves implicações para as
crianças, dentre elas a prevalência do comportamento agressivo.

Alguns autores tem ressaltado a importância de estudar as relações entre os problemas de comportamento
externalizante e os diferentes fatores que os influenciam (ALVARENGA; PICCINI, 2001; SZELBRACIKOWSKI;
DESSEN, 2007; BOLSONI-SILVA; MARTURANO, 2002), pois pode contribuir para o planejamento de estratégias de
intervenção, possibilitando a prevenção e o tratamento desses problemas, além das futuras consequências para o
desenvolvimento da criança.

Portanto, o objetivo da presente pesquisa foi estudar os problemas de comportamentos externalizantes de crianças
residentes em um conjunto habitacional popular, a fim de possibilitar reflexões acerca de atividades que podem ser
realizadas por grupos que executam trabalhos sociais na localidade. Para tal, investigou-se uma amostra de 25 pais
ou cuidadores de crianças com idade compreendida entre seis e treze anos, buscando identificar a presença de
comportamentos externalizantes nas crianças e relacioná-los com o sexo das mesmas. Acredita-se que há diferença
significativa entre os sexos das crianças, no que se refere às frequências dos comportamentos agressivos e de quebra
de regras. Foram investigadas variáveis sociodemográficas das crianças e das famílias, problemas de comportamento
externalizantes aferidos através do Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL) - versão
brasileira (BORDIN; MARI; CAEIRO, 1995 como citados em FREITAS ET. AL., 2013). Os dados obtidos a partir do
CBCL foram avaliados primeiramente através das normas do manual e em seguida analisados pelo programa SPSS
20.

METODOLOGIA

Participantes

A amostra do estudo foi composta por 25 pares de pais/cuidadores e crianças entre 6 e 13 anos de idade, moradores
de um Conjunto Habitacional Popular do município de Aracaju/SE.

Instrumentos

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Neste instrumento estão contidas informações referentes aos dados sobre a pesquisa, os objetivos e questões
referentes à participação. Entre outras informações, destacam-se: os fins da utilização dos dados, o contato das
pesquisadoras, possibilidade de acesso aos resultados e outras informações ligadas à garantia de sigilo absoluto.

Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL)

Este instrumento é uma versão brasileira do Child Behavior Checklist (CBCL) adaptado e validado para o Brasil pelo
estudo de Bordin, Mari e Caeiro (1995 como citados em FREITAS ET. AL., 2013), que tem como objetivo medir o grau
de competência social e os problemas de comportamento em criança e adolescente de acordo com as informações
fornecidas pelos seus pais ou cuidadores (ACHENBACH, 2001). O CBCL é composto por 138 itens, sendo 20
destinados à avaliação da competência social e 118 itens são para avaliação dos problemas de comportamento. O
questionário lista uma série de comportamentos, o respondente deve marcar a freqüência com que esses problemas
de comportamento ocorrem, atribuindo a cada item/problema 0, quando ‘não é verdadeiro’; 1, se é um ‘pouco
verdadeiro’ ou ‘às vezes verdadeiro’; e 2, se é ‘muito verdadeiro’ ou ‘frequentemente verdadeiro’.

O instrumento avalia o perfil da criança quanto aos problemas de comportamento através de oito escalas –
Ansiedade/Depressão, Retraimento, Queixas Somáticas, Problemas Sociais, Problemas de Atenção, Problemas do
Pensamento, Comportamento de Quebrar Regras e Comportamento Agressivo –, cuja soma dá origem à escala total
de Problemas de Comportamento (PC). Além disso, tem a escala de Problemas de Comportamento Internalizante que
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corresponde às três primeiras escalas de problemas de comportamento: (1) ansiedade e depressão; (2) isolamento e
depressão e (3) queixas somáticas. Como também a escala de Problemas de Comportamento Externalizante que
corresponde às duas últimas escalas de problemas de comportamento: Comportamento de Quebrar Regras e
Comportamento Agressivo. A partir dos escores obtidos nessas escalas, a criança ou adolescente pode ser incluído
nas faixas clínica (acima de 63 pontos), limítrofe (de 60 a 63 pontos) ou não clínica (abaixo de 60 pontos), em relação
à amostra normativa de Achenbach (2001).

Na presente pesquisa foi utilizada a escala de Problemas de Comportamento Externalizante, composta pelas escalas
de Comportamento de Quebrar Regras e Comportamento Agressivo. No CBCL, a escala Quebra de Regras inclui
dezessete comportamentos e a escala de Agressividade contém dezoito comportamentos.

Procedimentos

Os pais/cuidadores das crianças foram contatados em suas residências ou em locais convenientes da comunidade.
Os instrumentos foram aplicados em horário conveniente aos participantes, sendo apresentado primeiramente o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Aos que aceitaram participar da pesquisa, após assiná-lo, foi
aplicado a parte do CBCL que trata dos problemas de comportamento, de maneira não auto-aplicável, por escolha dos
participantes.

Na análise dos dados, primeiro foi realizada a correção das respostas fornecidas aos itens/problemas do CBCL. De
acordo com os dados brutos referidos no manual desse instrumento, as respostas devem ser alocadas nas categorias
Clínica, Limítrofe e Não Clínica. No entanto, para fins de análise a categoria Limítrofe foi agrupada a categoria Clínica,
como recomendado por outros estudos, uma vez que essa indica o risco de desenvolvimento de problema
comportamental (BORSA; NUNES, 2011).

Os dados objetivos advindos das respostas ao inventário, principalmente a escala de comportamento externalizante,
foram analisados através do programa estatístico SPSS-20. Foram calculadas as médias, frequências e porcentagens
relativas aos dados sociodemográficos e aos resultados dos comportamentos das crianças. As análises de associação
entre o sexo das crianças e o problema de comportamento externalizante foram realizadas através do teste estatístico
qui-quadrado, cuja apresentação encontra-se em resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 25 pais/cuidadores com idade média de 41 anos (Dp= 10,99; mín.= 24 anos e máx.= 65 anos).
A amostra foi predominantemente do sexo feminino, 76%, encontrando-se apenas 24% do sexo masculino. O
levantamento feito acerca do cuidador da criança indicou que a maioria era mãe ou pai biológico (84%, n= 21) e 16%
era avó/avô (n= 4). Em relação às ocupações dos cuidadores, 56% (n= 14) possui algum tipo de atividade
remunerada, 32% são considerados do Lar (n= 8) e 12% encontram-se desempregados (n= 3). No que tange a renda
familiar mensal, predomina um salário mínimo (48%, n= 12), e apenas 4% (n= 1) alcançam dois salários mínimos por
mês.

As crianças cujos pais/cuidadores foram considerados na pesquisa eram 56 % do sexo masculino (n= 14) e 44 % do
sexo feminino (n= 11), com idade média de 8,7 anos (Dp= 2,24; mín.= 6 e máx.=13). Dentre estas crianças, 72%
foram consideradas pardas (n= 18), 16% declaradas brancas (n= 4) e 12% negras (n= 3). Quanto ao tipo de escola,
88% estudam em escola pública (n= 22), 8% em escola privada (n= 2) e uma criança ainda não estuda (4%). Em
média, os anos de estudo dessas crianças foram 3,2 anos (Dp= 1,90).

Do total de participantes, 56% (n= 14) não apresentaram problema de comportamento externalizante e 44% (n= 11)
possuíam problema de comportamento externalizante.

Predominância dos Comportamentos Externalizantes e comparação entre os sexos das crianças.

A partir das respostas obtidas através do CBCL e da análise de frequência dos comportamentos no SPSS-20, pode-se
observar a prevalência de alguns comportamentos externalizantes nas crianças do sexo masculino e feminino.

Na escala Quebra de Regras destacou-se o comportamento “mente ou engana os outros” (57,1%) no grupo dos
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meninos, enquanto no grupo das meninas apenas 18,2% marcaram essa opção. Alguns comportamentos, como
“desrespeita regras em casa, escola ou outros lugares” e “xinga, fala palavrões”, foram destacados porque alcançaram
um percentil de 50% nas crianças do sexo masculino. Enquanto o grupo feminino apresentou uma frequência inferior a
40% nesses dois comportamentos. Os demais comportamentos dessa escala do CBCL obtiveram frequência inferior a
50%, em ambos os grupos, por isso não foram citados. Ao comparar os dois grupos foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas[i] apenas nos comportamentos “anda em más companhias” (
x²(1)= 4,991; p= 0,027) e “mente ou engana os outros” (
x²(1)= 3,896; p= 0,048), onde as crianças do sexo masculino obtiveram uma maior frequência.

Na escala Agressividade destacaram-se no grupo masculino os comportamentos “é teimoso (a), mal humorado (a) ou
fácil de se irritar”, “discute muito, é respondão/respondona”, “gostar de gozar dos outros”, “é desobediente em casa” e
“fica emburrado (a) facilmente”, todos com frequência acima de 60%. Seguido pelos comportamentos “é desconfiado”,
“tem crises de birra ou é esquentado (a)” e “é barulhento demais”, com frequência superior a 40%. No grupo feminino
ressaltou-se o comportamento “é teimoso (a), mal humorado (a) ou fácil de se irritar” e “discute muito, é
respondão/respondona”, que ambos alcançaram 90,9% da frequência de respostas, ultrapassando a porcentagem do
grupo masculino, 85,7% e 78,6%, respectivamente. Isso pode indicar que mesmo alguns participantes não alcançando
o escore para a classificação de problema de comportamento externalizante, ainda há uma alta frequência desse tipo
de comportamento nas crianças.

Em síntese, examinando-se os percentuais dos comportamentos externalizantes, constata-se que o grupo masculino
obteve uma maior frequência dos comportamentos de quebra de regras. Contudo, na escala de agressividade houve
maior predominância desses comportamentos no grupo feminino. Em alguns comportamentos destacados da escala
de quebra de regras foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Enquanto, na
escala de agressividade, a análise com qui-quadrado mostrou que a diferença encontrada entre os grupos foi
significativa apenas em um comportamento externalizante, “é cruel, intimida ou faz maldade com o outro” (x²(1)=
4,911; p= 0,027), no qual o grupo masculino obteve maior frequência.

Em pesquisa realizada por Bolsoni-Silva, Paiva, e Barbosa (2009), com 59 pais/cuidadores, objetivando caracterizar
repertórios de pais e filhos quanto às queixas que motivam a procura por atendimento psicológico em um Centro de
Psicologia Aplicada na realidade brasileira, apontam-se 73 queixas de comportamentos externalizantes. Dentre estas,
as autoras destacam três comportamentos que foram frequentemente citados pelos pais/cuidadores: “criança é
agressiva” (n=28); “criança desobedece às ordens dadas pelos pais” (n=21); e “comportamento de birra” (n=9). Como
observado, no presente estudo, esses também foram comportamentos assinalados pelos pais ou cuidadores,
indicando uma alta frequência de emissão dessas atitudes. Isto poderia indicar que esses comportamentos vêm sendo
reforçados e que não contribuem para o desenvolvimento saudável das crianças e de suas relações interpessoais,
uma vez que é voltado para o meio social e traz consequências negativas ao ser emitido continuamente.

No que se refere ao sexo da criança, não houve diferença estatisticamente significativa entre meninos e meninas
quanto aos problemas de comportamento externalizante, conforme verificado mediante teste do qui-quadrado (x²(1)=
0,017, p=,897). As crianças do sexo feminino apresentaram uma frequência de 45,5% em relação ao comportamento
externalizante, enquanto as do sexo masculino 42,9%, indicando que não houve uma diferença relevante, ao contrário
do que aponta parte da literatura sobre o tema (Pesce, 2009; Moura et. al., 2008; Bolsoni-Silva et. al., 2015).

Ao encontro dos achados da presente pesquisa, o estudo de Borsa, Souza & Bandeira (2011) também não encontrou
diferença estatisticamente significativa entre meninos e meninas, quanto aos problemas de comportamento
internalizantes e externalizantes. As autoras ressaltam que esse aspecto deve ser bem investigado, visto que a
literatura aponta divergências quanto às diferenças de comportamentos disruptivos em relação ao gênero.

Em um estudo, Borsa e Nunes (2011) investigaram a prevalência de problemas de comportamento, medidos através
do CBCL, em uma amostra de crianças da cidade de Porto Alegre. A amostra do estudo contou com 366 pais, mães
ou responsáveis de crianças matriculados entre a primeira e a quarta série do ensino fundamental, de escolas
públicas e privadas. Os resultados apontaram que meninos e meninas apresentaram maior prevalência de
comportamentos internalizantes que externalizantes e não houve diferença estatisticamente significativa entre gênero
e problemas de comportamento. No entanto, as autoras salientam que não há consenso quanto à relação positiva
entre essas variáveis, como é apontado em parte da literatura, uma vez que a prevalência de problemas
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internalizantes ou externalizantes em meninos e meninas está associada com diferentes variáveis individuais e
contextuais, como idade, nível socioeconômico, aspectos culturais e inserção no ambiente escolar.

CONCLUSÕES

Na presente pesquisa, os resultados indicaram que houve uma frequência de problema de comportamento
externalizante em 44% da amostra. Dentre esses, 54,5% (n= 6) eram crianças do sexo masculino e 45,5% (n= 5) do
sexo feminino. Em relação à hipótese de que existe diferença entre os sexos, masculino e feminino, no que se refere
aos comportamentos agressivos e de quebra de regras, foram encontradas algumas associações significativas. Os
comportamentos de quebra de regras que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos
foram: “anda em más companhias” (
x²(1)= 4,991; p= 0,027) e “mente ou engana os outros” (
x²(1)= 3,896; p= 0,048), onde as crianças do sexo masculino obtiveram uma maior frequência. Enquanto isso, os
comportamentos de agressividade que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos foram:
“É cruel, intimida ou faz maldade com o outro” (x²(1)= 4,911; p=0,027 ) e “Grita muito” (x²(1)= 4,812; p= 0,028), neste
último as meninas obtiveram uma frequência maior que os meninos.

No geral, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o sexo da criança e os problemas de
comportamento externalizante (x²(1)= 0,017, p=,897), não atendendo as expectativas iniciais de que existe diferença
entre meninos e meninas em relação ao problema de comportamento. Isto pode ter ocorrido devido ao fato da amostra
ser pequena (n= 25), o que acabou comprometendo a comparação entre os grupos. Pode-se hipotetizar ainda que o
problema de comportamento entre meninos e meninas pode estar associado a diferentes variáveis individuais e
contextuais, como idade, nível socioeconômico, aspectos culturais e inserção no ambiente escolar.

Por fim, espera-se que esta investigação contribua para os estudos sobre desenvolvimento infantil, principalmente no
que tange aos problemas de comportamentos das crianças. Sugere-se que novos estudos sejam realizados com
amostras maiores incluindo outras variáveis que influenciam os comportamentos infantis, tais como: o nível
socioeconômico e cultural das famílias e a escolaridade dos pais/cuidadores.
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