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No aeroporto o menino perguntou: 

-E se o avião tropicar num 

passarinho? 

O pai ficou torto e não respondeu. 

O menino perguntou de novo: 

-E se o avião tropicar num 

passarinho triste? 

A mãe teve ternuras e pensou: 

Será que os absurdos não são as 

maiores virtudes da poesia? 

Será que os despropósitos não são 

mais carregados de poesia do que o 

bom senso? 

Ao sair do sufoco o pai refletiu: 

Com certeza, a liberdade e a poesia a 

gente aprende com as crianças. 

E ficou sendo. 

 

Manoel de Barros (1999). 



 

RESUMO 

 
Lima, Cintia Paloma Lopes. Relação entre cognição social e pró-socialidade em crianças 

com problemas de comportamento externalizante (Dissertação de Mestrado). Instituto 

de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 
Os problemas de comportamento externalizante se apresentam como um dos principais motivos 

de crianças serem encaminhadas para o serviço de saúde mental e se caracterizam por 

dificuldade de autocontrole de emoções e de comportamentos, que violem os direitos de outros 

e/ou coloquem o indivíduo em conflito com normas sociais e autoridade. Pesquisas 

demonstram que essas crianças podem apresentar alterações no desenvolvimento da cognição 

social e no desenvolvimento moral, podendo manifestar dificuldades em se comportar pró-

socialmente. Nesse estudo avaliamos se crianças em idade escolar com problemas de 

comportamento externalizante apresentam alterações importantes na cognição social e na pró-

socialidade, quando comparadas com crianças em idade escolar sem problemas 

comportamentais. Especificamente, verificamos se: a teoria da mente, as emoções 

positivas/empatia e a autorregulação emocional estão alteradas em crianças com problemas de 

comportamento. A amostra foi composta por 42 crianças de ambos os sexos, na faixa etária 

entre 8 e 12 anos, de escolas públicas, sendo 21 crianças de grupo clínico e 21 crianças do grupo 

não-clínico (controle). Os responsáveis pelas crianças, de ambos os grupos, também foram 

participantes. Os instrumentos utilizados foram: o Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ), Child Behavior Checklist - CBCL; Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – WASI; 

Strange Stories; “Readind the Mind in the Eyes” Test (EYES-C); Escala de Empatia para 

Crianças e Adolescentes (EECA); Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal 

(EMRI); e Questionário de Autorregulação Emocional (QAE). Os resultados apontaram que as 

crianças com problemas de comportamento quando comparadas com crianças sem problemas 

comportamentais, não possuem alterações importantes na cognição social e no 

desenvolvimento moral, não sendo encontrada alterações nas variáveis empatia, autorregulação 

emocional e ToM. Os dados foram discutidos considerando a existência, ou não, de relação 

entre as variáveis do estudo. Os resultados dos estudos de revisão sistemática de literatura e 

estudo empírico, proporcionaram um olhar atual sobre as crianças em idade escolar com 

problemas de comportamento externalizante, entendendo que elas não se limitam aos 

problemas que apresentam e não possuem, necessariamente, alterações significativas em seu 

desenvolvimento sociocognitivo. 
 

Palavras-chave: Cognição Social. Teoria da Mente. Empatia. Autorregulação Emocional. 

Problemas de Comportamento Externalizante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Lima, Cintia Paloma Lopes. Relationship between social cognition and prosociality in 

children with externalizing behavior problems (Dissertação de Mestrado). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Externalizing behavior problems are one of the main reasons children are referred to the mental 

health service and are characterized by difficulty in self-control of emotions and behaviors, 

which violate the rights of others and/or place the individual in conflict with others. social 

norms and authority. Research shows that these children may show changes in the development 

of social cognition and moral development, and may show difficulties in behaving prosocially. 

In this study, we evaluated whether school-age children with externalizing behavior problems 

show important alterations in social cognition and prosociality, when compared to school-age 

children without behavioral problems. Specifically, we verified whether: theory of mind, 

positive emotions/empathy and emotional self-regulation are altered in children with behavior 

problems. The sample consisted of 42 children of both sexes, aged between 8 and 12 years, 

from public schools, 21 children from the clinical group and 21 children from the non-clinical 

group (control). Those responsible for the children from both groups were also participants. 

The instruments used were: the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Child 

Behavior Checklist - CBCL; Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence – WASI; Strange 

Stories; “Reading the Mind in the Eyes” Test (EYES-C); Empathy Scale for Children and 

Adolescents (EECA); Multidimensional Interpersonal Reactivity Scale (EMRI); and Emotional 

Self-Regulation Questionnaire (QAE). The results showed that children with behavioral 

problems, when compared to children without behavioral problems, do not have important 

changes in social cognition and moral development, and no changes were found in the variables 

empathy, emotional self-regulation and ToM. Data were discussed considering the existence, 

or not, of a relationship between the study variables. The results of systematic literature review 

and empirical studies provided a current look at school-age children with externalizing behavior 

problems, understanding that they are not limited to the problems they present and do not 

necessarily have significant changes in their development. sociocognitive. 

 

Keywords: Social Cognition. Theory of Mind. Empathy. Emotional self-regulation. 

Externalizing Behavior Problems. 
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APRESENTAÇÃO 

O desenvolvimento humano é uma área do saber que vem fazendo parte da minha 

formação desde antes da graduação em psicologia, no ensino médio eu fazia cursos de extensão 

em direitos humanos e temas relacionados. A própria escolha profissional em psicologia se deu 

por um fascínio pelo ser humano e as suas complexidades. A possibilidade de conhecer as 

nuances da mente humana é algo que sempre me intrigou, mesmo antes de saber o que era a 

psicologia. 

Durante a graduação, tive a oportunidade de atuar em projetos de iniciação científica 

sobre abuso sexual infantil e projetos de extensão em avaliação psicológica e psicologia escolar 

e educacional, em especial com o público infanto-juvenil. Sobre esta última experiência, eu 

participei da implantação de um serviço de psicologia educacional, que objetivou o 

desenvolvimento das competências socioemocionais nas escolas de Quixadá – CE, com 

atividades voltadas para a educação significativa de toda a comunidade escolar. 

O interesse em atuar com crianças atípicas, principalmente com problemas 

comportamentais, surgiu a partir das experiências nos estágios profissionalizantes em 

psicologia escolar e na clínica analítico-comportamental, que frequentemente recebíamos 

crianças com queixas comportamentais relacionados à agressão, a aprendizagem e a dificuldade 

em habilidades sociais.  

A vivência com crianças atípicas me instigou a buscar novos conhecimentos, o que 

resultou nas minhas formações acadêmicas e profissionais, como pós-graduação em 

psicopedagogia e em neuropsicologia. No mestrado tive a oportunidade de conhecer a 

psicologia do desenvolvimento moral, que se tornou essencial para pensar este projeto 

relacionando os conceitos da cognição social com a dimensão da moralidade. 

A escolha do programa de pós-graduação para o mestrado, bem como da linha de 

pesquisa e objeto de estudo, foi fomentada pelo desejo de investigar um ramo específico do 

desenvolvimento humano, a cognição social, em crianças que apresentam problemas de 

comportamento externalizante, com o intuito de encontrar subsídios para pensar em novas 

intervenções que auxiliassem estas crianças e contribuíssem com a ciência psicológica. 

 

 



17  

INTRODUÇÃO 

Problemas comportamentais na infância compreendem uma área importante de estudos 

na psicopatologia e no desenvolvimento humano, visto que os conhecimentos sobre as 

características, a etiologia e os fatores de risco dos transtornos mentais infantis, auxiliam para 

o planejamento adequado de intervenções e estratégias no campo da saúde mental.  

Os problemas de comportamento se relacionam com aspectos biopsicossociais, 

podendo alterar fatores importantes, como as habilidades da cognição social. Os problemas 

comportamentais são um dos principais motivos de crianças serem encaminhadas para o serviço 

de saúde mental, visto que esses problemas podem ocasionar prejuízos no desenvolvimento e 

na aprendizagem, o que contribui para dificuldades escolares e de interação com os pares, o 

que costuma facilitar a evasão escolar dessas crianças (Homem et al., 2013). 

Por problemas de comportamento externalizante entendem-se aqueles que envolvem 

dificuldade de autocontrole de emoções e de comportamentos, que violem os direitos de outros 

e/ou coloquem o indivíduo em conflito com normas sociais e autoridade. O DSM-5 os classifica 

como transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta, sendo estes: transtorno de 

oposição desafiante, transtorno explosivo intermitente, transtorno da conduta, transtorno da 

personalidade antissocial, piromania, cleptomania, assim como suas classificações 

especificadas e não especificadas (APA, 2013). 

Crianças que apresentem problemas de comportamento externalizante não 

necessariamente possuem algum transtorno mental, o que caracteriza esses problemas são as 

manifestações de padrões comportamentais desajustados, como agressividade, agitação 

psicomotora e/ou comportamento delinquente. São comportamentos considerados 

problemáticos que se expressam no ambiente, se externalizam, sendo comum que as crianças 

que apresentam esses problemas costumem atrair muita atenção por suas condutas, 

especialmente na escola. 

As crianças com problemas de comportamento podem apresentar dificuldade em seu 

funcionamento social devido às características dos sintomas, o que pode favorecer alterações 

na cognição social. Esta última é conceituada como a capacidade de reconhecer, manusear e se 

comportar segundo as informações socialmente relevantes, através da percepção de sinais 

sociais nos diferentes contextos, como o reconhecimento de faces, o reconhecimento de 

emoções, a empatia, a teoria da mente (ToM), a pró-socialidade entre outros. O funcionamento 
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da cognição social depende da atuação conjunta de várias habilidades cognitivas, entre elas a 

memória, atenção, motivação, tomada de decisão e emoção (Ribeiro et al., 2016). 

A pró-socialidade ou comportamento pró-social se relaciona com a cognição social e 

pode ser entendida como comportamentos que beneficiam outra pessoa, isso inclui ajudar, 

cooperar, comportamentos de conforto, compartilhamento e doação (Eisenberg, 1982; 

Eisenberg & Fabes, 1998). A empatia e a autorregulação emocional são construtos que possuem 

correlação com a pró-socialidade e a cognição social, sendo abordadas pela psicologia do 

desenvolvimento moral. 

A empatia exerce um papel pró-social adaptativo de sobrevivência, possibilitando que 

os cuidadores primários protejam seus descendentes e se tornem aptos a conviverem em 

sociedade. A experiência empática facilita a expressão de valores sociais morais como a 

solidariedade, a justiça e o respeito (Figueiredo & Caixeta, 2022).  

A autorregulação emocional se refere a diferentes estratégias que objetivam selecionar, 

modificar e controlar expressões comportamentais relacionadas a fatores afetivos (Pinto, 

Alencar, & Malloy-Diniz, 2022). A capacidade de autorregular as emoções possui relação 

significativa com a empatia (Laible et al., 2014; Peterson et al., 2018). 

Pesquisas demonstram que crianças com problemas de comportamento externalizante 

podem apresentar atrasos em seu desenvolvimento sociocognitivo e alterações emocionais. 

Dessa forma, se faz necessário uma atenção maior por parte dos pesquisadores sobre a temática, 

com o intuito de identificar e prevenir de forma mais precoce este tipo de comportamento 

(Homem et al., 2013).  

A Teoria da Mente (ToM) é uma habilidade constituinte da cognição social, que 

possibilita atribuir o estado mental de si e de terceiros. O campo de estudos da ToM possui 

mais de trinta anos de história, no entanto, as pesquisas que buscam descrever e explicar essa 

habilidade sociocognitiva são direcionadas, principalmente, para os anos pré-escolares (2 a 6 

anos). Dessa forma, fica uma lacuna nos anos escolares, já que é nessa fase que competências 

importantes são adquiridas ou consolidadas, como a atribuição de crenças verdadeiras ou falsas 

de segunda ordem (Miller, 2012), compreensão da ironia (Souza & Villa, 2013), habilidade em 

discriminar emoção real e aparente (Wellman & Liu, 2004), e detecção de gafe social (Baron-

Cohen, O’Riordan, Jones, Stone, & Plaisted, 1999). Estudos do desenvolvimento da ToM com 
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crianças em idade escolar são fundamentais para reduzir essa limitação científica da área 

(Apperly, 2013; Brizio, Gabbatore, Tirassa, & Bosco, 2015; Souza & Velludo, 2016). 

 Questiona-se: crianças em idade escolar que apresentam problemas de comportamento 

externalizante têm alteração da cognição social e pró-socialidade quando comparadas com 

crianças típicas em idade escolar? 

Esperamos com esta pesquisa contribuir cientificamente com as temáticas investigadas, 

atualizando e corroborando com estudos realizados na área, mas também, favorecer um novo 

olhar para os aspectos sociocognitivos na interface com a psicologia do desenvolvimento, bem 

como realizar o estudo com crianças em idade escolar, visto que há limitação de estudos sobre 

a temática com esta faixa-etária. Pretendemos, ainda, colaborar com evidências para pensar em 

intervenções futuras com as crianças atípicas, no contexto clínico e escolar, de forma que auxilie 

as crianças no desenvolvimento de comportamentos pró-sociais e de habilidades 

sociocognitivas e afetivas.  

Com a finalidade de fundamentar os principais conceitos norteadores, bem como 

mostrar os estudos relevantes sobre o tema, o trabalho é composto por oito capítulos. O primeiro 

capítulo aborda os problemas de comportamento externalizante, seus conceitos, tipificações e 

relações com os demais conceitos citados posteriormente. O segundo capítulo apresenta a 

cognição social e a teoria da mente, seu conceito e desenvolvimento. O terceiro capítulo 

apresenta a pró-socialidade e as dimensões morais. No quarto capítulo apresentamos o 

delineamento do estudo, objetivos e hipótese. No quinto capítulo se encontra o método do 

estudo, com participantes, instrumentos, procedimento de coleta e análise dos dados. O sexto 

capítulo contém os resultados e a discussão do estudo, e, o sétimo capítulo apresenta as 

considerações finais. 
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1 PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EXTERNALIZANTE 

 

Um dos principais objetivos da psiquiatria infantil tem sido delimitar o nível de 

psicopatologia infanto-juvenil, fornecendo conhecimentos sobre as características, a etiologia 

e os fatores de risco para problemas socioemocionais de crianças e adolescentes. A 

psicopatologia infantil afeta entre 10 a 20% de crianças ao nível mundial, estando entre as cinco 

principais causas de adoecimento acima de cinco anos (Pesce, 2009). 

Um estudo que buscou rastrear os problemas de comportamento durante a infância e a 

adolescência delineou um conjunto de sintomas que comumente ocorrem nessa população. Em 

meio a oito das síndromes analisadas – ansiedade, retraimento, queixas somáticas, problemas 

sociais, problemas de pensamento, problemas de atenção, comportamento delinquente e 

comportamento agressivo -, duas dessas estavam associadas à agressividade e à violação de 

regras, que em conjunto integram os comportamentos do tipo externalização, por serem 

problemas expressos diretamente no ambiente (Achenbach & Rescorla, 2001). 

Os comportamentos externalizantes se diferenciam dos comportamentos 

internalizantes, sendo caracterizados por sintomas de retraimento, depressão, ansiedade, fobias 

e queixas somáticas, sintomas interiorizados pela criança e/ou adolescente (Achenbach & 

Rescorla, 2001). As crianças com problemas de comportamento externalizante frequentemente 

chamam mais atenção do que as crianças com problemas de comportamento internalizante, já 

que os comportamentos que externalizam afetam o ambiente ao redor de forma mais acentuada, 

como é o caso de agressões físicas e/ou verbais e destruição de bens materiais.  

Os problemas de comportamento externalizante podem ser classificados, segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), como transtornos 

disruptivos, do controle de impulsos e da conduta, os quais abragem aspectos que envolvem 

problemas na regulação emocional e/ou comportamental. Dessa forma, esses problemas se 

manifestam em comportamentos que violam os direitos dos outros, como agressão e destruição 

de propriedade, e/ou conduzem o indivíduo para conflitos relacionados às normas sociais, ou 

figuras de autoridade (APA, 2013). 

Os transtornos externalizantes apresentam alta sintomatologia impulsiva, de conduta 

disruptiva e/ou por uso de substâncias. Segundo a análise comum entre o DSM-5 e a CID-11, 

os problemas de comportamento internalizante e externalizante, compartilham aspectos de 



21  

risco genéticos e ambientais, o que resulta em comorbidades sistemáticas identificadas em 

pesquisas com amostras clínicas e não clínicas (APA, 2013; CID, 2019). 

Os traços que caracterizam os comportamentos internalizantes, como humor depressivo, 

ansiedade e sintomas cognitivos e fisiológicos quando relacionados, contribuem para o 

desenvolvimento de teorias contemporâneas de diagnóstico, que incluem as abordagens 

dimensionais, assim como propicia a identificação de fases biológicas. Os problemas 

externalizantes se relacionam ao comportamento antissocial, às perturbações de conduta e de 

controle de impulsos, que favorecem o progresso no campo de identificação de diagnóstico, 

estágios de desenvolvimento e estruturas implícitas (APA, 2013). 

Pelo expressivo número de tipologias psicopatológicas e pela inconsistência teórico-

conceitual que existe no período da infância, os principais estudiosos do tema classificam os 

problemas de comportamento em três grandes categorias: problemas que se externalizam, 

problemas que se internalizam e os problemas de atenção, sendo estes últimos relacionados ao 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (Pesce, 2009). 

Dentre os transtornos que compõem o quadro diagnóstico dos problemas disruptivos, 

do controle de impulsos e da conduta, incluem-se: transtorno de oposição desafiante, transtorno 

explosivo intermitente, transtorno da conduta, transtorno da personalidade antissocial, a 

piromania, a cleptomania, transtorno disruptivo, do controle de impulsos e da conduta 

especificado e não especificado. Apesar de todas as perturbações compreenderem problemas 

na regulação emocional e comportamental, o que diferencia esses transtornos é a ênfase relativa 

indicada nessas duas categorias de autocontrole (APA, 2013).  

Os critérios definidos para o transtorno da conduta focalizam especialmente os 

comportamentos relacionados à violação dos direitos dos outros ou violação das normas sociais 

relevantes. Entre os sintomas comportamentais, está a agressão, que pode ser resultante de 

emoções mal reguladas, como a raiva. No outro extremo, os critérios apontados para o 

transtorno explosivo intermitente se concentram, principalmente, na emoção mal regulada, em 

explosões de raiva intensas à provocação interpessoal ou a outra provocação, bem como a 

outros estressores psicossociais (APA, 2013).  

O transtorno de oposição desafiante se encontra como intermediário no impacto entre 

esses dois transtornos citados anteriormente. Dessa maneira, os critérios são divididos de forma 
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mais constante entre as emoções e os comportamentos. A piromania e a cleptomania são 

indicações menos frequentes, que apresentam características de baixo controle de impulsos para 

comportamentos específicos, provocar incêndios ou furtar, que promovem prazer e satisfação. 

O transtorno disruptivo, do controle de impulsos e da conduta especificado é uma classe 

diferenciada, pois possui sintomas de transtorno da conduta, transtorno de oposição desafiante, 

ou de outros transtornos desse grupo. Porém o número desses sintomas não alcança os níveis 

diagnósticos para nenhum dos transtornos mencionados, mesmo existindo evidências de danos 

clinicamente significativos associado a tais sintomas (APA, 2013). 

Um dos problemas que refletem esses transtornos é a alta prevalência na população 

infanto-juvenil, que apresentou crescimento considerável nas últimas décadas, se tornando uma 

preocupação recente na esfera de saúde mental de crianças e adolescentes. No entanto, apesar 

do impacto mundial da psicopatologia infantil, que afeta entre 10 e 20% das crianças e se 

encontra entre as cinco principais causas de adoecimento acima de cinco anos, as políticas 

públicas voltadas para a saúde mental de crianças são consideravelmente escassas (Bird, 1996; 

Murray & Lopez, 1996). Uma investigação que avaliou a presença de políticas de saúde mental 

para a população infantil em 191 países pertencentes à Organização das Nações Unidas (ONU) 

verificou que somente 35 desses possuíam políticas direcionadas para esta faixa etária. Sendo 

que destes, apenas 7 apresentaram projetos de ação claramente definidos e estruturados para a 

saúde mental nesta idade (Shatkin & Belfer, 2004). 

Diversas investigações buscam respostas de prevenção e intervenção nesse campo, na 

tentativa de reduzir essa problemática que se apresenta cada vez mais precocemente e, pode 

resultar em alterações no desenvolvimento do indivíduo, induzindo a comportamentos de risco 

na juventude e adultez (Campbell, 1994; Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000; Costin, Lichte, 

Hill-Smith, Vance, & Luk, 2004; Shaw, Lacourse, & Naguin, 2005; Hutchings, Bywater, & 

Daley, 2007; Homem et al., 2013). 

Portanto, é frequente a apreensão de pais e professores em relação a tais 

comportamentos emitidos por crianças e adolescentes, visto que se refere a uma alteração de 

conduta que exibe um crescimento constante e vem apontando resistências às tentativas de 

controle (Patterson, DeBaryshe, & Ransey, 1989; Marinho, 2003). Ainda que se reconheça a 

heterogeneidade etiológica e clínica dessas perturbações de comportamento, é necessário levar 

em consideração os fatores familiares e ambientais, inclusive a violência, como facilitadores 

do desencadeamento dessas síndromes em crianças (Pesce, 2009). 
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Dessa forma, esse capítulo visa apresentar os conceitos teóricos dos problemas de 

comportamento externalizante. Para tal, serão apresentados nas próximas subseções: o 

transtorno de oposição desafiante, o transtorno da conduta, e, o transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade. É importante esclarecer que esses transtornos serão apresentados não 

somente porque crianças com problemas de comportamento externalizante podem apresentar 

algum tipo desses transtornos, mas para que crianças com os problemas de comportamento 

externalizante, que não possuem algum transtorno, não sejam diagnosticadas e/ou rotuladas de 

forma errônea. Visto que isso contribui para o aumento do estigma e preconceito em crianças 

e jovens. 

1.1 Transtorno de Oposição Desafiante (TDO) 

O Transtorno de Oposição Desafiante (TDO) é um distúrbio disruptivo, isto é, que 

interrompe o funcionamento considerado normal do organismo. O TDO é caracterizado por 

comportamentos de desobediência, desafio e hostilidade. Em crianças, é comumente retratado 

como indisciplina e insubordinação a adultos, ausência de responsabilização pelas más 

condutas infringidas, dificuldade em acatar regras, e descontrole emocional quando algo não 

acontece como esperado (Serra-Pinheiro, Schimitz, Mattos, & Souza, 2004). 

Segundo os critérios diagnósticos do DSM-5 (APA, 2013), o TDO pode ser evidenciado 

através da identificação de pelo menos quatro dos sintomas, dentre as categorias: humor 

raivoso/irritável, comportamento questionador/desafiante e/ou índole vingativa. A criança deve 

apresentar esses sintomas com duração de no mínimo seis meses, além de exibir tais sintomas 

em interações com indivíduos que não sejam irmãos. A categoria humor raivoso/irritável 

apresenta três sintomas, a saber: com frequência perde a calma, com frequência é sensível ou 

facilmente incomodado, e, com frequência é raivoso e ressentido. A categoria comportamento 

questionador/desafiante possui quatro sintomas: regularmente questiona figuras de autoridade 

ou adultos, constantemente desafia intencionalmente ou se recusa a cumprir regras, 

frequentemente importuna propositalmente outra pessoa, e, repetidamente culpa terceiros por 

erros ou mau comportamento que são seus. A terceira categoria índole vingativa apresenta mais 

um sintoma, se a criança foi malvada ou vingativa no mínimo duas vezes nos últimos seis 

meses. Estes parâmetros de persistência e frequência das condutas são necessários para 

delimitar o que é considerado comportamento normal e o que pode ser considerado 

comportamento sintomático, pois, crianças sem o TDO podem apresentar alguns destes 

sintomas em dado momento de suas vidas. Em crianças com idade inferior a cinco anos, tais 
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comportamentos precisam ser observados quase diariamente em um período de pelo menos seis 

meses. Em crianças com mais de seis anos, a frequência comportamental deve ser de ao menos 

uma vez na semana, em seis meses. 

O DSM-5 ainda alerta para os fatores de ordem cultural que podem influenciar nos 

comportamentos, bem como o contexto social em que as crianças fazem parte. O TDO possui 

uma prevalência alta em crianças que estão inseridas em famílias onde o cuidado é precário, ou 

possui práticas corriqueiras de agressividade e violência (APA, 2013). Nestes casos, a criança 

pode estar reproduzindo uma violência vivenciada em seu ambiente social e/ou familiar. Por 

isso é imprescindível que a criança passe por uma avaliação diagnóstica de qualidade, que 

realize entrevistas para um melhor conhecimento e entendimento da história de vida dos 

indivíduos, bem como que receba assistência psicológica (Pesce, 2009). 

O TDO apresenta geralmente comorbidade com outros transtornos, o transtorno de 

déficit de atenção e Hiperatividade, transtorno de conduta e transtornos de humor, como 

ansiedade e depressão. Nestes casos, o tratamento medicamentoso pode auxiliar na redução dos 

sintomas de ambos os transtornos. Mas a intervenção psicológica, com os pais e as crianças, 

também deve fazer parte do tratamento (Hamilton & Armando, 2008; Riley, Ahmed, & Locke, 

2016). 

Resumindo, o TDO pode ser caracterizado como comportamentos inadequados, 

negativistas, que desafiam e desobedecem a regras e figuras de autoridade. Para ser identificado 

quais crianças possuem tal perturbação e quais apenas apresentam comportamentos 

problemáticos, mas adequados ao desenvolvimento, é fundamental uma investigação 

diagnóstica precisa e rigorosa. Crianças que possuem TDO podem comumente apresentar 

outras comorbidades, que podem agravar seus sintomas. 

1.2 Transtorno da Conduta 

O Transtorno da Conduta (TC) é um distúrbio disruptivo, assim como o TDO, que 

compreende padrões comportamentais recorrentes e constantes voltados para atos de violação 

de direitos primários de outros indivíduos, assim como descumprimento de regras e normas 

sociais.  

Segundo os critérios diagnósticos do DSM-5 (APA, 2013), há quatro categorias 

sintomatológicas que englobam 15 indicativos para análise. Dentre estes, a criança precisaria 
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manifestar no mínimo três desses indicativos pelo período de 12 meses e um, nos últimos seis 

meses. A primeira categoria é agressão a pessoas e animais, que apresenta sete fatores: 

comumente insulta, ameaça ou amedronta outras pessoas; regularmente inicia conflitos; 

utilizou objetos para provocar lesões graves a terceiros; agrediu de forma física pessoas; 

realizou maus tratos a animais; furtou alguém em confronto, como assalto; e, praticou violência 

sexual. A segunda categoria é a destruição de propriedade que envolve a provocação de 

incêndios com a finalidade de provocar prejuízos severos, e a destruição de patrimônios de 

forma proposital. A terceira categoria é falsidade ou furto, que possui três indicadores, a saber: 

invadir propriedades de terceiros, como casa ou carro; mentir com frequência para conseguir 

itens materiais ou favores, ou para evitar obrigações; e, roubar pertences de valores 

substanciais, sem entrar em confronto com a vítima, como furto em lojas ou falsificação.  

A quarta categoria, violações graves de regras, apresenta mais três fatores: regularmente 

passa a noite fora, mesmo que os pais proíbam, iniciando tal comportamento antes dos treze 

anos; fugir de casa e ficar fora de casa à noite, com frequência mínima de duas vezes enquanto 

mora com os pais ou similares, ou uma vez sem voltar para casa por um longo tempo; e, 

constantemente não ir às aulas, iniciando tal comportamento antes dos treze anos. O TC está 

ramificado em três subtipos que se relacionam à idade inicial do transtorno, que são: com início 

na infância, surgimento de no mínimo um critério antes dos dez anos; com início na 

adolescência, quando aparecem sintomas depois dos dez anos; e, com início não especificado, 

neste tipo os sintomas do TC são identificados, mas o seu início não é definido por falta de 

informações suficientes (APA, 2013). 

Dessa forma, a avaliação diagnóstica deve coletar informações com a 

criança/adolescente e seus cuidadores. O TC e o TDO possuem sintomas que se relacionam a 

conflitos com figuras de autoridade, no entanto, o TDO apresenta uma natureza menos grave 

em comparação ao TC, assim como o TDO não engloba agressão a pessoas ou animais, nem 

destruição de patrimônios, ou comportamentos de furto. O TDO contém problemas de 

desregulação emocional, como humor raivoso e irritável, que não são encontrados no TC (APA, 

2013). 

Resumindo, o Transtorno de Conduta se refere a padrões comportamentais de violação 

de direitos, regras e normas sociais. O TC pode surgir no começo dos anos pré-escolares, 

porém, apresenta sintomas mais significativos da fase intermediária da infância até a fase 

intermediária da adolescência. O TC apresenta comorbidades com o TDO e o TDAH, sendo 
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preditor de evoluções piores. 

1.3 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

A conceitualização e a categorização do TDAH têm passado por diversas 

reformulações, em razão de estudos e pesquisas que atualizam as evidências nos dois principais 

sistemas de classificação de transtornos, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) e a Classificação Internacional de Doenças (CID).  

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um padrão 

contínuo de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade que influencia no 

desenvolvimento. O TDAH se inicia na infância, apresentando vários sintomas antes dos doze 

anos. O transtorno se manifesta em diversos ambientes, como na escola, em casa ou no trabalho 

(Amaral, 2017). A etiologia do TDAH é bastante complexa e inclui fatores genéticos e 

ambientais (Costa, Medeiros, Alvim-Soares, Géo, & Miranda, 2014). 

O TDAH constitui o grupo de disfunções crônicas com alta prevalência entre escolares, 

sendo o transtorno psiquiátrico mais frequente na infância atualmente. Pesquisas na área 

indicam que crianças com o diagnóstico de TDAH apresentam muitas dificuldades para 

compreender o que fazem, o que pode dificultar a construção de conhecimentos sobre si mesmo 

e sobre o mundo que as cerca (Cunha, Silva, Lourencetti, Padura, & Capellini, 2013). 

O TDAH está subdividido em três tipos: apresentação combinada, quando as duas 

categorias são preenchidas nos últimos seis meses; apresentação predominantemente desatenta, 

em que apenas a categoria desatenção é preenchida nos últimos seis meses; e, apresentação 

predominantemente hiperativo-impulsiva, em que somente a segunda categoria é preenchida 

nos últimos seis meses (APA, 2013). 

Segundo a CID-11, o TDAH faz parte dos principais transtornos existentes, estando 

classificado como transtorno do neurodesenvolvimento, uma mudança recente incluída na nova 

versão de 2019. O TDAH está dividido em cinco categorias com base no foco do transtorno: 

TDAH predominante desatento, em que os sintomas de déficit de atenção são superiores aos 

de hiperatividade; TDAH predominante hiperativo-impulsivo, onde os sintomas de 

hiperatividade e impulsividade são sobressalentes aos de atenção; TDAH apresentação 

combinada, os sintomas compreendem as duas nuances; TDAH outra forma de apresentação, e 

TDAH apresentação não especificada (WHO, 2019). 
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O DSM-5 classifica em duas categorias de diagnóstico, a desatenção e a hiperatividade-

impulsividade. A categoria desatenção compreende nove critérios, a saber: frequentemente não 

demonstra atenção a detalhes e/ou erra por descuido, podendo ser negligente e desleixado; 

regularmente apresenta dificuldade para reter atenção em atividades, como focar nas aulas ou 

em conversas; comumente aparenta não escutar quando falam diretamente, como se estivesse 

com o pensamento longe; frequentemente não consegue acompanhar orientações até o final e 

não termina tarefas escolares ou do trabalho; repetidamente detém dificuldade para organizar e 

gerenciar atividades de forma sequencial, bem como para manter objetos e materiais em ordem, 

não consegue gerenciar o tempo e nem cumprir prazos; regularmente rejeita ou resiste a realizar 

tarefas demoradas, que demandem muita dedicação; com frequência perde objetos; comumente 

se distrai com facilidade por estímulos externos; e, repetidamente se esquece de realizar tarefas 

cotidianas (APA, 2013). 

A categoria hiperatividade e impulsividade também possui nove critérios: regularmente 

se mexe ou bate as mãos e/ou os pés; repetidamente se levanta da cadeira quando deveria ficar 

sentado; comumente se comporta de forma inapropriada subindo em objetos ou correndo; 

frequentemente apresenta incapacidade de brincar ou realizar tarefas de lazer de maneira calma; 

com frequência demonstra inquietação, não ficando quieto, isto é, não parando; comumente 

fala muito; repetidamente fala antes que a outra pessoa tenha terminado; frequentemente possui 

dificuldade para aguardar a sua vez; e, com frequência interrompe ou se intromete (APA, 2013). 

Para o diagnóstico do TDAH, conforme o DSM-5 (APA, 2013) o indivíduo deve 

apresentar no mínimo seis sintomas em alguma das categorias, em um período de pelo menos 

seis meses, de forma que tais sintomas prejudiquem o desenvolvimento e afetem negativamente 

as atividades sociais/escolares.  

O TDAH se difere do TDO porque este último apresenta resistência a se conformar e 

obedecer a ordens. Uma criança com TDO se recusa a realizar uma tarefa escolar porque não 

quer obedecer ao professor. Uma criança com TDAH, não realiza a tarefa porque tem 

dificuldade para se concentrar e manter um esforço mental extenso. O TDAH também se difere 

do TC, pois os indivíduos com TDAH, mesmo apresentando comportamentos hiperativos e 

impulsivos, que podem ser disruptivos, não necessariamente vão violar regras/normas sociais 

ou os direitos de outras pessoas. Dessa forma, indivíduos com TDAH, geralmente, não atendem 

aos critérios para caracterização do TC (APA, 2013). 
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As estratégias de intervenção e cuidado com as pessoas diagnosticadas com TDAH 

precisam ser alicerçadas em trabalho multidisciplinar, com intervenções psicossociais, 

tratamento farmacológico, terapias alternativas, e, podendo também envolver fatores 

nutricionais. No entanto, geralmente apenas os medicamentos são adotados para o tratamento 

do TDAH, sendo o principal medicamento os estimulantes, em especial o metilfenidato e as 

anfetaminas (Serrano-Troncoso, Guidi, & Alda-Díez, 2013). 

Resumindo, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e corresponde aos 

problemas de comportamento externalizante (Costa, Medeiros, Alvim-Soares, Géo, & 

Miranda, 2014), assim como, apresenta correlações com os outros transtornos disruptivos aqui 

estudados.  

Verificamos assim, as peculiaridades de cada transtorno bem como é possível 

dimensionar o impacto na vida da criança. A seguir, passaremos a abordar a cognição social, 

considerando-a, apoiada na literatura, como função primordial às interações pró-sociais.  
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2 COGNIÇÃO SOCIAL 

A Cognição Social (CS) surgiu por volta da década de 70 como uma abordagem relativa 

às operações mentais, que tinha como objetivo compreender e explicar a forma que as pessoas 

se percebem e percebem as outras pessoas, como também a maneira que essas percepções 

possibilitam explicar, prever e orientar o comportamento social. Dessa forma, a CS se constitui 

com base na teoria e investigação da psicologia social, sendo integrada também pelo campo da 

psicologia cognitiva e sua interconexão com os fenômenos sociais (Garrido, Azevedo, & 

Palma, 2011). Antes disso, o conceito de CS veio a ser definido depois dos anos 60, com o 

advento da revolução cognitiva, em especial a psicologia. Um dos principais cientistas dessa 

mobilização foi o norte-americano Avram Noam Chomsky, que apresentou críticas às 

limitações do behaviorismo para compreensão de algumas noções da linguagem, bem como da 

comunicação (Mecca, Dias, & Berberian, 2016). 

Muitos estudiosos apresentaram o interesse em investigar a relação entre CS e a 

linguagem. No entanto, ainda há discrepâncias sobre quais particularidades da CS seriam 

influenciadas pela linguagem e como essa influência é executada (Velloso, Duarte, & Negrão, 

2016). Um conceito chave para essa relação é a interação social, que resulta da utilização das 

habilidades da CS com a manipulação de informações sobre o mundo social (Vinic & Velloso, 

2011). 

Dessa forma, para haver a interação social o indivíduo se utiliza de um sistema 

cognitivo complexo, em que as habilidades implicadas na CS e na linguagem se 

complementam, possibilitando ao indivíduo perceber sentido no mundo social. Essas 

habilidades são destacadas como: a atenção compartilhada, a empatia, o reconhecimento de 

expressões faciais, falsa crença ou inferências, a antecipação e a autopercepção, capacidades 

estas necessárias para que o indivíduo reconheça e decodifique os sinais sociais, sendo capaz 

de emitir uma resposta oportuna na ocasião certa, envolvendo a linguagem (Vinic & Velloso, 

2011). Por CS se considera o conjunto de habilidades relativas ao processamento de 

informações emocionais e sociais. Esse conceito faz referência às operações mentais que estão 

implícitas e são relevantes para as interações sociais. Logo, um desenvolvimento apropriado da 

CS habilita que os indivíduos construam representações das relações com seus pares, utilizando 

essas representações de maneira adaptável (Mecca et al., 2016). 

Em paralelo com o crescimento de investigações em psicologia cognitiva, os estudos 
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sobre CS aumentaram significativamente em razão do avanço dos métodos das neurociências, 

que permitiram uma elaboração mais sofisticada do mapeamento cerebral (Mecca et al., 2016). 

Sobre as contribuições das neurociências para a compreensão da CS, é importante ressaltar que 

os pensamentos e ações que elaboramos cotidianamente envolvem a interação social, e são 

resultantes do desenvolvimento da atividade cerebral (Rêgo, Valasek, Marques, & Boggio, 

2016). 

Como o cérebro é um tema complexo, foram desenvolvidas algumas subáreas 

pertencentes às neurociências para pesquisar os mais distintos elementos considerados normais 

e anormais do cérebro (Rêgo et al., 2016). A Neurociência Cognitiva Social é a área de 

investigação do cérebro na CS, que apresenta importantes achados em técnicas 

comportamentais e fisiológicas. As principais técnicas são a de investigação do sistema nervoso 

central (cérebro), que podem apresentar duas naturezas, isto é, as técnicas podem informar 

sobre a estrutura ou atividade cerebral em um momento específico, ou podem modular e 

interferir com a atividade cerebral. Ambas as técnicas podem ser utilizadas de formas 

combinadas. Os estudiosos da CS avaliam a atividade cerebral em reposta a determinado 

fenômeno social, por exemplo, para descobrir qual área do cérebro fica mais ativa no 

reconhecimento de uma face (Rêgo et al., 2016). 

Alguns autores investigaram a estrutura da CS, levando em consideração a base 

neurobiológica do cérebro, em especial os neurotransmissores. É através das ações dos 

neurotransmissores que ocorre a conectividade entre as estruturas da CS que propicia seu 

desenvolvimento de maneira funcional. No entanto, os autores apontam que não existe uma 

única estrutura associada à CS, sendo descritos quatro componentes como os domínios 

primários: processamento de emoções, percepção social, teoria da mente (ToM) ou atribuição 

de estado mental e estilo/viés de atribuição (Pinkman et al., 2014). 

O processamento de emoções pode ser definido como a capacidade de perceber e usar 

emoções de maneira apropriada. Esse componente da CS se ramifica em três subdomínios 

diferentes em sua complexidade. Em um nível mais basilar ou primário, está o reconhecimento 

de expressões faciais e o reconhecimento de emoções, através de pistas não faciais, como o tom 

de voz. Os outros dois subdomínios estão em níveis mais evoluídos que o primeiro e são, 

respectivamente: compreensão e gerenciamento das emoções, isto é, ser capaz de perceber e 

regular as emoções. Essa capacidade é uma importante preditora do desenvolvimento das outras 

habilidades, sendo capaz de identificar, perceber e reconhecer as emoções em si e nos outros, 
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bem como antecipar prováveis sentimentos e comportamentos (Andrade et al., 2016). 

As emoções são uma forma inicial de comunicação que as crianças utilizam para 

partilhar seus estados internos, bem como para processar informações relacionadas ao estado 

afetivo de seus pares sociais. A compreensão de emoções (CE) envolve diversas dimensões, 

que subjazem a capacidade de reconhecer emoções em diferentes contextos, rotular e nomear 

emoções, identificar os ativadores de emoções de si mesmo e dos outros, compreender os 

vínculos entre emoção, motivação e comportamento, assim como, a habilidade de reconhecer 

fingimento, concorrência e ambivalência de emoções (Bergamasco, 1997; Izard, 2001; 

Andrade et al., 2016). 

O segundo domínio primário da CS é a percepção social, sendo compreendida como a 

habilidade de decodificar e interpretar sinais sociais em conformidade com o ambiente 

(Pinkham et al., 2014). Dessa forma, faz-se necessário perceber e compreender o contexto 

social do indivíduo, o que integra conhecimento social geral, entendimento de regras sociais, 

suas respectivas funções e objetivos, e a maneira que esses elementos influenciam e articulam 

os comportamentos das outras pessoas (Mecca et al., 2016). 

A teoria da mente (ToM) ou atribuição do estado mental, terceiro domínio da CS, é a 

capacidade de compreender intenções, disposições ou crenças das outras pessoas e de si 

mesmo. A ToM é preditora de comportamentos sociais adequados, visto que para o seu 

desenvolvimento, apresenta a influência das seguintes variáveis: linguagem, controle inibitório 

e ambiente familiar (Fink, Begeer, Hunt, & Rosnay, 2014). A ToM é um conceito chave para 

o nosso trabalho e terá uma atenção maior em momento posterior. 

O quarto domínio da CS é o viés ou estilo de atribuição (Pinkham et al., 2014). Por 

atribuição se entende afirmações causais, isto é, a forma como percebemos as causas dos 

acontecimentos, realizando declarações que podem ser positivas ou negativas sobre as 

inferências feitas. As atribuições podem ser externas, quando direcionadas a outras pessoas, 

podem ser internas, isto é, relacionadas a si mesma, ou podem ser dirigidas às situações, como 

fatores ambientais (Mecca et al., 2016). 

Green et al. (2008) e Ruiz-Ruiz, García-Ferrer e Fuentes-Durá (2006) identificaram 

ainda um quinto domínio para a CS, denominado conhecimento social. Esse último pode ser 

entendido como uma habilidade de aplicação das regras sociais em uma situação social 
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específica, isto é, em um ambiente que envolve interação social. 

Resumindo, a CS é estudada em um campo relativamente vasto e complexo, que 

engloba as operações mentais e suas relações com as interações sociais. A literatura sobre esse 

conceito é bastante ampla e ancorada em teorias e investigações da psicologia e das 

neurociências. 

2.1 Teoria da Mente (ToM): conceito e desenvolvimento 

Teoria da mente é um conceito usado para se referir à habilidade de interpretar a mente 

do outro. Isto é, a ToM é uma capacidade que utilizamos para prever relações entre os estados 

internos e externos dos pares sociais, sendo possível ler suas linguagens corporais e predizer 

seus comportamentos (Baron-Cohen, 2009; Rêgo et al., 2016). 

A ToM não surge de forma pronta, pois são necessários diferentes processos de 

desenvolvimento ao longo dos primeiros anos de vida, como a linguagem e as funções 

executivas. Para que haja a aquisição de uma ToM é imprescindível que a criança seja 

estimulada em seus anos iniciais, através de experiências e interações sociais (Sousa & Velludo, 

2016). 

A ToM, nos dois primeiros anos de vida, se desenvolve a partir das predisposições 

inatas, como a atenção que os bebês dirigem para os olhos e rostos de suas mães e a preferência 

por voz humana, que promovem a interação e possibilita que os bebês iniciem sua 

aprendizagem sobre o meio social onde estão inseridos (Astigton & Hughes, 2013). A ToM se 

desenvolve de forma gradual, em fases distintas, possibilitando o alcance de um sistema 

complexo de compreensão do comportamento relativo aos seus objetivos, às crenças que os 

conduzem e as emoções relacionadas (Wellman, 2014; Sousa & Velludo, 2016). 

A ToM é constituída por dois subsistemas, o socioperceptivo e o reflexivo. O primeiro 

oportuniza a inferência de estados mentais através de noções, como expressões faciais, tom de 

voz e o movimento das pessoas. O segundo favorece o raciocínio sobre os estados mentais e o 

comportamento das pessoas, assimilando aspectos perceptivos de eventos longitudinais. Nos 

primeiros dois anos se desenvolvem algumas habilidades socioperceptivas, mas somente no 

segundo ano que o subsistema sociocognitivo da ToM inicia sua evolução e se manifesta ao 

final dos anos pré-escolares (Tager-Flusberg & Sullivan, 2000). Outra capacidade que surge no 

início da infância é a compreensão de ações humanas, no que se refere às intenções. Essa 
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habilidade necessita de uma percepção social madura e subjaz grande parcela do 

desenvolvimento sociocognitivo inicial (Woodward, 2013).  

É questionado se crianças de dois anos seriam capazes de compreender desejos e 

emoções relativos a estados internos, ou se aplicam somente termos de emoções para aludir 

aspectos externos de ações, aparências ou estados humanos. A literatura indica que o raciocínio 

sobre o desejo e emoção possibilita compreender que as pessoas apresentam desejos diversos, 

bem como os desejos se relacionam com as ações e com as emoções. O conhecimento inicial 

sobre esses estados mentais favorece ao desenvolvimento do raciocínio causal explicativo de 

desejos e crenças durante a fase pré-escolar (Wellman, 2014; Sousa & Velludo, 2016). 

Durante os anos escolares, com início a partir dos seis anos, algumas capacidades 

sociocognitivas são adquiridas ou consolidadas, tais como: atribuição de crenças de segunda 

ordem e inferência do estado mental de alguém sobre outrem; compreensão de ironia; 

habilidade de discriminar emoção real de emoção aparente; detecção ou compreensão de gafe 

social, isto é, a capacidade de identificar uma fala ou ato não intencional que provoque certo 

constrangimento social; entre outros (Souza & Velludo, 2016).  

A ToM em adolescentes e adultos é considerada uma ToM plena, no entanto, não há 

nenhum modelo teórico que explique o significado exato de possuir uma ToM plena (Brizzio, 

Gabbatore, Tirassa, & Bosco, 2015). Os adolescentes passam a lidar com situações com um 

nível de complexidade maior, como o início do fornecimento de capacidades de enfrentamento 

em distintos contextos, a saber: a própria mente; indivíduos específicos de interação social - 

familiares, amigos, parceiros românticos, entre outros; indivíduos genéricos; grupos, 

organizações e seus componentes individuais (Brizzio et al., 2015). 

As mudanças da ToM em adultos mais velhos são objeto de divergências entre teóricos 

da área. Algumas investigações demonstram que apesar de ser esperado um declínio em certas 

habilidades cognitivas, como a velocidade de processamento de informação ou a memória, 

mesmo com o avanço da idade, o desempenho em tarefas da ToM com adultos mais velhos, 

apresentou resultados semelhantes ou até superiores comparados aos anos anteriores. Outros 

estudos apontaram para prováveis declínios em tomada de perspectiva ou em reconhecimento 

de emoções (Souza & Velludo, 2016). 

Resumindo, a ToM é uma das habilidades constituintes da CS, que pode ser entendida 
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como a capacidade de inferir e interpretar estados mentais de si e de terceiros, como crenças, 

desejos, intenções e emoções. Dessa forma, a ToM possibilita a percepção ou inferência do que 

as pessoas estão pensando, sentindo ou desejando. O desenvolvimento de métodos de avaliação 

da ToM teve início com crianças, mas nos últimos anos foram desenvolvidos para a fase adulta 

também (Sanvicente-Vieira, Romani-Sponchiado, & Grassi-Oliveira, 2016). 

Além da ToM a empatia, que pode ser considerada uma emoção moral, favorece o 

comportamento pró-social bem como a tomada de perspectiva cognitiva e afetiva. Assim, 

consideramos a empatia aspecto fundamental da CS. 
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3 PRÓ-SOCIALIDADE E DIMENSÕES MORAIS 

3.1 Da definição às interfaces com a ToM 

Pró-socialidade pode ser entendida como qualquer comportamento que beneficia outra 

pessoa (Eisenberg, 1982). Isso inclui ajudar, cooperar, comportamentos de conforto, 

compartilhamento e doação (Eisenberg & Fabes, 1998). A pró-socialidade é vista como um 

conjunto de comportamentos que ajudam outras pessoas, sem o intuito de receber recompensas 

materiais ou externas. Além de aumentar o favorecimento da reciprocidade positiva e solidária 

nas relações interpessoais e/ou sociais (Fernandes & Monteiro, 2017). 

A pró-socialidade possui diferentes fatores que auxiliam na sua estimulação, como: 

interesses egoístas, que seria o anseio pela reciprocidade ou aprovação social; preocupações 

práticas, que se associam ao desperdício de bens; e os valores morais, que se relacionam à 

vontade de sustentar valores morais internos, bem como, fatores que contemplam 

comportamentos específicos que vão desde ajuda física até o altruísmo (Auné, Blum, Abal, 

Lozzia, & Attorresi, 2014).  

O desenvolvimento de comportamentos pró-sociais provoca a redução de ações 

agressivas, além de contribuir na construção de uma sociedade baseada na cultura da empatia, 

da benevolência, da gratuidade e da solidariedade (Roche, 2010). Atitudes de partilha, cuidado, 

empatia e ajuda, são relacionadas aos comportamentos pró-sociais e têm sido empregadas como 

componentes para mensuração da pró-socialidade (Fernandes & Monteiro, 2017). A 

generosidade, a doação, a cooperação e o altruísmo são considerados comportamentos pró-

sociais para a psicologia evolucionista (Medeiros, 2014). 

Diferentes processos do desenvolvimento psicológico e geral fazem parte da 

constituição dos comportamentos pró-sociais, sendo estes relacionados ao raciocínio moral, à 

autorregulação, às capacidades de aprendizagem, às influências familiares e sociais (Auné et 

al., 2014). É necessário considerar a influência tanto dos fatores biológicos, quanto dos fatores 

sociais ou ambientais para o desenvolvimento da pró-socialidade, visto que os fatores 

biológicos são observados de forma inerente às ações pró-sociais no início da infância, em 

comportamentos de ajuda e partilha (House, Henrich, Brosnan, & Silk, 2012). 

Diferentes pesquisas investigam os comportamentos pró-sociais relacionados aos 

marcos de desenvolvimento. Eisenberg e Fabes (1998), por exemplo, realizaram uma 
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metaanálise de 125 estudos referentes a crianças e adolescentes, a partir da qual concluíram que 

os comportamentos pró-sociais aumentavam à medida que as crianças cresciam. Esse estudo 

foi sustentado por Carlo, Crockett, Randall e Roesch (2007), os quais apontaram em sua 

investigação que, apesar de haver uma diminuição dos comportamentos pró-sociais no início 

da adolescência, há um aumento de sua frequência por volta dos 16 anos. Essa evolução 

progressiva também foi constatada por Eisenberg, Cumberland, Guthrie, Murphy e Shepard 

(2005), ao mensurarem as diferenças na pró-socialidade entre um grupo de adolescentes de 15 

a 16 anos e um grupo de jovens adultos de 25 a 26 anos. Rosi, Nola, Lecce e Cavallini (2019) 

encontraram um aumento na pró-socialidade em adultos mais velhos, quando comparados a um 

grupo mais jovem. Considerando todos esses estudos sobre pró-socialidade e os marcos de 

desenvolvimento, é sugerido que os comportamentos pró-sociais tendem a aumentar conforme 

os indivíduos passam da infância, através da adolescência e fase adulta (Spenser, Bull, Betts, 

& Winder, 2020). 

Dunfield (2014) constatou uma falta de clareza relacionada aos estágios de 

desenvolvimento associados à pró-socialidade. Dessa forma, a autora sugeriu que três estágios 

isolados podem preceder qualquer atividade pró-social: o primeiro estágio possibilita que um 

observador veja as coisas pela perspectiva de outra pessoa, podendo dessa forma identificar a 

existência de um problema; a segunda fase viabiliza ao observador se colocar na mente de outra 

pessoa, para discernir a causa de um problema; e o terceiro estágio necessita que o observador 

se apresente motivado para ajudar outra pessoa. Esses estágios são relacionados posteriormente 

com três componentes sociocognitivos (Conte, Grazzani, & Pepe, 2018): teoria da mente 

(O’Toole, Monks, & Tsermentseli, 2017), compreensão empática (Shamay-Tsoory, Tomer, & 

Aharon-Peretz, 2005) e raciocínio moral (Gibbs, Basinger, Fuller, & Fulkler, 1992). 

A teoria da mente (ToM) possibilita que o indivíduo reconheça e avalie o estado mental 

de si mesmo e dos outros. Os estados mentais são: pensamentos, intenções, crenças e 

sentimentos. Além disso, a ToM proporciona a compreensão de que o estado mental de outra 

pessoa pode diferir do seu (Byom & Mutlu, 2013). Dito de outra forma, a ToM favorece que 

seja possível considerar uma situação através da perspectiva de outra pessoa (Qureshi, Monk, 

Samson, & Apperly, 2020). A compreensão empática viabiliza que um indivíduo se coloque 

conscientemente na mente de outro, imagine a situação e reproduza seu estado mental (Myers 

& Hodges, 2011). No entanto, mesmo que a natureza e a intensidade da compreensão empática 

sejam relevantes, a pró-socialidade exige ainda um gatilho moral, como o constrangimento, 
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culpa ou vergonha (Ellemers, van der Toorn, Paunov, & van Leeuwen, 2019). Apesar de a 

compreensão empática desempenhar um importante e positivo papel para o raciocínio moral, é 

o respectivo processo de raciocínio moral que define se o indivíduo é um destinatário digno de 

ajuda ou suporte (Hamlin, 2013). Desse modo, a ToM, a compreensão empática e o raciocínio 

moral, quando unidos, promovem a pró-socialidade (Sharp, 2008). 

Uma pesquisa recente investigou a relação da junção das habilidades da ToM, 

compreensão empática e raciocínio moral para a pró-socialidade (Spenser et al., 2020). O 

estudo foi realizado com grupos de adolescentes, jovens adultos e adultos médios, sendo os 

estágios de desenvolvimento importantes para as análises. Como resultados, foi possível 

verificar que todas as capacidades foram melhoradas ao longo dos marcos desenvolvimentais, 

bem como, os atributos favoreceram o aprimoramento da pró-socialidade. 

 

3.2 Psicologia do Desenvolvimento Moral: aspectos teóricos como fundamentos 

para a compreensão da empatia e autorregulação afetiva 

A psicologia do desenvolvimento moral é a área de conhecimento que estuda os 

aspectos da moralidade e da afetividade, buscando contribuir para a compreensão dos processos 

sociais e emocionais. Dentre suas investigações, as emoções morais são aquelas que regulam o 

comportamento moral, sendo a empatia uma delas. 

A moral pode ser entendida como um sistema de regras sociais que regula as condutas 

e garante um convívio social adequado entre os indivíduos (Fernandes, Dell’Agli, & Ciasca, 

2014). O agir moral se relaciona com a inteligência e a afetividade. Desse modo, a moralidade 

é um processo que necessita considerar não somente a inteligência, mas também os afetos 

(energética) e as emoções. As conexões entre afetividade e inteligência são avaliadas em uma 

perspectiva genética, em que é estabelecida uma comparação entre as etapas do 

desenvolvimento cognitivo e as fases do desenvolvimento afetivo, pois sua teoria aponta que 

não existe conduta que não tenha uma dimensão energética e que também não tenha uma 

estrutura cognitiva regulando-a (Piaget, 1954/2005). 

O fundamento da moralidade pode ser encontrado no porquê de o indivíduo respeitar as 

regras, visto que o respeito às regras se relaciona ao desenvolvimento da consciência moral. O 

desenvolvimento da consciência moral ocorre em duas fases, a heteronomia e a autonomia. Na 
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primeira existe obediência à regra, mas não há consciência e reflexão dela, ou seja, a criança 

em seu processo de desenvolvimento aprende a seguir regras por estas advirem de figuras de 

autoridade por elas respeitadas e amadas, bem como pelo medo da punição em caso de não 

cumprimento. Na autonomia, o indivíduo atinge a consciência moral, atuando conforme as 

regras ao passo que questiona e realiza uma reflexão delas. A autonomia, enquanto efeito da 

cooperação presume o respeito mútuo, sendo que essa fase do desenvolvimento moral também 

é marcada pelo autogoverno, isto é, ser governado por si próprio. No autogoverno o medo não 

está na punição, mas em decair aos olhos da pessoa a quem se respeita (Piaget, 1932/1994). 

Dessa forma o desenvolvimento da moralidade se instaura no respeito absoluto e 

incontestável à autoridade, evoluindo para a autonomia moral, onde o respeito unilateral 

desprendido à autoridade vai sendo substituído aos poucos pelo respeito mútuo, que se refere à 

interiorização da regra como consequência do seu processo reflexivo (Piaget, 1932/1994). Essa 

teoria insere inovações para a compreensão da moralidade, apresentando duas morais no 

desenvolvimento infantil e considerando a criança ativa no processo de construção do juízo 

moral (Amaral, 2017). 

Se o indivíduo apresenta atitudes incoerentes com a sua identidade ou as representações 

de si, surge o sentimento de vergonha moral. A vergonha enquanto sentimento moral se 

relaciona a moral autônoma, visto que surge pela inconsistência entre o sistema de valores do 

indivíduo e sua ação (Fernandes, Dell’Agli, & Ciasca, 2014; Dell’Agli & Caetano, 2017). Esse 

conceito é concebido como um regulador de conduta, que acontece devido o indivíduo ter feito 

algo, em que ele julga e condena a ação, se sentindo envergonhado pelo ato. A vergonha não 

moral, para conhecimento, se associa à moral heterônoma, por exemplo, vergonha de exposição 

em que o indivíduo se envergonha do juízo alheio e da possibilidade de ser ridicularizado (La 

Taille, 2002, 2004). 

O sentimento de vergonha em situações de violação às regras com crianças e 

adolescentes com TDAH foi estudado (Fernandes, Dell’ Agli, & Ciasca, 2014). Os resultados 

indicaram que os participantes com TDAH, em sua maioria, apresentaram dificuldades em 

relatar vergonha moral ou não moral, em situações de violação de regras impostas por seus 

pais. No entanto, no que se relaciona à quebra do compromisso em situações que envolviam os 

pares e os professores, não houve alteração. Dessa forma, nos contextos com pares e 

professores, os participantes exibiram as duas categorias de vergonha, a vergonha moral e a 

não moral. 
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Com esse estudo, surgem alguns questionamentos sobre o papel da família para o 

desenvolvimento da moral. Algumas investigações discorrem sobre a contribuição da família 

no desenvolvimento da autonomia moral, sendo os pais essenciais para o desenvolvimento 

afetivo, cognitivo e social dos filhos. O que os resultados demonstram é que há pais 

preocupados e interessados no desenvolvimento moral dos filhos, mas que apresentam 

dificuldades em ter atitudes que favoreçam a autonomia moral. Essa dificuldade é encontrada 

mais fortemente quando associada à aplicação de punições, visto que estas podem impedir a 

reflexão e a tomada de consciência (Caetano, 2009; Caetano & Dell’ Agli, 2017). 

As crianças com problemas de comportamento, tal como definida anteriormente, podem 

apresentar dificuldades sociais devido às características sintomatológicas, o que pode favorecer 

alterações na regulação de emoções e no agir empaticamente (Berenguer et al., 2018). A partir 

disso, podemos pensar que as crianças com problemas de comportamento, apresentam 

condições ambientais significativas que vão além das próprias condições neurobiológicas e que, 

se estamos considerando as dimensões morais como um processo construtivo pode-se inferir 

que elas estariam alteradas. A empatia, a autorregulação afetiva e outras, são construídas pelas 

diferentes formas de interações sociais/familiares.  

Resumindo, os aspectos morais apresentam contribuições importantes para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, estando associados às capacidades como empatia, 

autorregulação emocional, pró-socialidade e teoria da mente (Koller & Bernardes, 1997; 

Eisenberg, 2000; Rydell, Berlin, & Bohlin, 2003; Spenser, Bull, Betts, & Winder, 2020). 

3.3 Empatia: atributo psicológico fundamental para a pró-socialidade 

A empatia é um atributo psicológico e pode ser considerada uma emoção moral com 

influência social, ou seja, afeta o ajustamento social das pessoas em todas as esferas da vida, 

bem como, as relações sociais. Essa capacidade é um aspecto da inteligência social, em que 

indivíduos empáticos possuem relacionamentos com índices maiores de estabilidade e 

harmonia. A empatia também é entendida, quase que em consenso pelos estudiosos, como uma 

habilidade fundamental para o desenvolvimento de tomada de decisão, sobretudo relacionada 

ao cuidado, respeito e moralidade (Azevedo, Mota, & Mettrau, 2018). 

Enquanto um fenômeno psicológico, a empatia vem sendo investigada e construída ao 

longo do percurso da psicologia. Durante o século XX a psicologia social e a psicologia do 
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desenvolvimento incluíram a empatia como tema de interesse. No campo da psicologia social, 

o termo foi associado ao comportamento pró-social, e no da psicologia do desenvolvimento foi 

vinculada à tomada de perspectiva, ou seja, como as crianças percebem o que os outros sentem 

e como reconhecem as suas emoções (Sampaio, Camino, & Roazzi, 2009). 

A empatia caracteriza-se por ser multidimensional, a saber: tomada de perspectiva que 

é a capacidade que busca entender a perspectiva e os sentimentos das outras pessoas; 

flexibilidade interpessoal, que pode ser definida como a habilidade para aceitar 

comportamentos, atitudes e pensamentos muito diferentes dos seus ou que provoquem 

frustração; altruísmo, entendido como a aptidão para beneficiar ou ajudar outras pessoas, 

levando em consideração os interesses dos outros ao invés dos próprios; e sensibilidade afetiva, 

que se relaciona a sentimentos de compaixão, interesse ou estima pelo outro. As duas primeiras 

dimensões refletem aspectos cognitivos da empatia e as duas últimas, aspectos afetivos 

(Falcone et al., 2008; 2013). 

Sob o enfoque das neurociências, a empatia estaria relacionada com o entendimento dos 

processos mentais, sendo que estes últimos ocorrem através da área cerebral do hipocampo. A 

empatia também é necessária para a regulação e reconhecimento das emoções (Beadle, 

Paradiso, Salerno, & McCormick, 2013). No entanto, mesmo a empatia se relacionando com 

estados mentais, não deve ser confundida com a ToM. Alguns estudiosos apontam que a 

empatia e a ToM compartilham estruturas semelhantes, enquanto outros afirmam que a ToM 

pode auxiliar a capacidade empática, mas possui sistemas funcionais diferentes (Gonçalves, 

2016).  

Seguindo na direção dos autores que defendem que a ToM possui um sistema 

sociocognitivo distinto da empatia, deduz-se que um desequilíbrio entre elas pode provocar 

personalidades de manipulação ou manipuláveis. Se a ToM prevalecer sobre a empatia, pode 

inferir em personalidade egoísta e manipuladora. Ao contrário, pessoas com uma extensa 

capacidade empática, mas dificuldade de atribuir estados mentais aos outros, podem apresentar 

uma personalidade de fácil manipulação (Pavarini & Souza, 2010). 

Essa hipótese de que existem processos distintos para a ToM e a empatia possibilita a 

compreensão de casos em que há o desequilíbrio entre essas duas capacidades. Um exemplo 

são crianças com autismo, que demonstram uma capacidade intacta de partilhar emoções, no 

entanto, mostram um déficit na aquisição de uma ToM. Dessa forma, crianças autistas somente 
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exibem insuficiência relacionada à empatia, no que se refere as situações em que a identificação 

de emoções necessita da representação dos estados mentais de outras pessoas (Pavarini & 

Souza, 2010). 

Resumindo, um possível equilíbrio entre a ToM e a empatia associado a altos índices 

em ambas as capacidades, pode favorecer de forma positiva os comportamentos sociais. Sendo 

assim, uma compreensão da ToM e da empatia enquanto sistemas sociocognitivos distintos, 

não exclui uma inter-relação entre ambas, que quando associadas de forma equilibrada, se 

complementam e propiciam a motivação para agir pró-socialmente e elaborar respostas pró-

sociais assertivas e adequadas (Pavarini & Souza, 2010). 

3.4 Autorregulação Emocional: desenvolvimento e pró-socialidade 

A regulação de emoções faz parte dos níveis constituintes da Inteligência Emocional 

(IE). É o quarto nível da IE, sendo precedido pela percepção de emoções, facilitação do 

pensamento e compreensão emocional. A regulação emocional abrange o controle reflexivo de 

emoções em si mesmo, promovendo o desenvolvimento emocional e intelectual (Bueno, Catro, 

& Correia, 2016).  

Pode ser considerada a habilidade de aguentar reações emocionais agradáveis ou 

desagradáveis, compreendendo-as sem aumentar ou diminuir a importância desses eventos, 

bem como ser capaz de controlá-las ou aliviá-las de forma apropriada. É considerada também 

como a capacidade de lidar com as emoções de outros indivíduos, possibilitando o 

restabelecimento dos próprios sistemas de regulação emocional (Bueno et al., 2016).  

Estudos neurocientíficos recentes sobre a regulação emocional buscam investigar os 

processos cognitivos vinculados à regulação de respostas emocionais, que podem levar ao 

aumento ou diminuição de uma resposta emocional, bem como o seu impacto sobre a percepção 

e o comportamento (Rêgo et al., 2016). 

No campo da psicologia do desenvolvimento a autorregulação emocional pode ser 

compreendida por meio da epistemológica genética. Piaget (2005), ao apresentar suas ideias 

sobre a afetividade, destaca que ela é construída paralelamente às estruturas da inteligência, 

sendo elas indissociáveis na conduta, embora distintos. O desenvolvimento desses mecanismos 

é propiciado através do contínuo progresso dos estádios em que cada mecanismo apresenta uma 

evolução parcial, sendo basilar para as evoluções futuras (Piaget & Inhelder, 2009). Dessa 
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forma, a afetividade se constitui como energética para o comportamento, enquanto as funções 

cognitivas são encarregadas pela sua estrutura (Piaget, 2005). 

A afetividade pode ser entendida como a energia, a motivação e a vontade que o 

indivíduo desprende para a realização de escolhas e valorização de ações específicas. No 

decurso do processo de ação ocorre a regulação afetiva, que os atos de inteligência não 

acontecem destituídos de afetos. Dessa forma, os afetos são essenciais para o funcionamento 

da inteligência, visto que sem a afetividade não existe interesse, motivação ou necessidade. No 

entanto, Piaget é categórico ao dizer que não há uma relação de causalidade entre ambas 

(Piaget, 1962).  

No desenvolvimento da afetividade, segundo Piaget (1954/2005) há no estádio 

sensório-motor os sentimentos intraindividuais acompanhando as ações do bebê, qualquer que 

seja. Inicia-se com as montagens hereditárias (tendências instintivas e emoções primárias), 

passando para os afetos perceptivos (prazeres e dores ligadas às percepções e sentimentos de 

agrado e desagrado) finalizando, este estádio, com as regulações elementares (reações de 

terminação com sentimentos de êxito e fracasso).  

Com a socialização do pensamento que ocorre no próximo estádio, das representações 

pré-operatórias, aparecem os afetos intuitivos, que se referem aos sentimentos sociais 

elementares (simpatia, antipatias, sentimentos de autovalorização e os sentimentos de 

superioridade e inferioridade) e os primeiros sentimentos morais (sentimentos de obediência e 

de respeito unilateral) ou semi-normativos. No estádio das operações concretas os afetos se 

tornam normativos, ou seja, aparecem os sentimentos morais autônomos, com intervenção da 

vontade. Em outras palavras, os valores que se conservaram no estádio das representações pré-

operatórias, vão constituir os sistemas coordenados e reversíveis e se tornarão sentimentos 

morais ou afetos normativos regulados pela vontade (Piaget, 1954/2005). 

Este último estágio introduz de certa forma, a reversibilidade na vida afetiva e se 

constitui em um instrumento de conservações de valores, como o sentimento de dever. No 

estádio anterior, os afetos ainda intuitivos, eram regulados pelos interesses ou valores do 

momento. No que se refere aos sentimentos morais autônomos estes vão sobrepor àqueles do 

estágio anterior. As crianças agora conseguem fazer avaliações morais próprias, ter ações 

voluntárias decididas livremente e ter sentimentos morais conflitantes com os da moral 

heterônoma (Piaget, 1954/2005). 
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No último estádio da inteligência, das operações formais, aparecem os sentimentos 

ideológicos que tem como objetivos os ideais coletivos. O período da adolescência é marcado 

pela elaboração de teorias, pela ideologia seja ela social, política, religiosa ou outras. Os 

sentimentos ideais vão formar a personalidade, que se constitui quando da inserção do sujeito 

na vida social pela subordinação ao ideal coletivo (Piaget, 1954/2005). 

Dentre estas etapas do desenvolvimento da afetividade, uma que consideramos 

importante para a regulação emocional é a vontade que, como dissemos, aparece a partir do 

estágio operatório concreto. Apoiado na concepção de William James, Piaget (1954/2005) 

concorda com a existência da vontade diante de conflitos de tendências. Explicando, seria a 

capacidade de o sujeito fazer com que uma tendência fraca, mas superior, supere uma tendência 

forte – desejo -, mas inferior considerando o passado e o futuro. Assim, podemos dizer que a 

vontade é a força motriz que permite a regulação emocional, o autogoverno, tal como disse 

Piaget (1954/2005). No entanto, as tendências devem envolver uma escala de valores que no 

caso das crianças com problemas de comportamento seria o valor do respeito mútuo. Além 

disso, Piaget considera valor como investimento afetivo e nesse sentido investimos nossa 

afetividade, nossa personalidade naquilo que nos faz um profundo sentido (La Taille, 2002). 

Um estudo realizado com crianças com dificuldades de aprendizagem evidenciou que 

apesar de estarem no 4º ano do ensino fundamental I, elas encontravam-se no estádio pré-

operatório, portanto, não conseguiam fazer a operação afetiva da vontade, priorizando as 

atividades que lhes traziam prazer imediato em detrimento das tarefas escolares obrigatórias 

No entanto, como pensar nesta subordinação aos prazeres do momento? Como a vontade, 

enquanto conflitos entre forças poderiam intervir? Piaget ainda que aceite a função reguladora 

dos sentimentos considera-a insuficiente, fazendo intervir a noção de valor o qual implica em 

um investimento afetivo (Dell’ Agli, 2008). Assim, podemos pensar na importância da 

educação familiar e escolar na construção de valores, sendo eles pautados no respeito mútuo. 

As crianças com transtornos externalizante apesar da condição neurológica alterada podem 

contar com a construção de valores voltada à moral autônoma e assim se autorregularem? 

O último elemento é à força de vontade, sendo considerada um fator relevante para 

regular as condutas dos indivíduos. Dessa forma, para compreender o que motivou determinado 

comportamento, é preciso compreender quais forças/vontade prevaleceram no instante que 

houve a tomada de decisão (Piaget, 2005). A regulação de forças somente é realizável quando 

existe uma gradação permanente de valores, isto é, o indivíduo age através dessa escala e quanto 
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mais apresentar valores morais e éticos centrais ou alcançarem o topo da hierarquia, mais as 

chances de agir dessa maneira (Martins & Dell’Agli, 2014). 

Um estudo de Özbaran, Kalyoncu e Köse (2018) apresentou a relação entre a Teoria da 

Mente (ToM) e a desregulação emocional em crianças com Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade (TDAH). A regulação emocional é definida como o processo de iniciar, 

evitar, inibir, manter ou modular a ocorrência, forma, intensidade ou duração de estados 

mentais, estados motivacionais e estados comportamentais, simultâneos aos afetos e emoções, 

com a finalidade de apresentar uma adaptação biológica e/ou social. A desregulação emocional 

é o estado em que há a falha na modulação das emoções, não ocorrendo à promoção do 

comportamento adaptativo para um determinado status social almejado. 

Foram obtidos os seguintes resultados nesse estudo: níveis mais altos de regulação 

emocional facilitam o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais; crianças com TDAH 

apresentaram maiores dificuldades em controlar comportamentos direcionados a objetivos 

quando submetidos a experiências emocionais negativas, bem como exibiram baixa confiança 

para regular suas emoções quando chateadas; as crianças com TDAH também mostraram 

limitado conhecimento e clareza sobre suas emoções (Özbaran et al., 2018). 

A ToM quando comparada com a regulação emocional em crianças com TDAH 

mostrou um impacto significativo na capacidade de raciocinar sobre o estado mental dos outros. 

Assim como, as crianças que apresentaram dificuldades nessa capacidade da ToM, também 

exibiram déficits em expressar e regular suas emoções (Özbaran et al., 2018). 

Resumindo, a autorregulação emocional possibilita a adaptação do indivíduo a 

mudanças. Dessa forma, a autorregulação é um conceito que contribui para a formulação da 

teoria da equilibração do organismo desenvolvida por Piaget, em que o equilíbrio orgânico 

ocorre mediante a regulação de seus sistemas internos (Dell’Agli, 2008). 

Com isso, foram apresentados os principais conceitos que envolvem a temática desse 

estudo. 
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4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

4.1 Objetivo geral: 

 
Avaliar se crianças em idade escolar com problemas de comportamento externalizante 

apresentam alterações importantes da cognição social e pró-socialidade, quando comparadas 

com crianças típicas. 

4.2 Objetivos específicos: 

 
Mais especificamente buscamos verificar se: 

 

 A teoria da mente está alterada em crianças com problemas de comportamento 

externalizante quando comparadas com crianças sem esses problemas; 

 A empatia está alterada em crianças com problemas de comportamento externalizante 

quando comparadas com crianças sem esses problemas; 

 A autorregulação emocional está alterada em crianças com problemas de comportamento 

externalizante quando comparadas com crianças sem esses problemas; 

 Há relação entre os construtos -teoria da mente, empatia e autorregulação emocional- e as 

variáveis idade e gênero. 

 

4.3 Hipótese 

 A Cognição Social se relaciona com o comportamento pró-social de crianças que 

apresentam problemas de comportamento. Desta forma, a Teoria da Mente, as emoções 

positivas/empatia e a autorregulação emocional estariam alteradas nesses indivíduos. 

Esta hipótese está embasada em estudos anteriores de Koller e Bernardes (1997), 

Eisenberg (2000), Rydell, Berlin e Bohlin (2003), Nader-Grobois, Houssa e Mazzone (2013), 

Spenser, Bull, Betts e Winder (2020), entre outros. 

 

 

 

 

 



46  

5 MÉTODO 

 
5.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa teve natureza quantitativa. Por pesquisa quantitativa se entende aquelas que 

visam expressar os resultados em dados absolutos ou relativos. A utilização do método 

quantitativo justifica-se pela precisão dos fenômenos que são mensurados, recorrendo à 

exposição numérica simples de fatos complexos (Marconi & Lakatos, 2010). A pesquisa foi do 

tipo exploratória, pois compreende aquelas que possuem pouco conhecimento sobre o objeto 

de estudo. A característica da pesquisa foi do tipo transversal, visto que a coleta dos dados 

ocorreu em um único momento (Marconi & Lakatos, 2010). 

5.2 Participantes 

A amostra foi composta por 42 crianças de ambos os sexos, na faixa etária entre 8 e 12 

anos, com escolaridade entre o 3° e o 6° anos do Ensino Fundamental, sendo 21 crianças do 

grupo clínico e 21 crianças do grupo não-clínico (controle). O responsável pelas crianças, de 

ambos os grupos, também foi participante, totalizando assim 84 participantes. A quantidade de 

participantes foi baseada em uma estimativa de outros estudos similares e pela limitação do 

tempo para aplicação da pesquisa com cada participante, considerando ainda o contexto 

pandêmico vivenciado.  

Tabela 1 – Amostra do Estudo 

 Grupo Clínico Grupo Controle Total 

 

 

Idade (n) 

8 anos (n=3) 8 anos (n=5) n=8 

9 anos (n=8) 9 anos (n=9) n=17 

10 anos (n=4) 10 anos (n=5) n=9 

11 anos (n=4) 11 anos (n=2) n=6 

12 anos (n=2)  n=2 

    

Gênero (n) Feminino (n=5) Feminino (n=13) n=18 

Masculino (n=16) Masculino (n=8) n=24 

    

 

Escolaridade (n) 

3º ano (n=2) 3º ano (n=7) n=9 

4º ano (n=9) 4º ano (n=8) n=17 

5º ano (n=4) 5º ano (n=4) n=8 

6º ano (n=5) 6º ano (n=2) n=7 
Nota. Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2022. 

 

Os participantes do grupo clínico e do grupo não-clínico foram recrutados em uma 
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Instituição Especializada no Atendimento da queixa escolar e em escolas da rede pública de 

um município do interior de São Paulo e de um município do interior do Ceará, sendo 18 

participantes de São Paulo e 24 participantes do Ceará. Os grupos - Clínico e Controle - 

apresentam a mesma quantidade de participantes. A amostra possui mais crianças com 8 e 9 

anos de idade, que cursavam o 3° e o 4° anos à época da coleta de dados. 

5.3 Critérios de Inclusão 

Grupo clínico: foram incluídas crianças que apresentaram problemas de comportamento 

externalizante, segundo autorrelato dos responsáveis, como: violação de regras, mentiras, 

agressividade física e/ou verbais. Assim como, alcançaram um quociente de inteligência 

compatível com a normalidade (QI ≥ 80). 

Grupo não-clínico (controle): foram incluídas crianças sem qualquer queixa de problemas 

de comportamento externalizante ou problemas de aprendizagem, portanto, crianças que 

apresentaram desenvolvimento típico, conforme as informações dos professores e que tiveram 

um quociente de inteligência compatível com a normalidade (QI ≥ 80). 

5.4 Critérios de Exclusão 

De ambos os grupos (clínico e não-clínico), foram excluídos do estudo crianças que 

apresentaram diagnóstico clínico em alguma patologia de origem genética, neurológica ou 

adquirida que impossibilitasse de alguma forma responder aos instrumentos ou de se comunicar 

com a pesquisadora, como: Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista de grau grave, 

Paralisia Cerebral, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Deficiência Física, incluindo 

outras menos frequentes. 

5.5 Instrumentos 

5.5.1 Com o Responsável 

 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) [Anexo A]: Desenvolvido por 

Goodman (1997) e validado no Brasil por Fleitlich, Cortázar e Goodman (2000), tem por 

objetivo a avaliação do comportamento das crianças. Trata-se de um instrumento de uso livre 

(disponível em https://sdqinfo.org/), composto por 25 itens, sendo 10 itens referentes aos 

pontos fortes e os outros 15 itens às dificuldades da criança, os quais são subdivididos em cinco 

escalas: sintomas emocionais, conduzir problemas, hiperatividade/desatenção, problemas de 

relacionamento com os colegas e comportamento pró-social, com cinco itens cada. As escalas 

https://sdqinfo.org/
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do questionário podem ser pontuadas com escores que variam entre 0 e 10 pontos, e o escore 

total de problemas, com pontuação máxima de 40 pontos, corresponde à soma da pontuação 

das quatro escalas de dificuldades, sendo que quanto maior o escore mais problemas 

comportamentais na área específica avaliada e no geral. Apresenta nota de corte para as escalas 

e para o escore total, o que permite a identificação de problemas versus não problemas. 

 

 Child Behavior Checklist (CBCL/6-18): Inventário comportamental desenvolvido por 

Achenback e Rescorla (2001), que permite avaliar problemas de comportamento e competência 

social em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, a partir de informações fornecidas pelos pais 

em uma escala likert de três pontos. O instrumento é composto por 138 sentenças, nas quais 

118 correspondem a problemas comportamentais e 20 itens a competência social. O CBCL 

possui oito escalas - ansiedade, retraimento, queixas somáticas, problemas sociais, problemas 

de pensamento, problemas de atenção, comportamento delinquente e comportamento agressivo 

-, sendo convertidos em perfis comportamentais – internalizante, externalizante, outros. 

5.5.2 Com a Criança 

5.5.2.1 Para incluir os participantes no estudo 

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) de David Wechsler (2014): é um 

instrumento breve de avaliação da inteligência, aplicável às crianças de 6 anos a idosos de 89 

anos. Fornece informações sobre os QIs Total, de Execução e Verbal a partir de quatro subtestes 

(Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial), em um curto espaço de tempo. A 

escala ainda fornece a possibilidade de avaliação do QI Total com apenas dois subtestes 

(Vocabulário e Raciocínio Matricial). A escala é também associada à Escala de Inteligência 

Wechsler para Crianças – Terceira Edição e à Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – 

Terceira Edição e fornece tabelas para estimativa de faixas de escore de QIT nas escalas WISC-

III e WAIS-III. 

 

5.5.2.2 Para avaliar a Teoria da Mente 

 

Teste Avançado em Teoria da Mente Strange Stories [Anexo E]: desenvolvido por 

Happé (1994), nessa pesquisa foi usada uma versão adaptada por O’Hare et al. (2009), traduzida 

e adaptada para uso no Brasil por Velloso (2012). O instrumento é composto por 12 histórias 

em que cada história representa uma atribuição a estado mental, que são: Mentira, Mentira 

Branca, Mal-entendido, Sarcasmo, Persuasão, Emoções Invertidas, Fingimento, Piada, Figura 
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de Linguagem, Duplo Blefe, Aparência/Realidade e Esquecimento. 

Para aplicação: Após a leitura da história para a criança foram realizadas duas perguntas 

para verificar a interpretação do estado mental dela. As questões eram sempre: “É verdade o 

que (personagem) disse?”, exceto nas histórias que abordam Mal-entendido e Duplo Blefe. 

Posteriormente, se pergunta: “Por que (o personagem) disse isso?”. Para auxiliar na 

compreensão das histórias foram apresentadas ilustrações das histórias. As ilustrações 

[Apêndice B] foram feitas por uma desenhista a pedido das pesquisadoras. O rascunho 

realizado foi enviado para seis juízes que avaliaram se as ilustrações eram compatíveis com as 

histórias e com a faixa-etária do instrumento. As sugestões foram discutidas e acatadas. 

Teste Ler a Mente nos Olhos (Reading the Mind in the Eyes Test): Foi utilizada uma 

versão traduzida para o português do Eyes-C (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, & 

Plumb, 2001), validada pela pesquisadora Melanie Mendoza (2012). O instrumento consiste 

em 29 pranchas, sendo o primeiro um exemplo e os outros 28 itens do teste. Cada prancha 

possui uma imagem contendo a região dos olhos de um homem ou mulher, em idades diversas, 

e quatro alternativas de estados mentais. O participante é orientado a escolher a alternativa que 

lhe parece que melhor descreve a expressão dos olhos. 

5.5.2.3 Para avaliar a empatia 

Para avaliação da empatia foram utilizadas duas escalas validadas para a população 

brasileira. As escalas são medidas padronizadas que envolvem diferentes dimensões 

estabelecidas teoricamente sobre a empatia. O sentimento da empatia implica na capacidade de 

tomar a perspectiva do outro. 

 
 Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes (EECA) [Anexo B]: Esta escala foi 

desenvolvida por Bryant (1982) e adaptada para o Brasil por Koller, Camino e Ribeiro (2001). 

É composta por 22 itens que devem ser respondidos com "sim" ou "não". Os itens 2, 3, 9, 10, 

15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 possuem direção contrária e devem ser invertidos quando for 

calculado o escore global da escala. Para crianças do Ensino Fundamental o índice de 

consistência interna foi de 0,54 para 2o ano, 0,68 para 5o ano e 0,79 para 8o ano. Os coeficientes 

de fidedignidade para teste-reteste foram r (53) = 0,74; r (108) = 0,81; e r (980) = 0,83 para os 

mesmos anos escolares, portanto, grau adequado de estabilidade dos escores em um período 

breve (Koller, et al., 2001). 
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 Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI) [Anexo C]: Foram 

aplicadas, neste estudo, três subescalas da Escala EMRI: Consideração Empática (CE), Tomada 

de Perspectiva do Outro (CG) e Personal Distress (CC), sendo adaptadas para o Brasil por 

Koller et al. (2001). Cada uma das subescalas é constituída de sete proposições, que suscitam 

uma escolha objetiva a ser assinalada numa escala do tipo Likert que varia de 1 ("Não me 

descreve bem") a 5 ("Descreve-me muito bem"). A soma dos resultados das três subescalas 

(CE, CG e CC) permite calcular o escore global da EMRI. Maiores escores indicam mais altos 

níveis de empatia em todas as três subescalas e na escala global. Os itens 2, 3, 9, 10, 11 e 13 

devem ter sua pontuação invertida para o cálculo dos escores das escalas e da escala global, 

sendo elaborados na direção oposta aos dos outros itens (Koller, et al., 2001). 

        

 5.5.2.4 Para avaliar a Autorregulação Emocional 

 

Questionário de Autorregulação Emocional (QAE) [Apêndice A]: Foi elaborado pelas 

pesquisadoras um instrumento para avaliação do constructo de Autorregulação Emocional. Tal 

medida consiste na apresentação de um curta-metragem de animação elaborado pelo 

TortugaStudios direcionado às crianças que apresentam comportamentos agressivos. O Vídeo 

possui 3 minutos e 16 segundos, sendo utilizados nesse instrumento até 1 minuto e 15 segundos, 

e foram realizadas 12 questões norteadoras tomando por base o Método Clínico Piagetiano, que 

se constitui pela observação seguida de inquérito. 

O vídeo e os itens do QAE passaram por uma avaliação de conteúdo, onde cinco juízes 

avaliaram se o vídeo e cada pergunta do instrumento eram compatíveis com a temática – 

apresentar uma criança com problemas de comportamento externalizante -, com a faixa-etária 

das crianças da pesquisa e se possibilitavam avaliar a autorregulação emocional. Os critérios 

de avaliação para o vídeo foram: O vídeo retrata a temática proposta? (criança com 

comportamentos externalizante); O vídeo corresponde a faixa etária de 8 a 12 anos? O vídeo é 

claro e de fácil compreensão considerando a faixa etária? Os critérios para avaliação de cada 

pergunta foram: A pergunta é adequada para a proposta desta seção? As pontuações indicadas 

são coerentes e favorecem a compreensão de que quanto maior a pontuação melhor a 

compreensão da história? A pergunta possui relação com a história apresentada no vídeo? A 

pergunta está clara e fácil de compreender? A pergunta corresponde à faixa etária de 8 a 12 

anos? Além desses critérios foi pedido sugestões para cada item. O QAE teve parecer favorável 

por todos os juízes. 
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5.6 Procedimento de Coleta de Dados 

  
A partir da definição do projeto foi estabelecido contato com os responsáveis pelas 

instituições participantes para a realização da pesquisa. Os objetivos e procedimentos do estudo 

foram apresentados para apreciação e concordância da direção. A direção foi informada sobre 

eventuais alterações no projeto após a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa que, quando 

necessário, sugere modificações para garantir que os aspectos éticos sejam respeitados. Com o 

consentimento das instituições para a realização da pesquisa, o projeto foi submetido para 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos. 

 
De posse da aprovação, as pesquisadoras levaram a Declaração de Responsabilidade do 

Pesquisador e solicitaram à coordenação da instituição que fossem indicadas as crianças entre 

8 e 12 anos que apresentassem as características descritas no item participantes.  

 
Os participantes foram identificados como clínico (com problemas de comportamento) 

ou controle (sem problemas de comportamento) pelos professores das escolas, para isso foi 

apresentado um checklist com alguns indicativos de problemas de comportamento 

externalizante para os profissionais se basearem. Houve convocação das mães ou cuidadoras 

primárias das crianças para uma entrevista individual cujo objetivo foi solicitar a permissão 

para que os filhos participassem como voluntários do estudo, bem como o preenchimento dos 

instrumentos SDQ e CBCL. Estes instrumentos foram respondidos pelos pais. Após 

concordarem com a participação foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

As crianças selecionadas foram convidadas a participar do estudo. Os objetivos foram 

esclarecidos em uma linguagem adequada à criança e foi apresentado o Termo de Assentimento 

(TALE). A partir da permissão dos participantes e de seus responsáveis foi iniciada a coleta de 

dados em cada escola/instituição, em horários previamente agendados, para que não houvesse 

interferência nas atividades da instituição. A coleta de dados se iniciou com a aplicação de um 

piloto entre julho e agosto de 2021, e foi finalizada em maio de 2022. 

5.7 Procedimentos de Análise de Dados 

 

Os instrumentos aplicados são padronizados possuindo instruções, correções e 

interpretação definidas. Todos os instrumentos foram corrigidos conforme a padronização 
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indicada pelos estudos dos instrumentos. Após a correção, os dados dos resultados obtidos nos 

testes e questionários/escalas foram organizados em um programa estatístico, e foram feitas 

análises estatísticas descritivas e correlacionais das variáveis do estudo. 

Todas as respostas foram analisadas segundo os critérios de correções e interpretações 

próprias dos instrumentos. A aplicação do piloto foi importante para repensar alguns critérios 

de correção do Questionário de Autorregulação Emocional (QAE), desenvolvido pelas autoras. 

Os instrumentos QAE e Strange Stories, mesmo apresentando padrões de correção, 

possibilitam o viés de avaliação do pesquisador, pois são instrumentos qualitativos. Para reduzir 

tal viés, as análises desses instrumentos passaram por uma avaliação entre juízes, sendo 

analisados individualmente por quatro pesquisadoras. A avaliação resultou em concordância 

entre as juízas, bem como, possibilitou converter o resultado qualitativo em escores 

quantitativos. 

A normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. O pressuposto de homogeneidade de variância foi avaliado por meio do teste de 

Levene. Foram realizados procedimentos de bootstrapping (1000 re-amostragens; 95% IC 

BCa) para se obter uma maior confiabilidade dos resultados, para corrigir desvios de 

normalidade da distribuição da amostra e diferenças entre os tamanhos dos grupos e, também, 

para apresentar um intervalo de confiança de 95% para as diferenças entre as médias (Haukoos 

& Lewis, 2005). 

Utilizou-se teste t de student para amostras independentes para testar diferenças entre os 

escores das variáveis e o grupo clínico e controle dos participantes. Em todas as análises 

realizou-se o cálculo do tamanho do efeito baseados nas medidas d de Cohen (Efeito irrisório 

<|0.20|; Efeito pequeno >|0.21| e <|0.39|; Efeito médio >|0.40| e <|0.79|; Efeito alto >|0.80|). 

 Foram realizadas análises de correlação bivariada de Spearman e correlação ponto 

bisserial (variáveis categóricas dicotômicas), com finalidade de investigar as relações entre os 

componentes das diversas escalas. Estas correlações foram realizadas para todos os 

participantes e também por grupo (clínico e controle). Foi investigada ainda a magnitude da 

correlação: 0,90 a 1,00 “Muito alta”; 0,70 a 0,90 “Alta”; 0,50 a 0,70 “Moderada”; 0,30 a 0,50 

“Baixa”; 0,10 a 0,30 “Pequena” (Hinkle, Wiersma, & Jurss, 2003).  
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 5.8 Aspectos éticos 

Para o estudo, foram cumpridas todas as exigências éticas propostas pela Resolução 

CNS n. 466/12, ou seja, a autorização das instituições, assinatura dos termos de consentimento 

com as devidas informações, esclarecimentos e a declaração de responsabilidade dos 

pesquisadores. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

tendo parecer aprovado pela CEPH-IPUSP, com número do parecer: 4.646.131 e número 

CAAE: 44112621.2.0000.5561. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Para incluir no estudo 

Como apresentado no método, um dos critérios de inclusão no estudo seria que as 

crianças alcançassem um quociente de inteligência compatível com a normalidade (QI ≥ 80). 

Para tal, foi utilizada a Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) em 43 crianças, 

destas, uma criança não atingiu a pontuação estimada não sendo incluída no presente estudo.  

O WASI também foi importante para avaliar o desempenho dos grupos na medida de 

inteligência, mesmo que este fator não seja uma variável desse estudo. A apuração do QI 

estimado costuma ser bastante utilizada em pesquisas de problemas comportamentais, para 

garantir que os participantes compreendam os instrumentos, assegurando a confiabilidade dos 

estudos empíricos (Jones et al., 2013; Levi-Schchar et al., 2020; Osa et al., 2016). 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste t entre os grupos (clínico e controle) com as 

crianças incluídas no estudo na escala WASI. 

Tabela 2 – Resultados do Teste de Diferença nos Escores entre Grupo Clínico e Controle na 

Escala WASI 

N clínico = 21                    

N controle = 21  

Escores Estatística do teste t (Bootstrapping sample) 

  

M DP t Gl 
Diferença 

de Média 

Valor-

p 

IC da Diferença 

de Média (95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 
Cohen's d Efeito 

WASI 

Vocabulário 

Clínico 35,67 7,93 
-1,65 40 -4,43 0,11 -9,61 1,03 0,52 _ 

Controle 40,1 9,41 

WASI Cubos 
Clínico 38,62 8,75 

-2,11 40 -5,24 0,03 -9,65 -0,38 0,67 _ 
Controle 43,86 7,27 

WASI 

Semelhanças 

Clínico 42,9 13,55 
-1,68 40 -6,86 0,10 -14,23 0,76 0,53 _ 

Controle 49,76 12,81 

WASI 

Raciocínio 

Matricial 

Clínico 45,48 8,15 
-2,44 40 -5,86 0,02 -10,23 -1,29 0,77 _ 

Controle 51,33 7,36 

WASI QIV-

Verbal 

Clínico 82,05 17,00 
-1,84 40 -9,57 0,08 -19,35 0,34 0,58 _ 

Controle 91,62 16,73 

WASI QIE-

Execução 

Clínico 86,9 12,96 
-2,62 40 -9,33 0,02 -15,73 -2,47 0,83 Alto 

Controle 96,24 9,94 

WASI QIT-4 
Clínico 82,43 15,20 

-2,41 40 -10,71 0,03 -18,57 -2,39 0,76 _ 
Controle 93,14 13,59 

WASI QIT-2 Clínico 83,48 12,73 -2,44 40 -8,86 0,02 -15,43 -1,77 0,77 _ 
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Controle 92,33 10,74 

Nota. Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2022. 
Legenda: WASI Vocabulário: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – Subteste vocabulário; WASI Cubos: Escala Wechsler Abreviada 

de Inteligência – Subteste cubos; WASI Semelhanças: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – Subteste semelhanças; WASI Raciocínio 

Matricial: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – Subteste raciocínio matricial; WASI QIV-Verbal: Escala Wechsler Abreviada de 
Inteligência – QI Total Verbal; WASI QIE-Execução: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – QI Total Execução; WASI QIT-4: Escala 

Wechsler Abreviada de Inteligência – QI Estimado; WASI QIT-2: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – QI Total. 

As crianças sem problemas de comportamento externalizante (controle) tiveram escores 

significantivamente superiores em relação às crianças do grupo clínico nos Subtestes de Cubos 

e Raciocínio Matricial, que compõem a Escala QI Execução, também apresentou escore 

estatisticamente significante e efeito da diferença alto (d de Cohen = 0,83).  

As medidas de QI para quatro e dois subtestes também tiveram escores estatisticamente 

significante, isso mostra que as crianças sem problemas de comportamento possuem 

desempenho melhor em medidas de inteligência, principalmente na Escala QI Execução. Essa 

escala corresponde a avaliação não verbal do instrumento, medindo a organização perceptual, 

a capacidade de manipular estímulos visuais de forma rápida e precisa, e outros processos 

cognitivos não verbais. 

O QI de Execução se relaciona com a inteligência fluida, que corresponde ao raciocínio 

abstrato, isto é, a capacidade de resolver novos problemas de forma rápida, exata e criativa 

(Yates, Trentini, Tosi, Corrêa, Poggere, & Valli, 2006). Isso pode significar que as crianças 

com problemas de comportamento externalizante possuem mais dificuldades relacionadas a 

inteligência fluida, no entanto, esse estudo não objetivou analisar essa variável, não sendo 

possível fazer afirmações mais abrangentes a respeito da relação entre inteligência e problemas 

de comportamento externalizante em uma amostra reduzida e apenas a partir das medidas aqui 

empregadas.  

6.2 Confirmação do grupo clínico 

Os instrumentos de avaliação dos comportamentos (SDQ e CBCL) foram aplicados para 

confirmar as crianças do grupo clínico, visto que apenas a identificação pelos professores ou 

pais poderia implicar no viés de avaliação, ou mesmo para os casos em que a criança fosse 

novata na escola e os professores não tivessem conhecimento sobre os comportamentos dela 

(Jones et al., 2013; Boxmeyer et al., 2021; Wade et al., 2016). Além disso, buscou-se assegurar 

que as crianças do grupo controle não apresentavam problemas de comportamento 

externalizante. 
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A tabela a seguir apresenta os resultados do teste t de diferença entre os grupos (clínico 

e controle) nos instrumentos de indicativos comportamentais. 

Tabela 3 - Resultados do Teste de Diferença nos escores entre Grupo Clínico e Controle nas 

Escalas de Comportamento 
 

N clínico = 21                    

N controle = 21  

Escores Estatística do teste t (Bootstrapping sample)   

M DP t Gl 
Diferença 

de Média 

Valor-

p 

IC da Diferença 

de Média (95%) 
 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 
Cohen's d Efeito 

 

SDQ – Sintomas 

Emocionais 

Clínico 4,57 2,39 
1,68 40 1,28 0,100 -0,26 2,93 0,53 _ 

 

Controle 3,29 2,55  

SDQ – Problemas de 

Conduta 

Clínico 4,48 1,86 
6,82 40 3,38 0,001 2,43 4,37 2,16 Alto 

 

Controle 1,1 1,3  

SDQ - Hiperatividade 
Clínico 7,05 2,53 

6,93 40 5,14 0,001 3,61 6,48 2,2 Alto 
 

Controle 1,9 2,25  

SDQ – Problemas de 

relacionamento com os 

colegas  

Clínico 3,24 2,42 
3,87 40 2,38 0,003 1,17 3,60 1,23 Alto 

 

Controle 0,86 1,42  

SDQ – 

Comportamento Pró-

Social 

Clínico 8,05 1,91 
-2,54 40 -1,23 0,02 -2,20 -0,37 0,81 Alto 

 

Controle 9,29 1,14  

Pontuação Total de 

Dificuldades 

Clínico 19,52 6,06 
7,06 40 12,38 0,001 8,85 15,86 2,23 Alto 

 

Controle 7,14 5,27  

SDQ Suplemento de 

Impacto 

Clínico 1,48 1,36 
3,31 40 1,14 0,003 0,56 1,77 1,05 Alto 

 

Controle 0,33 0,79  

CBCL – 

Ansiedade/Depressão 

Clínico 9,14 3,54 
2,93 40 3,38 0,013 0,97 5,60 0,93 Alto 

 

Controle 5,76 3,92  

CBCL – 

Retraimento/Depressão 

Clínico 5 3,14 
4,11 40 3,14 0,001 1,69 4,53 1,3 Alto 

 

Controle 1,86 1,52  

CBCL – Queixas 

Somáticas 

Clínico 3,62 3,62 
3,29 40 2,81 0,005 1,13 4,48 1,04 Alto 

 

Controle 0,81 1,47  

CBCL – Problemas 

Sociais 

Clínico 6,57 3,64 
4,31 40 5,42 0,001 3,30 7,65 1,36 Alto 

 

Controle 2,33 2,65  

CBCL – Problemas de 

Pensamento 

Clínico 6,29 4,81 
4,98 40 5,42 0,001 3,30 7,65 1,58 Alto 

 

Controle 0,86 1,31  

CBCL – Problemas de 

Atenção 

Clínico 12,14 5,24 
7,81 40 9,81 0,001 7,54 12,04 2,47 Alto 

 

Controle 2,33 2,35  

CBCL – 

Comportamento 

Delinquente 

Clínico 4,52 2,48 
6,06 40 3,81 0,001 2,59 5,16 1,92 Alto 

 

Controle 0,71 1,45  

CBCL – 

Comportamento 

Agressivo 

Clínico 15,38 4,06 
12,71 40 13,09 0,001 11,20 14,90 4,02 Alto 

 

Controle 2,29 2,39  
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CBCL – Outros 

Problemas 

Clínico 6,38 4,26 
3,65 40 3,95 0,002 1,89 6,18 1,16 Alto 

 

Controle 2,43 2,52  

CBCL -Internalizante 
Clínico 17,76 7,17 

4,64 40 9,33 0,001 4,90 13,30 1,47 Alto 
 

Controle 8,43 5,75  

CBCL -Externalizante 
Clínico 19,9 5,34 

12,47 40 16,90 0,001 14,47 19,43 3,94 Alto 
 

Controle 3 3,16  

CBCL - Outros 
Clínico 31,38 14,08 

6,92 40 23,42 0,001 17,06 30,47 2,19 Alto 
 

Controle 7,95 6,47  

CBCL - Total 
Clínico 69,05 21,41 

9,05 40 49,66 0,001 39,46 60,73 2,86 Alto 
 

Controle 19,38 13,143  

Nota. Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2022. 
Legenda: SDQ – Sintomas Emocionais: Strengths and Difficulties Questionnaire – Escala de Sintomas Emocionais; SDQ – Problemas de Conduta: 

Strengths and Difficulties Questionnaire – Escala de Problemas de Conduta; SDQ – Hiperatividade: Strengths and Difficulties Questionnaire – 

Escala de Hiperatividade; SDQ – Problemas de Relacionamento com os colegas: Strengths and Difficulties Questionnaire – Escala de Problemas 

de Relacionamento com os colegas; SDQ – Comportamento Pró-social: Strengths and Difficulties Questionnaire – Escala de Comportamento Pró-

social; SDQ - Pontuação Total de Dificuldades: Strengths and Difficulties Questionnaire – Pontuação Total de Dificuldades; SDQ – Suplemento 
de Impacto: Strengths and Difficulties Questionnaire – Suplemento de Impacto.CBCL – Ansiedade/Depressão: Child Behavior Checklist – Escala 

de Ansiedade e Depressão; CBCL – Retraimento e Depressão: Child Behavior Checklist – Escala de Retraimento e Depressão; CBCL – Queixas 

Somáticas: Child Behavior Checklist – Escala de Queixas Somáticas; CBCL – Problemas Sociais: Child Behavior Checklist – Escala de Problemas 
Sociais; CBCL – Problemas de Pensamento: Child Behavior Checklist – Escala de Problemas de Pensamento; CBCL – Problemas de Atenção: 

Child Behavior Checklist – Escala de Problemas de Atenção; CBCL – Comportamento Delinquente: Child Behavior Checklist – Escala de 

Comportamento Delinquente; CBCL – Comportamento Agressivo: Child Behavior Checklist – Escala de Comportamento Agressivo; CBCL – 
Outros Problemas: Child Behavior Checklist – Escala Outros Problemas; CBCL – INTERNALIZANTE: Child Behavior Checklist – Perfil 

Internalizante; CBCL – EXTERNALIZANTE: Child Behavior Checklist – Perfil Externalizante; CBCL – OUTROS: Child Behavior Checklist – 

Perfil Outros; CBCL – TOTAL: Child Behavior Checklist – Pontuação Total. 

 

A aplicação dos instrumentos para avaliação dos comportamentos das crianças (SDQ e 

CBCL) produziu os seguintes resultados: as crianças com problemas de comportamento 

externalizante (clínico) tiveram escores significativamente maiores do que as crianças sem 

problemas de comportamento (controle) em quase todos os fatores do instrumento SDQ, exceto 

na Escala Sintomas Emocionais – em que não houve diferença significativa - e na Escala de 

Comportamento Pró-social – na qual as crianças do grupo controle tiveram a pontuação maior.  

A Escala Comportamento Pró-social do SDQ foi a única em que o grupo clínico obteve 

um escore estatisticamente significante menor em comparação com o grupo controle, o que 

pode indicar que o grupo controle possui mais pró-socialidade que o grupo clínico, como 

apresentando em outras investigações (Cia & Costa, 2012). No entanto, somente esta medida 

não é suficiente para constatar a pró-socialidade, por isso no presente estudo investigamos as 

possíveis associações entre o comportamento externalizante e outras variáveis como empatia, 

autorregulação e teoria da mente. 

No instrumento CBCL, as crianças do grupo clínico tiveram escores significativamente 

maiores em todas as escalas e pontuações gerais, em comparação às crianças do grupo controle. 

Dessa forma, foram confirmados que as crianças indicadas pelos professores realmente 

apresentavam sintomas de problemas de comportamento externalizante, bem como possuem 
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problemas de comportamento internalizante. Este dado é importante para validar a importância 

da escola e dos professores que são sensíveis para identificar problemas de aprendizagem e 

comportamentais, especificamente, os comportamentos facilmente observáveis que provocam 

algum desconforto no ambiente, como o caso de problemas de comportamento da categoria 

externalizante (Anselmi, Piccinini, Barros, & Lopes, 2004; Lyra et al, 2009). No entanto, não 

cabe aos professores diagnosticarem ou rotularem tais crianças, o que poderia implicar em 

preconceito e na limitação das capacidades das crianças. A comunicação escola e família é 

extremamente importante para a identificação precoce de dificuldades de aprendizagens e 

comportamentais. 

As crianças do grupo controle mesmo apresentando escores mais baixos nas pontuações 

de problemas de comportamento, tiveram um índice considerável de sintomas 

comportamentais, especialmente no que se refere ao perfil internalizante, como sintomas 

emocionais e ansiedade. Esse dado foi observado durante a aplicação dos instrumentos, em que 

as mães comumente traziam problemas de comportamento internalizante associados às crianças 

do grupo controle. Sendo assim, é preocupante o fato de que a maior parte das crianças 

apresentem algum problema comportamental, mesmo que em grau menor. Como os dados 

foram coletados após o período crítico da pandemia, fica a reflexão se pode ser resultado desse 

momento que provocou grande mobilização emocional. 

As crianças apontadas pelos professores como sem problemas comportamentais 

apresentaram problemas do tipo internalizante nos instrumentos de medida respondidas pelas 

mães. Isso se deve a própria limitação do checklist entregue aos professores, que só conteve 

comportamentos externalizantes. Esse dado também foi encontrado na literatura, já que os 

problemas internalizantes chamam menos atenção do que os externalizantes e dificilmente 

causam conturbações em sala de aula, como é o caso de brigas e desobediência. Sendo assim, 

os professores identificam melhor, ou unicamente, alunos com problemas externalizantes 

(Youngstrom, Loeber, & Stouthamer-Loeber, 2000; Verhulst, Dekker, & van der End, 1997). 

Os problemas internalizantes além de chamarem menos atenção, são frequentemente 

considerados menos importantes ou severos, visto que suas manifestações não alteram o 

ambiente na mesma proporção que os externalizantes (Avanci, 2008).  
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6.3 Comparação entre os grupos (clínico e controle) e as medidas de Empatia, 

Autorregulação Emocional e Teoria da Mente 

Os dados foram analisados a partir do teste de comparação de média (teste t) entre os 

grupos (clínico e controle) e os instrumentos para avaliar empatia, autorregulação emocional e 

teoria da mente.  

Tabela 4 - Resultados do Teste de Diferença nos escores entre Grupo Clínico e Controle nas 

Escalas de Empatia, Autorregulação Emocional e Teoria da Mente 

N clínico = 21                    

N controle = 21  

Escores Estatística do teste t (Bootstrapping sample) 

  

 

M 

 

DP t Gl 
Diferença 

de Média 

Valor-

p 

IC da Diferença 

de Média (95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 
Cohen's d Efeito 

 
     

EECA - Empatia 

Crianças/Adolescentes 

Clínico 30,14 2,308 
0,67 40 0,62 0,502 -1,02 2,18 0,21 _ 

 

Controle 29,52 3,487  

EMRI - Consideração 

Empática (CE) 

Clínico 23,57 5,519 
0,03 40 0,05 0,977 -3,14 3,29 0,01 _ 

 

Controle 23,52 5,173  

EMRI -Tomada de 

Perspectiva (CG) 

Clínico 22,52 5,79 
0,08 40 0,14 0,93 -3,38 3,83 0,03 _ 

 

Controle 22,38 5,37  

EMRI - Personal 

Distress (CC) 

Clínico 24,1 5,74 
0,51 40 0,95 0,61 -2,42 4,93 0,16 _ 

 

Controle 23,14 6,28  

EMRI ESCORE 

GLOBAL 

Clínico 69,52 14,05 
0,11 40 0,47 0,91 -7,95 8,81 0,04 _ 

 

Controle 69,05 12,64  

QAE – 

Autorregulação 

Emocional 

Clínico 17,38 4,26 
-1,74 40 -2,05 0,09 -4,44 -0,03 0,55 -_ 

 

Controle 19,43 3,32  

Strange Stories 
Clínico 10,95 4,65 

0,04 40 0,05 0,97 -2,11 2,21 0,01 _ 
 

Controle 10,9 3,27  

EYES-C 
Clínico 15,52 4,50 

-1,63 40 -2,14 0,11 -4,83 0,49 0,52 - 
 

Controle 17,67 3,98  

Nota. Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2022. 
Legenda: EECA: Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes; EMRI – Consideração Empática (CE): Escala Multidimensional de 

Reatividade Interpessoal – Escala Consideração Empática; EMRI -Tomada de Perspectiva (CG): Escala Multidimensional de Reatividade 
Interpessoal – Escala de Tomada de Perspectiva; EMRI - Personal Distress (CC): Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal – Escala 

Personal Distress; EMRI – Global: Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal – Resultado Global. QAE – Questionário de 

Autorregulação Emocional; Strange Stories: Teste Avançado em Teoria da Mente Strange Stories; EYES-C: Reading the Mind in the Eyes Test. 

Nos instrumentos de empatia (EECA e EMRI) não houve alterações significativas nos 

escores das escalas e subescalas. Dessa forma, as crianças com problemas de comportamento 
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externalizante não apresentaram alteração no construto empatia quando comparadas com as 

crianças do grupo controle. 

Algumas pesquisam também identificaram que não há prejuízo da empatia em crianças 

com problemas de comportamento externalizante, pois se constatou que apesar dessas crianças 

serem mais agressivas e quebrarem regras, elas conseguem ter preocupação com o outro 

(Gambin & Sharp, 2016). Outras investigações apontam para o desenvolvimento da empatia 

após os anos pré-escolares, sendo possível que crianças com comportamentos agressivos 

desenvolvem preocupação com o bem-estar dos outros (Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, 

Usher, & Bridges, 2000).  

Pesquisas atuais sugerem que crianças que apresentam níveis mais altos de empatia 

afetiva podem aumentar a vulnerabilidade ao desenvolvimento de problemas comportamentais 

e emocionais, bem como crianças que apresentam problemas externalizantes conjuntamente 

com problemas internalizantes apontam para maiores níveis de empatia afetiva (Machado, 

Vieira, & Marin, 2021).  

O grupo clínico teve escore menor do que o grupo controle no Questionário de 

Autorregulação Emocional (QAE), mas essas diferenças não atingiram significância estatística. 

Esse dado representa que as crianças com problemas de comportamento não apresentam 

alteração na autorregulação emocional. 

A Teoria da Mente que foi medida pelo Strange Stories e o Eyes-C não apresentou 

escore estatisticamente significante, portanto, a ToM não estaria alterada em crianças com 

problemas de comportamento externalizante. Esse resultado complementa os demais 

encontrados, visto que as variáveis teoria da mente, empatia e autorregulação emocional podem 

se relacionar (Spenser et al., 2020; Özbaran et al., 2018). 

Dessa forma, a hipótese desse estudo não se confirmou, já que era esperado que as 

crianças com problemas de comportamento externalizante apresentassem alterações nos fatores 

empatia, autorregulação emocional e teoria da mente, com base em estudos anteriores: Koller 

e Bernardes (1997), Eisenberg (2000), Rydell, Berlin e Bohlin (2003), Nader-Grobois, Houssa 

e Mazzone (2013), Spenser, Bull, Betts e Winder (2020), entre outros. 

No entanto, os estudos em cognição social são limitados, em sua maioria, as crianças 

pré-escolares. Esse dado é importante, pois as crianças desse estudo possuem idade escolar – 8 
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a 12 anos -, fase em que pode haver processos hormonais e cognitivos em transição para a 

adolescência, momento que comumente é associada a rebeldia e desobediência, o que pode 

implicar na avaliação dos pais, que são quem respondem às medidas de comportamento 

(Anselmi, Piccinini, Barros, & Lopes, 2004; Sawyer er al, 2001). 

6.4 Correlação entre as variáveis 

Foram realizadas análises de correlação bivariada de Spearman e correlação ponto 

bisserial (variáveis categóricas dicotômicas), com finalidade de investigar as relações entre os 

componentes das diversas escalas.  

Tabela 5 – Análises de Correlação de Spearman entre as Escalas de Comportamento 

Nota. Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2022. 

Legenda: * = p <0,05; ** = p<0,001 

Quase todas as escalas comportamentais e suas pontuações gerais se correlacionaram 

negativamente com grupo, exceto a escala do SDQ – Sintomas Emocionais e SDQ – 

Comportamento Pró-social. Sendo assim, quanto mais pertencente ao grupo controle menores 

os níveis de problemas de comportamento. A escala SDQ – Comportamento Pró-social se 

correlacionou positivamente com grupo, quanto maiores os níveis de comportamento pró-

social, mais relacionado ao grupo controle. 
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As escalas para avaliar problemas de comportamento se correlacionaram positivamente 

em diversas subescalas e entre os dois instrumentos, evidenciando que as crianças costumam 

apresentar diferentes sintomas comportamentais e podem manifestar problemas de 

comportamento dos dois tipos, externalizante e internalizante (APA, 2013). 

A subescala cinco do SDQ – Comportamento Pró-social foi a única que teve correlação 

negativa com as subescalas de medidas comportamentais, dessa forma, quanto maior o índice 

em pró-socialidade menor os sintomas de problemas comportamentais. 

A tabela 6 apresenta as correlações entres todas as escalas aplicadas, no entanto, para 

melhor apresentar esses resultados, somente foram colocados os dados que tiveram alguma 

correlação significativa. A tabela completa com todas as análises de correlação se encontra no 

apêndice C. 

Tabela 6 – Análises de Correlação de Spearman entre as Escalas de Comportamento, Empatia, 

Autorregulação Emocional e ToM 

Nota. Fonte: Elaborada pelas próprias autoras, 2022. 

Legenda: * = p <0,05; ** = p<0,001. 

As escalas de empatia resultaram nas seguintes correlações: EMRI CE – Consideração 

Empática, EMRI CC - Personal Distress (angústia pessoal) e EMRI Global se correlacionaram 
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negativamente com a EECA, o que indica que quanto maiores os níveis de consideração 

empática ou angústia pessoal menor a empatia na EECA. As diferenças de correlação entre 

estas escalas haviam sido identificadas no estudo de adaptação e validação para uso no Brasil 

(Koller, Camino, & Ribeiro, 2001). 

 EMRI CC - Personal Distress e EMRI Global se correlacionaram positivamente com 

CBCL III – Queixas Somáticas, indicando que crianças com queixas somáticas apresentam 

mais angústia pessoal e empatia no escore global EMRI. EMRI CG – Tomada de Perspectiva, 

EMRI CC – Angústia Pessoal e EMRI Global se correlacionaram positivamente com CBCL V 

– Problemas de Pensamento, isto é, crianças com mais tomada de perspectiva e angústia pessoal 

costumam ter níveis mais elevados de problemas de pensamento. É possível que essas crianças 

sejam mais sensíveis pela característica dos problemas de pensamento, o que as fazem refletir 

mais sobre suas dificuldades emocionais, contribuindo para o desenvolvimento da tomada de 

perspectiva e angústia pessoal.  

A escala do CBCL V – Problemas de Pensamento faz parte do perfil internalizante que 

também apresentou uma correlação positiva com EMRI CC – Angústia Pessoal. Dessa forma, 

crianças que possuem problemas de comportamento internalizante apresentam níveis de 

angústia pessoal. Esses resultados corroboram com investigações anteriores que apontam a 

correlação de empatia afetiva com problemas internalizantes, como depressão e ansiedade 

(Alves, 2012; Green et al., 2018). Bem como, a angústia pessoal pode surgir devido a altos 

níveis de envolvimento emocional caracterizado pela experiência de emoções negativas, o que 

pode aumentar a vulnerabilidade ao desenvolvimento de problemas de comportamento 

internalizante (Tone & Tully, 2014; Green et al., 2018). 

A escala da EMRI – Angústia Pessoal e o escore global se correlacionaram 

positivamente com a escala EMRI – Consideração Empática, que indica que essas duas 

dimensões da empatia estão relacionadas, o que é o esperado já que elas são dimensões afetivas 

da empatia. A dimensão cognitiva da empatia na EMRI – Tomada de Perspectiva – não se 

correlacionou com as dimensões afetivas.  

Foram observadas correlações negativas baixas entre o Questionário de Autorregulação 

Emocional (QAE) e as escalas comportamentais do SDQ (Problemas de Conduta, 

Hiperatividade e Problemas de relacionamento com os colegas), bem como correlações 

negativas entre o QAE e as escalas do CBCL (Retraimento, Problemas de Atenção, 



64  

Comportamento Delinquente, Comportamento Agressivo, perfil externalizante e outros 

problemas de comportamento). Dessa forma, quanto mais as crianças conseguem autorregular 

suas emoções, menos problemas de comportamento nessas escalas são manifestados. Esse 

resultado é um indicativo de que a autorregulação emocional contribui para a diminuição de 

comportamento do tipo externalizante, como problemas de conduta, hiperatividade, problemas 

com os pares, comportamento delinquente e comportamento agressivo. 

Segundo os estudos de Causadias, Salvatore e Sroufe (2012), a autorregulação 

emocional favorece o controle do ego e a resiliência do ego, o que influencia no ajustamento 

global das crianças em idade pré-escolar. A falta de controle do ego está relacionada com o 

desenvolvimento de problemas de comportamento externalizante (Chuang, Lamb, & Hwang, 

2006). Estudos sobre a regulação de emoção associada aos transtornos de humor em crianças 

identificaram que estas apresentam menos explosões temperamentais quando regulam suas 

próprias emoções (Roy et al., 2013). Dessa forma, as emoções da criança exercem forte 

influência em comportamentos desajustados e indicadores de psicopatologias. As emoções se 

relacionam a tipos específicos de problemas emocionais e comportamentais (Consetino-Rocha 

& Linhares, 2013). Dessa forma, a autorregulação emocional parece auxiliar prevenindo e 

reduzindo sintomas emocionais e comportamentais, especialmente do tipo externalizante. 

A teoria da mente (ToM) através do instrumento EYES-C apresentou correlações 

negativas baixas com escalas de problemas de comportamento: SDQ – Hiperatividade, SDQ – 

Pontuação Geral, CBCL – Problemas de Atenção, CBCL – Comportamento Delinquente, 

CBCL – Comportamento Agressivo, Perfil Externalizante e Outros. Dessa forma, quanto 

maiores os níveis da ToM, menores os níveis de problemas comportamentais nessas escalas. 

O EYES-C se correlacionou positivamente com o Strange Stories e o QAE, dessa 

forma, quanto maiores os níveis de ToM no Strange Stories e de autorregulação emocional no 

QAE, maiores os níveis de ToM no EYES-C. Estudos anteriores já haviam evidenciado a 

relação entre ToM e autorregulação emocional, indicando que as crianças que apresentaram 

dificuldades na habilidade da ToM, também exibiram déficits em expressar e regular suas 

emoções (Özbaran et al., 2018). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os problemas de comportamento – internalizante, externalizante e outros – são as 

principais causas de adoecimento mental infantil, possuindo uma alta prevalência em crianças 

de todas as faixas etárias. Esse estudo investigou se crianças em idade escolar com problemas 

de comportamento externalizante apresentavam alterações importantes da cognição social e 

pró-socialidade, quando comparadas com crianças em idade escolar sem problemas de 

comportamento externalizante. 

O estudo possibilitou algumas análises: importância de confirmar as crianças do grupo 

clínico através das escalas de comportamento, visto que estudos anteriores alertam para o risco 

de viés do avaliador, nesse caso os professores e os pais. Bem como, a apuração do QI estimado 

é relevante para identificar crianças que possuam dificuldades de aprendizagem que 

impossibilite a compreensão dos instrumentos aplicados, ou mesmo que tais problemas de 

aprendizagem interfiram nos resultados.  

Os resultados do estudo apontam que as crianças com problemas de comportamento 

quando comparadas com crianças sem problemas comportamentais, não possuem alterações 

importantes da cognição social, não sendo encontrada alterações nas variáveis empatia, 

autorregulação emocional e ToM. No entanto, esse estudo teve um fator limitante relacionado 

a amostra dos participantes, sendo necessário um estudo com uma amostra maior para 

investigar as variáveis com mais fidedignidade.  

A pró-socialidade através da escala de comportamento pró-social do SDQ foi mais bem 

evidenciada no grupo controle, no entanto, acredita-se que os construtos empatia, 

autorregulação emocional e ToM são importantes para o desenvolvimento de comportamento 

pró-social, bem como, somente a escala do SDQ não é suficiente para afirmar que as crianças 

sem problemas se comportam mais pró-socialmente. 

A área da Cognição Social em crianças com problemas de comportamento se encontra 

em constante crescimento, o que denota o interesse dos estudiosos da área em ampliar o 

conhecimento do desenvolvimento da ToM e de outras capacidades sociocognitivas. No 

entanto, a busca por pesquisas empíricas relacionadas com cognição social e crianças em idade 

escolar, são escassas e limitadas, mostrando a necessidade de mais pesquisas com essa faixa 

etária. Pesquisas que investiguem cognição social e desenvolvimento moral também são 

bastante limitadas, dessa forma, esse estudo se mostrou relevante para proporcionar um olhar 
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atual sobre as crianças com problemas de comportamento externalizante, entendendo que elas 

não se limitam aos problemas que apresentam e não possuem, necessariamente, alterações 

significativas em seu desenvolvimento sociocognitivo e moral. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AUTORREGULAÇÃO EMOCIONAL 

 

Vídeo: O Nervosinho (https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4): Apresentação de 

um curta-metragem de animação elaborado pelo TortugaStudios direcionado às crianças que 

apresentam comportamentos agressivos. O Vídeo possui 3 minutos e 16 segundos, sendo 

utilizados nessa pesquisa até 1 minuto e 15 segundos, e serão realizadas algumas questões 

norteadoras tomando por base o Método Clínico Piagetiano, que se constitui pela observação 

seguida de inquérito. As perguntas são mais ou menos abertas e sua continuação depende das 

respostas do participante. Esta prática foi utilizada com fins de conhecer a lógica do pensamento 

da criança, dessa forma não existem respostas certas ou erradas, o objetivo é compreender, do 

ponto de vista da criança, como ocorrem estas dimensões afetivas, como a criança sente, 

percebe e regula as emoções negativas, como a raiva. Após o vídeo serão apresentadas as 

seguintes questões: 

 

Questões de compreensão da história. Essas questões possibilitarão perceber se a criança 

reconhece o “mau comportamento” do personagem e o(s) sentimento(s) envolvido(s). Caso a 

criança não dê resposta que envolva o mau comportamento e os sentimentos decorrentes a 

pesquisadora deverá dizer: “Fabinho é um garoto que sempre está zangado e insatisfeito, 

brigando com os colegas e quebrando seus brinquedos. Isso faz com que ele não tenha muitos 

amigos. Como Fabinho se sente (questão 4)?” 

 

1. Você se lembra do nome do garoto do vídeo? 

0 – Não lembro ou nome errado 

1 – Nervosinho 

2 – Fabinho 

 

2. Conte-me o que você compreendeu da história. 

0– Não apresenta nenhuma resposta. 

1– Resposta que apresenta uma compreensão parcial 

2- Resposta que apresenta uma compreensão total 

 

3 Por que Fabinho é chamado de nervosinho? 

0 – Não apresenta nenhuma resposta. 

1 – Resposta que compreende pelo menos um comportamento 

2  - Resposta que compreende mais de um comportamento 

 

4 Como Fabinho se sente? 

0 – Não apresenta nenhuma resposta. 

1 – Sente-se bem. 

2 – Sente-se mal. 

 

Questões de autorregulação afetiva. Inicialmente a pesquisadora irá contar uma história-

hipotética em que o personagem terá que decidir sobre duas condutas (machucar o colega-

adversário x não machucar seu colega-adversário e se manter no jogo) e para isso terá que regular 

suas energias afetivas. 

 

Vou te contar uma história sobre o Fabinho: certa vez ele estava jogando futebol com seus colegas 

e ficou com muuiiita raiva porque seu time estava perdendo. Ele estava com uma vontade imensa 

de machucar o seu colega-adversário, mas ele sabia que se assim o fizesse seria expulso do jogo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4
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5 Você acha que Fabinho vai conseguir se controlar e não machucar o seu colega-adversário? 

A resposta da criança será pontuada da seguinte forma: 

0 ponto – caso ele não consiga se controlar e machuca o colega. 

1 ponto – caso a criança demonstre dúvida entre não machucar e machucar. 

2 pontos – caso a criança consiga se controlar e não machuca o colega.  

 

6 Qual é o sentimento do Fabinho nesse momento? 

0 – Não sei (incapaz de identificar o sentimento alheio). 

1 – Positivo (não esperado para o contexto). 

2 – Negativo (esperado para o contexto). 

 

7 Você se sentiria da mesma forma que Fabinho? Por quê? 

Resposta: “sim” ou “não” 

Justificativa: 

0 – Não sei (incapaz de identificar seus sentimentos). 

1 – Positivo (não esperado para o contexto). 

2 – Negativo (esperado para o contexto). 

 

Questões de autoconhecimento das emoções: 

 

8 Pode me contar alguma situação parecida que aconteceu com você? (Questão que 

possibilitará saber sobre o autoconhecimento das emoções). 

0 – Não sei, não lembro. 

1 – Resposta que envolve desfecho antissocial. 

2 – Resposta que envolve desfecho pró-social. 

 

9 Como você resolveu a situação? 

0 – Não sei, não lembro. 

1 – Resposta que envolve desfecho antissocial. 

2 – Resposta que envolve desfecho pró-social. 

 

10 Você sente raiva com frequência? Como é? (Questão que possibilitará saber sobre o 

sentimento de raiva). 

0 – Não sei (incapaz de identificar o sentimento de raiva). 

1 – Positivo (não esperado para o contexto). 

2 – Negativo (esperado para o contexto). 

 

11 O que você faz quando se sente raivoso com algum amigo? 

0 – Não apresenta nenhuma resposta. 

1 – Resposta que envolve desfecho antissocial. 

2 – Resposta que envolve desfecho pró-social. 

 

12 Fazer essas coisas ajuda a passar a raiva? Por quê? 

Resposta: “sim”, “às vezes”, “não” 

Justificativa para o desfecho antissocial: 

0 – Não apresenta nenhuma resposta. 

1 – Sente-se bem. 

2 – Sente-se mal. 

Justificativa para o desfecho pró-social 

0 – Não apresenta nenhuma resposta. 

1 – Sente-se mal. 

2 – Sente-se bem. 
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APÊNDICE B – ILUSTRAÇÕES PARA O STRANGE STORIES 

 

                                      

                                              1.MENTIRA                       2. MENTIRA BOA 

                                          

                                  3.MAL-ENTENDIDO              4. SARCASMO 

                                

                                   5.CONVENCIMENTO        6. EMOÇÕES INVERTIDAS 
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                                 7.FINGIMENTO                             8. PIADA 

                      

                            9.FIGURA DE LINGUAGEM            10. DUPLO BLEFE 

                    

                    11.APARÊNCIA/REALIDADE          12. ESQUECIMENTO 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE C -  CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE AS ESCALAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Nota. * = p < 0,05; ** = p < 0,001 
 

 

 

 

 

 

Id
a
d

e 

G
ên

ero
 

E
sta

d
o

 

G
ru

p
o

 

E
sco

la
rid

a
d

e
 

S
D

Q
 E

1
 

S
D

Q
 E

2
 

S
D

Q
 E

3
 

S
D

Q
 E

4
 

S
D

Q
 E

5
 

P
o
n

t. G
era

l 

S
D

Q
 S

I 

C
B

C
L

 I 

C
B

C
L

 II 

C
B

C
L

 III 

C
B

C
L

 IV
 

C
B

C
L

 V
 

C
B

C
L

 V
I 

C
B

C
L

 V
II 

C
B

C
L

 V
III 

C
B

C
L

 IX
 

In
tern

a
liza

n
te 

E
x
tern

a
liza

n
te 

O
u

tro
s 

T
o
ta

l 

E
E

C
A

 

E
M

R
I C

E
 

E
M

R
I C

G
 

E
M

R
I C

C
 

E
M

R
I 

G
lo

b
a
lL

 

Q
A

E
 

S
S

 

E
y
es T

e
st 

Idade -                                 

Gênero ,49** -                                

Estado ,59** ,22 -                               

Grupo -,21 -,39* 0 -                              

Escolaridade ,91** ,48** ,75** -,29 -                             

SDQ E1 ,12 ,15 ,21 -,24 ,2 -                            

SDQ E2 ,37* ,31* ,28 -,75** ,46** ,39** -                           

SDQ E3 -,02 ,28 -,15 -,74** ,02 ,37* ,57** -                          

SDQ E4 ,28 ,23 ,19 -,64** ,34* ,39** ,64** ,62** -                         

SDQ E5 -,19 -,30 -,23 ,41** -,23 -,01 -,46** -,3 -,24 -                        

Pont. Geral ,22 ,32* ,13 -,76** ,28 ,64** ,82** ,86** ,80** -,34* -                       

SDQ SI ,21 ,23 ,11 -,49** ,28 ,32* ,51** ,55** ,42** -,43** ,58** -                      

CBCL I ,15 ,04 ,27 -,51** ,27 ,43** ,38* ,42** ,50** -,14 ,53** ,27 -                     

CBCL II ,23 ,27 ,32* -,54** ,37* ,38* ,67** ,45** ,64** -,39* ,65** ,53** ,58** -                    

CBCL III ,33* ,10 ,30 -,52** ,43** ,39* ,43** ,29 ,39** -,22 ,44** ,54** ,55** ,41** -                   

CBCL IV ,19 ,14 ,21 -,58** ,28 ,48** ,43** ,49** ,66** -,13 ,63** ,46** ,57** ,55** ,65** -                  

CBCL V ,21 ,24 ,33* -,65** ,34* ,45** ,53** ,57** ,55** -,29 ,66** ,41** ,71** ,56** ,64** ,61** -                 

CBCL VI ,14 ,25 0 -,81** ,22 ,31* ,67** ,82** ,72** -,39* ,81** ,57** ,52** ,62** ,43** ,68** ,65** -                

CBCL VII ,13 ,36* -,05 -,77** ,17 ,19 ,60** ,62** ,50** -,42** ,62** ,40** ,39* ,54** ,45** ,65** ,56** ,78** -               

CBCL VIII ,12 ,23 ,13 -,87** ,26 ,31* ,72** ,74** ,69** -,41** ,78** ,47** ,57** ,61** ,54** ,70** ,70** ,83** ,77** -              

CBCL IX ,27 ,22 ,43** -,49** ,45** ,24 ,43** ,39* ,43** -,21 ,45** ,51** ,49** ,50** ,61** ,59** ,74** ,58** ,49** ,55** -             

Internalizante ,26 ,12 ,35* -,61** ,40** ,50** ,55** ,49** ,60** -,28 ,65** ,50** ,93** ,74** ,73** ,66** ,78** ,63** ,51** ,68** ,61** -            

Externalizante ,13 ,30 ,09 -,87** ,25 ,33* ,71** ,75** ,67** -,43** ,79** ,48** ,54** ,63** ,53** ,73** ,69** ,86** ,87** ,98** ,56** ,66** -           

Outros ,21 ,23 ,22 -,76** ,33* ,40** ,64** ,72** ,74** -,32* ,78** ,57** ,66** ,66** ,61** ,83** ,83** ,91** ,76** ,83** ,81** ,76** ,85** -          

Total ,20 ,25 ,19 -,83** ,33* ,40** ,68** ,73** ,74** -,38* ,80 ,56** ,74** ,72** ,66** ,81** ,83** ,90** ,80** ,91** ,73** ,84** ,91** ,96** -         

EECA -,22 -,02 -,24 -,11 -,22 -,19 -,07 ,23 ,12 -,10 ,04 ,13 ,08 ,18 -,02 ,15 -,03 ,27 ,09 ,19 ,03 ,06 ,16 ,16 ,16 -        

EMRI CE  -,07 -,28 -,23 ,03 -,14 -,11 -,04 -,01 ,04 ,26 -,02 ,04 -,06 -,09 ,07 -,07 ,06 -,02 -,03 -,11 ,09 -,03 -,08 ,01 -,01 -,32* -       

EMRI CG  ,14 ,09 ,29 -,07 ,19 ,24 ,12 -,01 ,30 -,02 ,18 ,05 ,06 ,11 ,16 ,18 ,33* ,02 -,02 ,06 ,11 ,10 ,06 ,12 ,07 -,17 ,07 -      

EMRI CC  ,29 -,06 ,29 -,06 ,30 ,28 ,25 ,03 ,18 -,11 ,22 ,24 ,22 ,14 ,39** ,15 ,32* ,08 ,07 ,08 ,26 ,32* ,10 ,20 ,18 -,59** ,41** ,29 -     

EMRI Global ,19 -,11 ,21 -,09 ,20 0,2 ,18 ,05 ,29 ,08 ,21 ,15 ,19 ,12 ,35* ,21 ,36* ,10 ,07 ,07 ,26 ,26 ,09 ,22 ,18 -,52** ,61** ,60** ,84** -    

QAE -,04 -,14 -,18 ,26 -,15 -,28 -,39* -,48** -,38* ,21 -,49** -,24  -,08 -,32* -,19 -,25 -,25 -,39* -,33* -,46** -,30 -,20 -,45** -,37* -,35* -,20 ,19 ,01 -,07 ,03 -   

SS  -,13 -,19 -,39* -,06 -,20 -,14 -,17 -,08 ,07 ,03 -,16 -,06 ,07 -,09 ,11 ,01 -,09 -,07 -,14 ,02 -,14 ,03 -,04 -,08 ,01 ,12 ,10 -,06 -,01 0 ,21 -  

EYES Test -,01 -,14 -,11 ,23 -,09 -,17 -,30 -,40** -,18 ,15 -,36* -,14 -,23 -,26 -,01 -,11 -,24 -,42** -,31* -,32* -,22 -,22 -,34* -,34* -,30 -,09 ,09 ,10 -,06 ,02 ,36* ,52** - 



85 

 

 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADES E DIFICULDADES (SDQ-

POR) 

 
Instruções: Por favor, em cada item marque com uma cruz o quadrado que melhor descreva a criança. Responda a todas as perguntas 

da melhor maneira possível, mesmo que você não tenha certeza absoluta ou se a pergunta lhe parecer estranha. Dê suas respostas 

com base no comportamento da criança nos últimos seis meses ou durante o ano escolar em curso. 

 

Nome da Criança .............................................................................................. Masculino/Feminino 

 

Data de Nascimento ...........................................................  

 

Falso 

 

Mais ou menos 

verdadeiro Verdadeiro

Tem consideração pelos sentimentos de outras pessoas □ □ □ 
Não consegue parar sentado quando tem que fazer a lição ou comer; mexe-se muito, 

esbarrando em coisas, derrubando coisas   □     □      □
 

 

 Muitas vezes se queixa de dor de cabeça, dor de barriga ou enjôo □    □    □       
Tem boa vontade em compartilhar doces, brinquedos, lápis ... com outras crianças □ □ □ 
Frequentemente tem acessos de raiva ou crises de birra □    □    □ 
É solitário, prefere brincar sozinho □    □   □ 
 Geralmente é obediente e faz normalmente o que os adultos lhe pedem □    □    □  
Tem muitas preocupações, muitas vezes parece preocupado com tudo □  □   □ 
Tenta ser atencioso se alguém parece magoado, aflito ou se sentindo mal □    □    □ 
 Está sempre agitado, balançando as pernas ou mexendo as mãos □    □    □ 
Tem pelo menos um bom amigo ou amiga □ □ □ 
Frequentemente briga com outras crianças ou as amendronta □ □ □ 
Frequentemente parece triste, desanimado ou choroso □ □ □ 
Em geral, é querido por outras crianças □ □ □ 
Facilmente perde a concentração □ □ □ 

Fica inseguro quando tem que fazer alguma coisa pela primeira vez, facilmente perde a 

confiança em si mesmo  □     □  □ 

É gentil com crianças mais novas □    □    □ 
Frequentemente engana ou mente □    □    □ 
Outras crianças 'pegam no pé' ou atormentam-no □ □ □ 
Frequentemente se oferece para ajudar outras pessoas (pais, professores, outras crianças)           □     □     □  
Pensa nas coisas antes de fazê-las □    □    □ 

 

Rouba coisas de casa, da escola ou de outros lugares □ □ □ 
Se dá melhor com adultos do que com outras crianças □ □ □ 
Tem muitos medos, assusta-se facilmente □ □ □ 
Completa as tarefas que começa, tem boa concentração □ □ □ 
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Nome completo (em letra de 

forma)..................................................................................................Data......................................................... 

Mãe/pai/professor/outro (especifique): 
© Robert Goodman, 200 
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ANEXO B – CHILD BEHAVIOR CHECKLIST (CBCL/6-18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁRIO DE COMPORTAMENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ENTRE 6 E 18 ANOS (CBCL/6-18) POR QUESTÕES DE DIREITOS AUTORAIS O 

INSTRUMENTO CBCL 6-18 NÃO SERÁ PUBLICADO E ANEXADO NESSA 

DISSERTAÇÃO 
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ANEXO C – ESCALA DE EMPATIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EECA 
 

Bryant,1982 
 

 

Leia cada afirmação, cuidadosamente, depois marque se a sentença descreve você (“sim”) ou 

não descreve você (“não”): 
 

 Sim Não 

1-Fico triste de ver uma menina que não encontra alguém com quem brincar 1 2 
2-Pessoas que beijam e abraçam em público são tolas. 1 2 

3-Meninos que choram porque estão felizes são tolos. 1 2 

4-Eu realmente gosto de ver pessoas abrindo presentes, mesmo quando eu 

não ganho um presente par mim. 1 2 

5-Ver um menino que está chorando me faz sentir vontade de chorar. 1 2 

6-Eu fico aborrecido quando eu vejo uma menina sendo machucada. 1 2 

7-* Mesmo quando eu não sei por que alguém está rindo, eu também 

começo a rir. 1 2 

8-Às vezes, eu choro quando assisto TV. 1 2 

9-Meninas que choram porque estão felizes são tolas. 1 2 
10-* É difícil, para mim, ver o porquê de outra pessoa ficar aborrecida. 1 2 

11-Eu fico chateado quando eu vejo um animal sendo ferido. 1 2 

12-Eu fico triste de ver um menino que não encontra com quem brincar. 1 2 

13-Algumas canções me deixam tão triste que sinto vontade de chorar. 1 2 

14-Eu fico aborrecido quando eu vejo um menino sendo machucado. 1 2 

15-*Adultos às vezes choram, mesmo quando eles não têm motivo para 

estarem tristes. 1 2 

16-É bobagem tratar cachorros e gatos como se eles tivessem sentimentos 

humanos. 1 2 

17-**Eu fico furioso(a) quando eu vejo um colega de aula fingindo que 
precisa de ajuda da professora todo o tempo. 1 2 
18-Crianças que não têm amigos, provavelmente não querem ter. 1 2 

19-Ver uma menina que está chorando me faz sentir vontade de chorar. 1 2 

20-Eu acho engraçado quando alguma pessoa chora durante um filme triste 
ou quando está lendo um livro triste. 1 2 

21-Eu sou capaz de comer sozinho todos os meus biscoitos, mesmo quando 
eu vejo que alguém está olhando para mim e querendo um. 1 2 

22-*Eu não me sinto aborrecido quando um colega está sendo punido pela 

professora por não obedecer as regras da escola. 1 2 

*Itens que apresentaram baixas correlações. 

**Itens com correlação negativa
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ANEXO D – ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE REATIVIDADE INTERPESSOAL DE 

DAVIS (EMRI) 
 

EMRI: Consideração Empática (CE), Tomada de Perspectiva do Outro (CG) e 

Personal Distress (CC) 
 

As seguintes afirmações questionam seus sentimentos e pensamentos em uma variedade de 

situações. Para cada item, indique quanto seu pensamento ou sentimento é descrito pela 

afirmação escolhendo sua posição na escala abaixo (“não me descreve bem”/”descreve-me 

muito bem”). Quando você tiver decidido sua resposta circule o número apropriado ao lado da 

afirmação. Leia cada item com muito cuidado antes de responder. Responda o mais 

honestamente possível. Obrigado! 
 

     Não me  Descreve- 

     descreve  me muito 

      bem   bem 

1-Eu frequentemente tenho sentimentos de ternura 1  2 3 4  5 
(bondade)  e  preocupação  por  pessoas  menos        

afortunadas (mais pobres) do que eu.         

2-Às vezes, eu tenho dificuldade de ver as coisas 1  2 3 4  5 

do ponto de vista dos outros.          

3-Às vezes, eu lamento (eu fico triste) muito por 1  2 3 4  5 

outras pessoas que estão tendo problemas.         

4-Em situações de emergência, eu me sinto ansioso 1  2 3 4  5 

e desconfortável (incomodado).          

5-Eu tento considerar os argumentos (as opiniões) 1  2 3 4  5 
de todas as pessoas em uma discussão antes de        

tomar uma decisão.            

6-Quando vejo alguém sendo logrado (enganado) 1  2 3 4  5 

eu sinto vontade de protegê-lo.          

7-Às vezes,  eu  me  sinto  desconfortável  (mal) 1  2 3 4  5 

quando  estou  no meio  de uma  situação  muito        

emotiva.            

8-Às vezes eu tento entender melhor meus amigos, 1  2 3 4  5 
imaginando  como  as  coisas  são  vistas  na        

perspectiva (visão) deles.           

9-Quando eu vejo alguém se ferir (se machucar), eu 1  2 3 4  5 

tendo a permanecer calmo.          

10-As desgraças e os problemas dos outros em 1  2 3 4  5 

geral não me perturbam (não me deixa muito aflito)        

muito.            

11-Se eu tenho certeza de que eu estou correto 1  2 3 4  5 
sobre alguma coisa, eu não desperdiço muito tempo        

ouvindo os argumentos (as opiniões) das outras        

pessoas.            

12-Estar em uma situação emocional tensa (difícil) 1  2 3 4  5 

assusta-me.            

13-Quando vejo alguém sendo injustiçado, eu às 1  2 3 4  5 

vezes não sinto muita pena dele.          

14-Geralmente eu sou muito efetivo 1  2 3 4  5  
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(eficiente/bom) com emergências.      
15-Frequentemente eu fico emocionado com coisas 1 2 3 4 5 

que eu vejo acontecer.      
16-Eu acredito que existem dois lados para cada 1 2 3 4 5 

questão e tendo olhar para ambos.      

17-Eu descreveria a mim mesmo como uma pessoa 1 2 3 4 5 

de coração mole.      
18-Eu  tendo  a  perder  o  controle  (ficar  muito 1 2 3 4 5 

nervoso/perder a cabeça) durante emergências.      
19-Quando  eu  estou  incomodado  com  alguém, 1 2 3 4 5 
geralmente eu tento me colocar em seu lugar por      

um momento.      
20-Quando  eu  vejo  alguém  que  tem  grande 1 2 3 4 5 
necessidade de ajuda em uma emergência, eu fico      

desesperado.      
21- Antes de criticar alguém, eu tento imaginar 1 2 3 4 5 

como eu me sentiria, se eu estivesse em seu lugar.       
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ANEXO E - STRANGE STORIES  

(Happé, 1994); versão adaptada por O’Hare et al. (2009). Tradução: (Velloso, 2012) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João odeia ir ao dentista porque, toda vez que ele vai ao dentista, ele precisa fazer uma 

obturação, e isso dói muito. Mas João sabe que, quando ele tem dor de dente, sua mãe sempre 

o leva ao dentista. Neste momento, João está com muita dor de dente, mas, quando sua mãe 

nota que ele parece doente e pergunta a ele: “Você está com dor de dente, João?”, João diz: 

“Não, mamãe”.  

1. É verdade o que João disse para sua mãe?  

2. Por que João disse isso?  

 

1 MENTIRA 

Um dia a tia Júlia veio visitar o Pedro. Pedro ama muito sua tia, mas hoje ela está usando um 

chapéu novo, um chapéu novo que Pedro acha realmente muito feio. Pedro acha que sua tia 

parece boba, e fica muito melhor com seu velho chapéu. Mas, quando a tia Julia pergunta a 

Pedro: “Você gostou do meu chapéu novo?”, Pedro diz: “É muito bonito!”.  

1. É verdade o que Pedro disse?  

2. Por que ele disse isso?  

 

2 MENTIRA 

BRANCA 

3 MAL-

ENTENDIDO 

Um assaltante que acabou de roubar uma loja está fugindo. Como ele está correndo para casa, 

um policial, durante a ronda, vê sua luva cair. Ele não sabe que esse homem é um assaltante, 

ele só quer avisar que ele deixou cair sua luva. Mas, quando o policial grita para o assaltante: 

“Ei, você, pare!”, o ladrão se vira, vê o policial e se entrega. Ele coloca suas mãos para cima e 

admite que roubou a loja.  

1. O policial ficou surpreso com o que o ladrão fez?  

2. Por que o ladrão fez isso, se o policial só queria devolver sua luva? 

4 SARCASMO 

Bianca e Daniel vão para um piquenique. É ideia de Daniel. Ele diz que será um dia lindo e 

ensolarado para um piquenique. Mas, assim que eles desembalam a comida, começa a chover 

e logo eles ficam ensopados. Bianca está brava. Ela diz: “Sim, um lindo dia para um 

piquenique!”.  

1. É verdade o que Bianca disse?  

2. Por que ela disse isso? 

5 CONVENCIMENTO 

Joana queria comprar um gatinho, então foi ver a Sra. Sílvia, que tinha muitos gatinhos que 

ela não queria. No entanto, a Sra. Sílvia amava os gatinhos, e ela não faria nada para 

prejudicá-los, embora ela não pudesse mantê-los sozinha. Quando Joana a visitou, não tinha 

certeza se ela queria um dos gatinhos da Sra. Sílvia, pois eles eram todos machos, e ela queria 

uma fêmea. Mas a Sra. Sílvia disse: “Se ninguém comprar os gatinhos, eu terei que afogá-

los!”. 

 1. É verdade o que a Sra. Sílvia falou?  

2. Por que a Sra. Sílvia disse isso para Joana? 

6 EMOÇÕES 

INVERTIDAS 

Hoje Carla quer ir ao balanço do parque, mas ela sabe que, para ir ao parque, ela precisa passar 

pela casa do velho Sr. José. O Sr. José tem um cachorro feroz e desagradável, e toda vez que 

Carla passa pela casa, o cachorro pula no portão e late. Isso assusta muito a Carla, e ela odeia 

passar andando pela casa por causa do cachorro bravo. Mas Carla quer tanto brincar nos 

balanços! A mãe da Carla pergunta a ela: “Você quer ir ao parque?”, e Carla diz: “Não”.  

1. É verdade o que Carla disse? 

 2. Por que ela disse que não quer ir ao parque, quando ela quer ir aos balanços que tem lá? 
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7 FINGIMENTO 

Ana e Bruna estão brincando em casa. Bruna pega uma banana da fruteira e leva até sua orelha. 

Ela diz para Ana: “Olha! Esta banana é um telefone!” 

 1. É verdade o que Bruna disse?  

2. Por que Bruna disse isso? 

8 PIADA 

Caio e Danilo veem a Sra. Lúcia vindo do cabeleireiro um dia. Ela está engraçada porque o 

cabeleireiro cortou seu cabelo muito curto. Caio diz para Danilo: “Ela deve ter tido uma briga 

com um cortador de grama!”.  

1. É verdade o que Caio disse?  

2. Por que ele disse isso? 

9 FIGURA DE 

LINGUAGEM 

Fernanda estava com tosse. Durante todo o almoço, ela tosse, tosse e tosse. Seu pai diz: “Coitada 

da Fernanda, você deve ter um sapo na sua garganta!”  

1. É verdade o que papai disse à Fernanda?  

2. Por que ele disse isso? 

10 DUPLO BLEFE 

Gabriel é um grande mentiroso. O irmão de Gabriel, Tiago, sabe disso. Ele sabe que Gabriel 

nunca diz a verdade! Ontem Gabriel roubou a bola de futebol de Tiago, e ele sabe que Gabriel 

a escondeu em algum lugar, embora ele não consiga encontrá-la. Ele está muito bravo. Então, 

ele encontra Gabriel e diz: “Onde está minha bola de futebol? Você deve ter escondido no 

armário ou embaixo da sua cama, porque eu procurei em toda parte. Onde está? No armário ou 

embaixo da sua cama?”. Gabriel diz a ele que a bola está embaixo da sua cama.  

1. É verdade o que Gabriel disse a Tiago?  

2. Onde Tiago procurará sua bola de futebol?  

3. Por que Tiago procurará lá pela sua bola? 

11 APARÊNCIA 

/ REALIDADE 

Na véspera do Natal, a mãe de Juliana a leva para uma grande loja na cidade. Elas vão olhar no 

departamento de brinquedos. Lá, o Sr. Marcos, vizinho de Juliana, está vestido de Papai Noel, 

dando doces para todas as crianças. Juliana acha que ela reconhece o Sr. Marcos, então ela corre 

até ele e pergunta: “Quem é você?” e o Sr. Marcos responde: “Sou Papai Noel!”.  

1. É verdade o que o Sr. Marcos disse?  

2. Por que ele disse isso? 

 

12 

ESQUECIMENTO 

Paula está brincando no jardim com sua boneca. Ela deixa sua boneca no jardim, quando sua mãe 

a chama para almoçar. Enquanto elas almoçam, começa a chover. A mãe de Paula pergunta para 

ela: “Você deixou a sua boneca no jardim?”, e Paula diz: “Não, eu a trouxe comigo, mamãe”.  

1. É verdade o que Paula disse?  

2. Por que Paula disse isso? 
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ANEXO F – READING THE MIND IN THE EYES TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LER A MENTE NOS OLHOS - POR QUESTÕES DE DIREITOS AUTORAIS O 

INSTRUMENTO NÃO SERÁ PUBLICADO E ANEXADO NESSA DISSERTAÇÃO 


