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O presente estudo teve como objetivo investigar a possível associação entre 

problemas de comportamento e competências sociais em crianças em idade escolar. 

A amostra foi composta por 181 crianças, de ambos os sexos, do primeiro ao quinto 

ano do ensino fundamental I, de uma escola particular. Do total, 95 eram meninos e 86 

meninas, com idade média de 8,53. Foi utilizado o Inventário de Comportamentos para 

Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18). Cada informante respondeu 

aos itens de avaliação comportamental referente aos últimos seis meses. Os dados 

coletados foram organizados em um banco com o auxílio do programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 19.0. Foi realizado o tratamento 

quantitativo dos dados e análises de correlação entre os índices de problemas de 

comportamento e os indicadores de competências sociais das crianças. A correlação 

qui-quadrado entre as duas escalas acusou um coeficiente estatisticamente 

significativo com valor de p=0,002. Do total da amostra, 120 crianças obtiveram 

classificação normal na escala total de problemas emocionais/comportamentais e na 

escala de competências sociais, 14 crianças apresentaram classificação normal na 

escala total de problemas emocionais/comportamentais, mas clínico na escala de 

competências sociais, 33 crianças que obtiveram classificação normal na escala de 

competências sociais pontuaram clínica/limítrofe na escala total de problemas 

emocionais/comportamentais e, finalmente, 14 crianças classificaram clínico/limítrofe 

em ambas as escalas. Uma vez realizado o levantamento dos problemas de 

comportamento, foram desenvolvidas, no próprio lócus escolar, estratégias 

psicoeducativas de orientação a pais e educadores sobre intervenções e 

acompanhamentos necessários. 
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