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RESUMO 

 

ROSA, Ana Paula. Prevalência de problemas emocionais e comportamentais em 

crianças do primeiro ano do ensino fundamental com dificuldades de aprendizagem de 

acordo com a avaliação de professores e responsáveis. 2021. 120 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências da Saúde) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Saber ler, escrever são habilidades básicas que o indivíduo deve dominar, no início da 

escolarização, para seguir aprendendo e tornar-se apto a viver em uma sociedade cada vez 

mais letrada e tecnológica. Dificuldades de aprendizagem e de comportamento são 

problemas, frequentemente associados, que prejudicam a aquisição das habilidades 

acadêmicas e sociais, levando ao fracasso escolar e desencadeando possíveis problemas de 

saúde mental que se iniciam na infância e podem perdurar até a vida adulta. Desse modo, 

objetivou-se, no presente estudo, levantar a prevalência problemas emocionais e 

comportamentais em alunos de primeiro ano do ensino fundamental com dificuldades de 

aprendizagem, de acordo com avaliação de responsáveis e professores. 599 alunos de 

primeiro ano participaram da primeira fase (rastreamento de crianças com baixo desempenho 

escolar por meio de uma escala especificamente desenvolvida para esta finalidade). Nesta 

fase, 107 alunos (17,86%) foram classificados com desempenho escolar insuficiente, sendo 

que os meninos apresentam mais dificuldades do que as meninas. Na segunda fase (rastreio 

de problemas emocionais e comportamentais nas crianças com dificuldades de aprendizagem 

de acordo com a avalição de professores e responsáveis), 105 alunos foram avaliados pelas 

professoras por meio do Questionário de capacidades e dificuldades – SDQ. As professoras 

também preencheram uma ficha que indicava em qual domínio de aprendizagem (leitura, 

escrita e/ou matemática) os alunos com baixo desempenho possuíam mais dificuldade. Foram 

realizadas análises estatísticas descritivas para o tratamento dos dados obtidos nas fases 1 e 

2, e posteriormente, aplicou-se o teste t de Student para verificar se havia diferenças 

significativas entre grupos (meninas e meninos) e entre informantes (professoras e 

responsáveis) quanto a prevalência de problemas de saúde mental. Dos 105, 76 alunos foram 

também avaliados pelos responsáveis por meio do SDQ. De acordo com avaliação das 

professoras (n=105), 65 alunos (61,90%) foram classificados na faixa anormal do SDQ e 74 

(70,48%) apresentaram dificuldade significativa nos três domínios de aprendizagem. De 

acordo com a avaliação dos responsáveis (n=76), 47 alunos (61,84%) foram classificados na 

faixa anormal do SDQ. A maior porcentagem de crianças classificadas na faixa anormal, 

tanto na avaliação de professoras quanto de responsáveis (n=76), ocorreu na subescala 

Hiperatividade, 49 (64,47%). Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

meninas e meninos com dificuldades de aprendizagem quanto a prevalência de problemas 

emocionais e comportamentais. Observou-se moderado índice de convergência entre as 

avaliações de professoras e responsáveis: 41 casos (53,95%). O maior índice de convergência 

foi referente ao SDQ total: 33 crianças (80,49%) foram classificadas na faixa anormal do 

SDQ por ambos os informantes. A subescala com maior taxa de concordância foi 

Hiperatividade, 25 crianças (60,98%) classificadas na faixa anormal. Em relação aos 

resultados divergentes, o maior índice de não concordância entre os informantes refere-se à 

subescala Comportamento Pró-social (p < 0,001). De maneira geral, os resultados deste 

estudo apontam para uma alta prevalência de problemas de comportamento externalizantes 

(hiperatividade) em crianças de primeiro ano com dificuldades de aprendizagem. Parece não 

ter havido moderação da variável sexo quanto a prevalência de problemas de saúde mental.  

 



Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; Problemas de comportamento; Saúde 

mental; Ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ROSA, Ana Paula. Prevalence of emotional and behavioral disorders in first grade 

students with learning difficulties according to the evaluation of teachers and 

guardians. 2021. 120 f. Thesis (Master in Health Sciences) – Ribeirão Preto Nursing School 

of the University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Knowing how to read and write are basic skills that individuals must master, at the beginning 

of schooling, in order to continue learning and to become able to live in an increasingly 

literate and technological society. Both learning difficulties and behavior problems are 

issues, frequently associated, that affect the acquisition of academic and social skills, which 

lead to school failure and trigger possible mental health problems that start during childhood 

and might last until adulthood. Thus, the aim of this study was to raise the prevalence of 

emotional and behavioral disorders in first graders with learning difficulties, according to the 

evaluation of their guardians and teachers. 599 first grade students took part in the first phase 

(screening of children with low school performance through a scale specifically developed 

for this purpose). In this phase, 107 students (17.86%) were classified with poor school 

performance, with boys showing more difficulties than girls. In the second phase (screening 

of emotional and behavioral disorders in children with learning difficulties according to the 

evaluation of teachers and guardians), 105 students were evaluated by teachers through the 

Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ. The teachers also filled out a form that 

indicated in which learning domain (reading, writing and/or mathematics) the low-

performing students had more difficulties with.  Descriptive statistical analyses were 

performed for the treatment of data obtained in phases 1 and 2, and after that, the Student's 

T-Test was applied to verify whether there were significant differences between groups (girls 

and boys) and informants (teachers and guardians) regarding the prevalence of mental health 

problems. 76 students out of 105 were also evaluated by their guardians through the SDQ. 

According to the teachers' evaluation (n=105), 65 students (61.90%) were classified in the 

abnormal range of the SDQ, whereas 74 (70.48%) presented significant difficulties in all of 

the three learning domains. According to the evaluation of the guardians (n=76), 47 students 

(61.84%) were classified in the abnormal range of the SDQ. The highest percentage of 

children classified in the abnormal range, whether in teachers' or guardians' assessments 

(n=76), occurred in the Hyperactivity Subscale, 49 (64.47%). There were no statistically 

significant differences between girls and boys with learning difficulties regarding the 

prevalence of emotional and behavioral disorders. A moderate convergence index was 

observed between the evaluations of teachers and guardians: 41 cases (53.95%). The highest 

convergence rate was related to the total SDQ: 33 children (80.49%) were classified in the 

abnormal range of the SDQ by both informants. The subscale with the highest concordance 

rate was Hyperactivity, 25 children (60.98%) classified in the abnormal range. Regarding the 

divergent results, the highest non-agreement index among the informants refers to the 

Prosocial Behavior Subscale (p < 0.001). Overall, the results of this study point to a high 

prevalence of externalizing behavior disorders (hyperactivity) in first graders with learning 

difficulties. There seems to be no moderation of the gender variable regarding the prevalence 

of mental health problems.  

 

Keywords: Learning difficulties; Behavioral disorders; Mental health; Elementary school.  

 

 



RESUMEN 

 

ROSA, Ana Paula. Prevalencia de problemas emocionales y comportamentales en niños 

de primer año de la enseñanza básica con dificultades de aprendizaje según la 

evaluación de profesores y responsables. 2021. 120 f. Disertación (Máster en Ciencias de 

la Salud) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2021. 

 

Saber leer y escribir son habilidades básicas las cuales el individuo debe dominar, al principio 

de la escolaridad, para seguir aprendiendo y tornarse apto para vivir en una sociedad cada 

vez más letrada y tecnológica. Dificultades de aprendizaje y de comportamiento son 

problemas, frecuentemente asociados, que perjudican la adquisición de las habilidades 

académicas y sociales, llevando al fracaso escolar y desencadenando posibles problemas de 

salud mental que se inician en la infancia y pueden perdurar hasta la vida adulta. De ese 

modo, el presente estudio tuvo como objetivo plantear la prevalencia de problemas 

emocionales y comportamentales en alumnos de primer año de la enseñanza básica con 

dificultades de aprendizaje, de acuerdo con la evaluación de responsables y profesores. 599 

alumnos de primer año participaron en la primera fase (rastreo de niños con bajo rendimiento 

escolar a través de una escala específicamente desarrollada para este fin). En esta fase, 107 

alumnos (17,86%) fueron clasificados con un rendimiento escolar insuficiente, siendo que 

los niños presentan más dificultades que las niñas. En la segunda fase (rastreo de problemas 

emocionales y comportamentales en niños con dificultades de aprendizaje de acuerdo con la 

evaluación de profesores y responsables), 105 alumnos fueron evaluados por las profesoras 

por medio del Cuestionario de Capacidades y Dificultades – SDQ. Las profesoras también 

completaron una ficha que indicaba en qué ámbito de aprendizaje (lectura, escritura y/o 

matemáticas) los alumnos con bajo rendimiento tenían más dificultad. Se realizaron análisis 

estadísticos descriptivos para el tratamiento de los datos obtenidos en las fases 1 y 2 y, 

posteriormente, se aplicó la prueba t de Student para verificar si había diferencias 

significativas entre los grupos (niñas y niños) y entre los informantes (profesores y 

responsables) a respecto de la prevalencia de problemas de salud mental. De los 105, 76 

alumnos fueron evaluados también por los responsables por medio del SDQ. De acuerdo con 

la evaluación de las profesoras (n=105), 65 alumnos (61,90%) fueron clasificados en el rango 

anormal del SDQ y 74 (70,48%) presentaron dificultades significativas en los tres dominios 

de aprendizaje. De acuerdo con la evaluación de los responsables (n=76), 47 alumnos 

(61,84%) fueron clasificados en el rango anormal del SDQ. El mayor porcentaje de niños 

clasificados en rango anormal, tanto en la evaluación de las profesoras como de los 

responsables (n=76), ocurrió en la subescala Hiperactividad, 49 (64,47%). No hubo una 

diferencia estadísticamente significativa entre niñas y niños con dificultades de aprendizaje 

en cuanto a la prevalencia de problemas emocionales y comportamentales. Se observó un 

moderado índice de convergencia entre las evaluaciones de profesores y responsables: 41 

casos (53,95%). El mayor índice de convergencia fue referente al SDQ total: 33 niños 

(80,49%) fueron clasificados en el rango anormal del SDQ por ambos informantes. La 

subescala con mayor tasa de concordancia fue Hiperactividad, 25 niños (60,98%) 

clasificados en rango anormal. En relación a los resultados divergentes, el mayor índice de 

no concordancia entre los informantes se refiere a la subescala Comportamiento Prosocial (p 

< 0,001). De manera general, los resultados de este estudio apuntan a una alta prevalencia de 

problemas de comportamientos externalizantes (hiperactividad) en niños de primer año con 

dificultades de aprendizaje. Parece que no hubo moderación de la variable sexo en cuanto a 

la prevalencia de problemas de salud mental.  



 

Palabras clave: Dificultades de aprendizaje; Problemas de comportamiento; Salud mental; 

Enseñanza básica.  

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Fluxograma 1 – Percurso metodológico: da população até a amostra final..........................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Detalhamento de informações utilizadas para o cálculo amostral e estratificação 

da amostra dentro do município, consideradas todas as escolas de Ensino Fundamental I da 

rede pública ...........................................................................................................................55 

 

Tabela 2 – Frequência e porcentagem das pontuações dos alunos na ERA. (n=599) 

...............................................................................................................................................64 

 

Tabela 3 – Frequência e porcentagem das pontuações atribuídas às crianças com baixo 

rendimento acadêmico.  (n=107) ...........................................................................................65 

 

Tabela 4 – Resultados do questionário de capacidades e dificuldades (SDQ) preenchido pelas 

professoras, considerando médias, desvios-padrão, variação do escore e porcentagem de 

ocorrência das classificações nas subescalas e no SDQ total. (n=105) ..................................65 

 

Tabela 5 – Áreas de dificuldade da criança quanto à aprendizagem, conforme indicação das 

professoras. (n=105) .............................................................................................................66 

 

Tabela 6 – Média (�̅�), desvio-padrão (DP), Teste-t e p dos escores das subescalas SDQ 

conforme avaliação de professoras e responsáveis. Comparação entre os informantes. (n=76) 

...............................................................................................................................................67 

 

Tabela 7 – Frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas através do 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), conforme avaliação de professores e 

responsáveis. (n=76) .............................................................................................................67 

 

Tabela 8 – Comparação por sexo do estudante (teste t para amostras independentes) dos 

resultados obtidos no Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) a partir da 

avaliação das professoras (n=76) ..........................................................................................68 

 

Tabela 9 – Comparação por sexo do estudante (teste t para amostras independentes) dos 

resultados obtidos no Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) a partir da 

avaliação dos responsáveis (n=76) ........................................................................................69 

 

Tabela 10 – Distribuição de frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas pelas 

crianças avaliadas de forma semelhante (100% de acordo) por professoras e responsáveis 

através do Questionário de Capacidades e Dificuldades. (n= 41) ..........................................70 

 

Tabela 11 – Frequência e porcentagem das pontuações atribuídas às crianças com baixo 

rendimento acadêmico e problemas emocionais e comportamentais – acordo entre 

professores e responsáveis  (n=41) ........................................................................................70 

 

Tabela 12 – Áreas de dificuldade da criança quanto à aprendizagem, conforme indicação das 

professoras. (n=41) ...............................................................................................................71 

Tabela 13 – Média (�̅�), desvio-padrão (±DP), Teste-t e p dos escores das subescalas SDQ e 

SDQ total conforme avaliação de professoras e responsáveis. Comparação entre os 



informantes. (n=41) ..............................................................................................................71 

 

Tabela 14 – Frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas através do 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), conforme avaliação de professores e 

responsáveis. (n=41) .............................................................................................................72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANA   Avaliação Nacional de Alfabetização 

 

CEP                Comitê de Ética em Pesquisa 

 

DE   Dificuldade em escrita 

 

DL   Dificuldade em leitura 

 

DM   Dificuldade em matemática 

 

DP  Desvio-padrão 

 

ERA   Escala de rendimento acadêmico 

 

FMRP-USP  Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

 

HS   Habilidades sociais 

 

MBDH  Modelo bioecológico do desenvolvimento humano 

 

SDQ  Strengths and Difficulties Questionnaire (Questionário de Capacidades e 

Dificuldades)  

 

PPCT   Processo, pessoa, contexto e tempo 

 

ProDeFa  Grupo de estudos e pesquisas sobre processos de desenvolvimento humano e 

relações familiares em contextos de saúde e adoecimento 

 

TCLE  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TDAH  Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...............................................................................................................23 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..........................................................................................26 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO HUMANO SOB A PERSPECTIVA BIOECOLÓGICA DE 

URIE BRONFENBRENNER ...............................................................................................26 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................32 

 

3.1 TRANSIÇÃO ESCOLAR: O INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E SEUS DESDOBRAMENTOS ..........................................................32 

 

3.2 DIFICULDADES OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM? BREVE 

DIFERENCIAÇÃO DOS TERMOS ....................................................................................35 

 

3.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E PROBLEMAS 

EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS  ........................................................................39 

 

3.4 FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM UM CONTEXTO DE BAIXO 

DESEMPENHO ESCOLAR ....................................................................................... .........43 

 

3.5 BAIXO DESEMPENHO ESCOLAR: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 

ENCONTRADOS NA LITERATURA ................................................................................45 

 

3.6 HABILIDADES SOCIAIS COMO FATORES DE PROTEÇÃO NA TRAJETÓRIA 

ESCOLAR ............................................................................................................................47 

 

4 OBJETIVOS ....................................................................................................................52 

 

4.1 OBJETIVO GERAL ......................................................................................................52 

 

4.1.1 Objetivos específicos .................................................................................................52 

 

5 MÉTODO ........................................................................................................................54 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO ................................................................................54 

 

5.2 LOCAL E CONTEXTO ................................................................................................54 

 

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA .......................................................................................55 



 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS .............................................................58 

 

5.5 PARTICIPANTES .........................................................................................................59 

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS ..........................................................59 

 

5.6.1 Análise dos dados ......................................................................................................61 

 

6 RESULTADOS ...............................................................................................................64 

 

6.1 RASTREAMENTO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ...........................64 

 

6.2 RASTREAMENTO DE SINTOMAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS 

..............................................................................................................................................65 

 

6.2.1 Comparação dos resultados do SDQ por sexo .......................................................68 

 

6.2.2 Concordância entre a avaliação de professoras e responsáveis sobre a prevalência 

problemas emocionais e comportamentais .......................................................................69 

 

7 DISCUSSÃO ....................................................................................................................74 

 

8 CONCLUSÃO .................................................................................................................87 

 

REFERÊNCIAS ..............................................................................................................91 

 

APÊNDICE A – Ficha indicativa da (s) área (s) de maior dificuldade dos alunos (leitura, 

escrita e/ou matemática) ..................................................................................................109 

 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (professor) ..................110 

 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (responsável) ..............112 

 

APÊNDICE D – Acordo entre professoras e responsáveis sobre os diagnósticos das 

escalas do SDQ e SDQ Total ..........................................................................................114 

 

ANEXO A – Escala de Rendimento Acadêmico (ERA) ................................................118 

 

ANEXO B – Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ).................................119 

 

ANEXO C – Parecer consubstanciado do CEP ..............................................................120 



 

APRESENTAÇÃO 

 

Planejar uma pesquisa envolve a tomada de três decisões fundamentais: o que 

pesquisar, onde e como pesquisar. É um longo processo que se inicia com a formulação de 

uma questão norteadora, passa pelo cumprimento de etapas pré-estabelecidas e culmina na 

descoberta de resultados que levarão até uma resposta, e por vezes, a outros questionamentos.  

Mas, de que modo um pesquisador encontra seu objeto de estudo? Sem dúvida 

fazendo uma apurada revisão da literatura de um determinado campo do conhecimento. 

Revisão essa que trará dados, subsídios para os primeiros esboços rumo a elaboração e 

concretização da pesquisa. Assim, nenhuma das escolhas que envolvem o planejamento de 

um estudo se dão ao acaso. Uma pesquisa é pautada pelo método científico, senão, não seria 

ciência. O rigor metodológico é o que confere sustentação, validade, ao produto final do 

estudo. Sem sustentação, tal qual um edifício mal alicerçado, a pesquisa não se mantém de 

pé, não cumpre o propósito para o qual foi concebida. 

Então, se o cientista recorre a literatura consolidada para buscar seu objeto, o que será 

que o leva a consultar esta ou aquela a literatura? A decidir por este e não por aquele objeto? 

Luna (2012), nos dirá que os elos que ligam, ou pelo menos deveriam ligar, o pesquisador ao 

objeto pesquisado são: a experiência pessoal e as atuações profissionais do pesquisador. 

Sem fugir à regra, o presente estudo aqui exposto advém de interesses pessoais 

suscitados pela experiência profissional da pesquisadora. Seis anos em sala de aula, 

trabalhando com alunos do ensino fundamental, percebendo suas dificuldades e angústias, 

incitaram as indagações inerentes àqueles que buscam mais do que respostas. Buscam 

soluções para problemas do cotidiano, maneiras de melhorar, de transformar realidades.  

Durante a segunda graduação, em Psicologia, com a aquisição de bases teóricas sobre 

o desenvolvimento humano e com uma introdução ao método científico, a prática profissional 

pôde ser melhorada. Era uma pequena luz no fim de um túnel de interrogações e necessidade 

de intervenções acerca de dois sérios problemas: o baixo rendimento acadêmico de alguns 

alunos, e os problemas de comportamento que muito atrapalhavam o andamento das aulas. 

Com a formação em Psicologia os horizontes da ciência se abriram, mais ainda faltava 

um direcionamento mais substancial. As dúvidas ainda persistiam, então a busca por 

respostas prosseguiu. 

A curiosidade científica levou esta pesquisadora, até então apenas uma curiosa, a 

buscar quem lhe pudesse ajudar a responder suas questões. Desse modo, os interesses 

pessoais e as inquietudes profissionais foram sendo lapidados ao longo de dois anos 



 

acompanhando e participando de atividades científicas do “Grupo de estudos e pesquisas 

sobre processos de desenvolvimento humano e relações familiares em contextos de saúde e 

adoecimento” (ProDeFa), coordenado pela Profa. Dra. Patricia Leila dos Santos, docente 

vinculada ao Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). 

Assim, a curiosidade, até então amorfa e incipiente, tornou-se, por meio do método 

científico, a busca pela ampliação de conhecimentos que possam ser o ponto de partida para 

se pensar em soluções para um problema prático.  

Em resumo, um problema prático tornou-se problema de pesquisa que por sua vez 

tornou-se estudo científico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dificuldades de aprendizagem e de comportamento geralmente surgem nos primeiros 

anos do ensino fundamental. Ambas são caracterizadas como déficits: as dificuldades de 

aprendizagem  são déficits na aquisição de novos conhecimentos e habilidades que prejudicam 

a boa adaptação do indivíduo ao meio no qual está inserido (PATERLINI et al., 2019), e os 

problemas emocionais e de comportamento, são déficits (e também excessos) comportamentais 

que dificultam o bom relacionamento das crianças com seus pares e os com os adultos que 

convivem consigo (ELIAS; AMARAL, 2016). 

A co-ocorrência entre dificuldades de aprendizagem e de comportamento é considerada 

comum, com taxas de prevalência que variam entre cinco e 33% em diferentes países 

(FLETCHER et al., 2018; KONKIEWITZ, 2013). Constituem fator de risco para problemas de 

saúde mental e fracasso escolar durante a infância e a adolescência, e são tema de grande 

preocupação para pais, professores e gestores educacionais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; CASTRO et al., 2020; MUNDY et al., 2017). 

Problemas de comportamento externalizantes (como hiperatividade e problemas de 

conduta) e internalizantes (depressão e ansiedade) são frequentemente associados a uma maior 

prevalência de dificuldades de aprendizagem – gerais e específicas – em escolares (CASTRO et 

al., 2020; MUNDY et al., 2017). Em um estudo com 104 crianças de primeiro a quinto ano do 

ensino fundamental, Paterlini et al. (2019), concluíram que metade da amostra avaliada 

apresentava déficits de aprendizagem e que as variáveis intrínsecas (próprias da criança) mais 

prevalentes eram os problemas de internalização e o transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade. 

Crianças afetadas por esses distúrbios manifestam menor grau de adaptação social, 

menos interesse pelas tarefas escolares e são menos habilidosas socialmente quando comparadas 

a seus pares não afetados (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2014; MARTURANO; ELIAS, 

2016). 

Segundo achados de Rodrigues, Campos e Fernandes (2012), 30,3% dos 

encaminhamentos para atendimento em um serviço-escola de Psicologia possuíam como queixa 

principal a associação entre dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais. 

Dificuldades de aprendizagem e de comportamento são uma incômoda realidade na vida 

de milhares de estudantes, pois geram uma série de obstáculos para a aquisição de habilidades 

básicas da vida acadêmica e social. A trajetória escolar desses estudantes normalmente culmina 

em fracasso e abandono escolar (CASTRO et al., 2020; ELIAS; AMARAL, 2016). 
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Assim, para que se possa intervir de maneira adequada e eficaz, é necessário rastrear e 

identificar o mais precocemente possível os estudantes acometidos por esses distúrbios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO HUMANO SOB A PERSPECTIVA BIOECOLÓGICA DE 

URIE BRONFENBRENNER 

 

O modelo tradicional de pesquisa que estuda o desenvolvimento humano “fora do 

contexto” mostrou-se ineficiente, uma vez que este é um processo dinâmico e interativo que se 

inicia no momento da concepção e perdura até o fim do ciclo vital, possuindo fases muito 

específicas, comuns a todos os seres humanos (PAPALIA; FELDMAN, 2013).  

O processo de desenvolvimento compreende diferentes aspectos como: físico-motor, 

cognitivo, afetivo-emocional e social, não sendo determinado apenas por fatores biológicos ou 

genéticos, mas também pelo ambiente e pelo contexto sócio-histórico no qual a pessoa está 

inserida (BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006). Deste modo, a pessoa em desenvolvimento 

não pode ser estudada em um ambiente restrito e estático no qual não sejam consideradas as 

múltiplas influências dos diversos ambientes nos quais ela vive. 

Considerando a globalidade e complexidade do desenvolvimento humano, a Teoria 

Bioecológica de Urie Bronfenbrenner, surgida em meados da década de 1970 apresenta um 

modelo teórico que atenta para a indissociabilidade entre a pessoa em desenvolvimento, os 

contextos e as inter-relações entre os diferentes ambientes nos quais ela está inserida. Desde 

muito cedo e ao longo de seu ciclo de vida, o ser humano está imerso em relações e interações 

complexas e bidirecionais que contém o próprio ser em desenvolvimento, o ambiente no qual 

ele atua, outras pessoas, os objetos e símbolos existentes em seu entorno. Trabalhando sob uma 

ótica sistêmica, a teoria de Bronfenbrenner suplanta o velho paradigma causa e feito por meio 

do qual se explicava o desenvolvimento. Em seu lugar, concebe-se um modelo explicativo que 

mostra que o desenvolvimento se dá através de interações contínuas entre inúmeros níveis e 

esferas de ação, mutuamente intercambiáveis. Incluída nessas interações, como sujeito atuante, 

está a pessoa em desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 2011; BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 2006; CASSONI, 2018).   

O Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano (MBDH) está apoiado em quatro 

grandes pilares que irão nortear o estudo do desenvolvimento humano: processo, pessoa, 

contexto e tempo (PPCT). Estes quatro elementos influenciam o desenvolvimento e, ao mesmo 

tempo, são influenciados por ele, estabelecendo-se assim uma relação bidirecional entre o 

sistema PPCT e o ser humano em desenvolvimento (CASSONI, 2018; ROSA; TUDGE, 2013).  

Processo refere-se a processos proximais, conceito central da teoria bioecológica, 
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considerado o motor principal do desenvolvimento humano. É descrito por Bronfenbrenner 

(2011) como: “(...) processos de interação recíproca, progressivamente mais complexos entre 

um organismo humano biopsicológico em atividade e as pessoas, objetos e símbolos existentes 

no seu ambiente externo imediato. Para ser efetiva, a interação deve ocorrer em uma base 

estável em longos períodos de tempo” (p. 46). São exemplos de processos proximais: a 

amamentação e o alento do bebê; brincadeiras e atividades com e entre crianças (quer sejam em 

grupo ou individuais); o modo de aquisição da leitura, de outros conhecimentos e de novas 

habilidades, etc. (BRONFENBRENNER, 2011; BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006; 

ROSA; TUDGE, 2013).  

Os processos proximais influenciam o desenvolvimento por meio de sua forma, poder e 

conteúdo, variando de maneira sistemática em função da inter-relação entre: 1) as caraterísticas 

da pessoa; 2) do contexto; 3) da natureza dos resultados desenvolvimentais esperados; 4) das 

continuidades e mudanças que ocorrem ao longo do tempo durante o ciclo vital, e 5) do tempo 

histórico no qual a pessoa vive (BRONFENBRENNER, 2011).  

No âmbito do trabalho aqui proposto, as interações que a criança estabelece com o 

professor, colegas, com o texto escrito, com os conteúdos apresentados, com o caderno, livro e 

tudo que lhe é apresentado são exemplos de processos proximais que ocorrem no ambiente 

imediato do qual ela participa – a escola – e no qual ela passa boa parte de seu tempo diário. 

Quanto à Pessoa, deve-se considerar que fatores biológicos e genéticos atuam de 

maneira importante no desenvolvimento, estabelecendo limites e impondo circunstâncias e 

experiências indispensáveis para a realização de potenciais humanos. As características da 

pessoa são, simultaneamente, produtoras indiretas e produtos do desenvolvimento. Junto com 

os outros três elementos do sistema PPCT, essas características influenciam a forma, o poder, 

o conteúdo e a direção dos processos proximais. Três tipos de características da pessoa 

influenciam no modo como o sujeito irá interagir com o meio ambiente: força (ou disposição), 

recursos e demanda (BRONFENBRENNER, 2011; BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006).  

A força, ou disposição, é a característica com maior potencial para influenciar o 

desfecho desenvolvimental de uma pessoa, seja de maneira generativa ou perturbadora. Quando 

são generativas, as características de força iniciam ou sustentam os processos proximais. Mas, 

quando são perturbadoras podem impedi-los ou interrompê-los. Disposições generativas, como 

a curiosidade e a capacidade de adiar gratificação imediata, favorecem os processos proximais. 

Já a impulsividade, tendência a distração e agressividade, exemplos de disposições disruptivas, 

dificultam os processos proximais por diferentes mecanismos (CASSONI, 2018; 

BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006; ROSA; TUDGE, 2013).  
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As características de recursos influenciam a capacidade de uma pessoa se envolver de 

forma efetiva em processos proximais. Podem ser de dois tipos: 1) aquelas que ativam o 

desenvolvimento e, 2) aquelas que limitam ou interrompem os processos proximais (e 

consequentemente prejudicam o desenvolvimento). Conhecimento, habilidade e experiência 

são exemplos de recursos que ativam o desenvolvimento. Ao passo que, defeitos genéticos, 

baixo peso ao nascer, desvantagens físicas, doenças graves e persistentes ou danos à função 

cerebral exemplificam condições que limitam ou interrompem os processos proximais 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006). 

Características de demanda são qualidades do indivíduo em desenvolvimento, 

facilmente notáveis, que podem afetar o estabelecimento de processos proximais. Podem ser 

características físicas (como idade, sexo e cor da pele, assim como, aparência atraente versus 

pouco atraente) ou psicológicas (temperamento agitado ou calmo, hiperatividade e passividade, 

por exemplo), capazes de tornar o ambiente social mais receptivo ou hostil; influenciando a 

maneira como os processos proximais são estabelecidos (BRONFENBRENNER; MORRIS, 

2006; CASSONI, 2018; ROSA; TUDGE, 2013; TUDGE et al., 2016).  

No caso da criança que apresenta dificuldades de aprendizagem e concomitante 

problemas emocionais e/ou comportamentais, é possível haver tanto prejuízos quanto à força 

(especialmente se apresenta comportamentos disruptivos) como com relação aos recursos 

(dados pelas próprias dificuldades) e demanda (principalmente no que tange a características 

psicológicas, podendo agravar-se se houver também características físicas que possam afetar a 

demanda).  

O contexto por sua vez, é definido como um conjunto de sistemas subdividido em micro, 

meso, exo, macro e cronossistema. Pode ser inicialmente descrito como o local onde o indivíduo 

vive e se desenvolve. O contexto, enquanto construto bioecológico vai muito além de um local 

físico; ele é o conjunto de tudo o que está fora do indivíduo, podendo influenciá-lo ou ser 

influenciado por ele (BENEDETTI et al., 2013). As propriedades objetivas do ambiente são 

interpretadas a partir da experiência subjetiva daqueles que o habitam e interagem nele. Cada 

indivíduo vivencia seu contexto de maneira única. 

Assim, o microssistema é, por exemplo, a casa em que a pessoa está inserida, mas 

também inclui os outros que com ela ali convivem: seus parentes mais próximos e qualquer um 

com quem o indivíduo mantenha uma relação afetiva. É também a escola, os professores e 

colegas de sala. O exossistema pode ser representado pelo trabalho dos pais, contexto que não 

contém o ser em desenvolvimento de forma direta, mas que influencia indiretamente, porém de 

modo relevante, seu desenvolvimento. O mesossistema é definido como a relação inevitável 
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que se estabelece entre a casa e a escola e o trabalho dos pais, por exemplo. O macrossistema 

pode ser descrito como o país em que o sujeito vive, as regras de conduta, crenças, valores e 

costumes vigentes naquela sociedade em uma determinada época histórica 

(BRONFENBRENNER, 2011; BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006; TUDGE, 2012).  

Pode-se inferir que a percepção que os diferentes elementos do contexto têm sobre o 

desenvolvente, especialmente aqueles que interagem mais proximamente com a crianças (pais, 

professores, colegas) podem ter um impacto sobre os processos proximais que se estabelecem, 

tanto no que tange às interações quanto às atividades realizadas. No caso da criança com alguma 

dificuldade de aprendizagem não será diferente: as dificuldades apresentadas repercutirão na 

organização e nas interconexões entre os diferentes sistemas, variando conforme as 

características dos próprios ambientes (CHENG et al., 2018; DE LOS REYES et al., 2015). 

O cronossistema traz a dimensão tempo para o modelo PPCT. O tempo foi o último 

elemento a ser incorporado à teoria bioecológica; é um construto de grande relevância, uma vez 

que o modelo foi desenhado dentro da perspectiva do estudo científico do desenvolvimento 

humano, considerando as transformações que podem ocorrer ao longo do ciclo vital e em 

decorrência das mudanças através do tempo histórico, tanto passado como futuro. O 

desenvolvimento é um fenômeno que não ocorre descontextualizado e nem de uma hora para 

outra, a estabilidade e a mudança das características da pessoa, assim como os processos 

proximais, só podem ser avaliadas dentro de um período temporal (BRONFENBRENNER, 

2011; BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006; TUDGE, 2012). Pensando na criança em idade 

escolar, é preciso considerar qual escola é esta (por exemplo, nos dias de hoje, essa escola 

incorporou tecnologias digitais?) – o tempo histórico em que nos encontramos – e, 

paralelamente, o que se espera do desenvolvente nesta etapa de seu ciclo de vida, o tempo 

“individual” desta pessoa. Há uma expectativa quanto ao papel e às atividades da criança que 

ingressa na escola e, é neste momento que, por vezes, o ambiente (familiar e escolar) se atenta 

para as dificuldades. Isto remete a outro conceito dentro da teoria bioecológica, a transição 

ecológica. 

Ao ingressar em um novo microssistema, a criança amplia seu mesossistema, passando 

pelo que Bronfenbrenner (1996) denomina transição ecológica. “Ocorre uma transição 

ecológica sempre que a posição da pessoa no meio ambiente ecológico é alterada em resultado 

de uma mudança de papel, ambiente ou ambos” (BRONFENBRENNER, 1996, p.22). As 

transições ecológicas ocorrem em diferentes momentos durante o ciclo vital, como por 

exemplo, quando a criança sai da educação infantil para ingressar no ensino fundamental.  

Assim como ocorre em toda transição ecológica, a entrada no primeiro ano configura 
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uma situação capaz de estimular processos de desenvolvimento, no entanto, também é uma fase 

de imprevisibilidade e dúvidas. Espera-se que as crianças se adaptem a um sistema ecológico 

que exige delas a realização de várias metas de aprendizagem e socialização ao passo que será 

oferecido menos suporte e supervisão (se comparado à educação infantil). A combinação entre 

novas demandas e expectativa de autonomia, somadas ao ingresso em um ambiente físico e 

social desconhecido (geralmente a criança troca de escola ao ser matriculada no primeiro ano, 

além das salas de aula terem uma disposição, com frequência, diferente das salas de educação 

infantil), frequentemente gera nas crianças emoções como: excitação, ansiedade e medo, que 

podem se refletir em problemas emocionais e comportamentais associados à dificuldades de 

aprendizagem (CASSONI, 2018; GODOY; NAVARINI, 2020; MARTURANO, 2013). 

Assim, a teoria bioecológica traz à luz a importância da consideração a diferentes 

elementos e interações entre os ambientes que a pessoa em desenvolvimento participa direta ou 

indiretamente, mas também às expectativas que as pessoas (e ela mesma) tem sobre ela o papel 

que ela desempenha em seu cotidiano e as atividades ligadas a ele (BRONFENBRENNER, 

1996). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 TRANSIÇÃO ESCOLAR: O INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

A entrada no primeiro ano representa uma importante fase de transição na vida da 

criança. É o evento que marca, simultaneamente, o fim do ciclo pré-escolar e o início do ciclo 

escolar formal (CORREIA-ZANINI; MARTURANO, 2016). Para Marturano (2013), no 

momento em que a criança ingressa no ensino fundamental, não apenas uma, mas, três 

transições diferentes têm início: a cognitiva, a psicossocial e a ecológica.  

O período compreendido entre os seis e os 11 anos de idade, corresponde a fase do 

desenvolvimento humano denominada terceira infância. Embora o desenvolvimento físico 

neste período não ocorra tão rápido como em etapas anteriores, os avanços cognitivos são 

bastante relevantes. Segundo Piaget, esse é o estágio de operações concretas, no qual o 

pensamento rígido e ilógico do estágio pré-operatório dá lugar ao pensamento lógico e flexível 

(PAPALIA; FELDMAN, 2013; PIAGET, 2002).  

A criança operatória-concreta passa a ter uma melhor compreensão sobre: conceitos 

espaciais (consegue ir e vir da escola sem se perder, por exemplo), relações de causa e efeito, 

categorização e conservação de pesos e medidas. Começa a desenvolver o raciocínio indutivo 

e dedutivo e se torna mais hábil com números e matemática. Com seis ou sete anos, muitas 

crianças conseguem fazer contas mentalmente e também são capazes de acrescentar números 

(contar adiante) para chegar ao resultado de uma soma (por exemplo, para somar cinco mais 

três, iniciam no número maior e vão acrescentando os números posteriores), conseguindo 

inclusive fazer o caminho oposto e iniciar pelo menor algarismo. Aos sete anos as crianças já 

são capazes de resolver problemas factuais utilizando operações mentais. Usam a lógica para 

considerar os múltiplos aspectos de uma situação, embora ainda se limitem apenas a situações 

reais (concretas), circunscritas ao presente imediato (PAPALIA; FELDMAN, 2013; PIAGET, 

2002; MARTURANO, 2013).  

A aquisição de habilidades linguísticas, iniciada nos estágios anteriores, segue se 

desenvolvendo durante a terceira infância. Nesta etapa as crianças estão mais aptas a 

compreender e interpretar a comunicação oral e escrita. Agora utilizam um vocabulário mais 

extenso, assim como passam a usar recursos gramaticais e até mesmo sintáticos mais 

sofisticados. Escrita e leitura são habilidades adquiridas em paralelo. O domínio da linguagem 

escrita e da leitura torna os escolares mais independentes no que se refere à comunicação, eles 
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não estão mais restritos somente à oralidade, podem agora utilizar a escrita para se conectar ao 

mundo (passado, presente e até mesmo futuro). Ao compreender que podem decodificar a 

palavra escrita (ler), também se dão conta de que podem fazer o inverso: podem utilizar o código 

escrito para expressar ideias, ações, pensamentos e sentimentos (PAPALIA; FELDMAN, 

2013). 

Além das mudanças físicas e cognitivas pelas quais o escolar está passando ao ingressar 

no ensino fundamental, esta etapa de vida é também marcada pela transição entre dois estágios 

de construção da identidade: iniciativa versus culpa e produção versus inferioridade, segundo a 

teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson. É um momento permeado por 

imprevisibilidade e incertezas, no qual a criança se depara com as tarefas de desenvolvimento 

do novo estágio. Semelhantes a marcos psicossociais, as tarefas de desenvolvimento 

correspondem a um conjunto de parâmetros, alguns universais, outros característicos de 

determinada cultura ou tempo histórico. São indicadores gerais de quão bem estão ocorrendo, 

de um ponto de vista social, a adaptação e o ajuste no desenvolvimento. Lograr sucesso em 

tarefas essenciais de um determinado período desenvolvimental é indicativo de adaptação e 

desenvolvimento bem-sucedidos em estágios posteriores. Assim, é possível avaliar a 

competência do indivíduo para encarar os desafios psicossociais próprios das diferentes etapas 

do ciclo vital (ERIKSON, 1976; MARTURANO, 2013; MASTEN; BURT; COATSWORTH, 

2015). 

São tarefas de desenvolvimento do escolar: (a) dominar as habilidades acadêmicas 

próprias de seu estágio de amadurecimento cognitivo; (b) frequentar e se comportar 

adequadamente na escola; (c) seguir regras de comportamento em diferentes contextos (casa, 

escola e locais públicos); (d) ter um bom relacionamento com os colegas e fazer amigos entre 

seus pares (CREPALDI; CORREIA-ZANINI; MARTURANO, 2017; MASTEN; BURT; 

COATSWORTH, 2015). O conceito de tarefa de desenvolvimento coloca em evidência o papel 

fundamental exercido pela experiência escolar no processo de construção da identidade durante 

a terceira infância. Essa é uma fase do ciclo vital bastante suscetível às influências advindas do 

ambiente escolar. Pois, se por um lado o sucesso escolar é capaz de gerar mecanismos de 

proteção ao desenvolvimento. Por outro, seu oposto pode configurar uma condição de risco, 

fazendo com que a criança fique vulnerável frente a desafios futuros (MARTURANO, 2013).  

A escolarização é um processo cumulativo, os aprendizados adquiridos no primeiro ano 

servirão como alicerce para todo o percurso acadêmico do indivíduo. O desempenho escolar 

obtido pela criança e a qualidade de suas relações com colegas e professor nesta etapa servem 

como parâmetro para os anos seguintes. Eles são uma espécie de prognóstico do que está que 
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por vir; não apenas no que tange ao aprendizado, mas também em relação ao ajustamento. Além 

disso, padrões de comportamento em sala de aula parecem ser estabelecidos no primeiro ano, 

sendo esse um ano crucial, uma oportunidade tangível da qual pais e professores dispõem para 

“moldar” os hábitos de aprendizagem das crianças (PAPALIA; FELDMAN, 2013; 

MARTURANO 2013; MASTEN; BURT; COATSWORTH, 2015).  

Estudo realizado por Crepaldi, Correia-Zanini e Marturano, (2017) corrobora a hipótese 

de que crianças mais competentes social e academicamente apresentam melhor ajustamento às 

demandas adaptativas da transição e, consequentemente, apresentam menos estresse frente a 

tarefas adaptativas. No que se refere ao ajustamento comportamental (manifestação de 

comportamentos externalizantes e internalizantes), o estudo supracitado aponta uma correlação 

positiva entre dificuldade de adaptação às tarefas do primeiro ano, manifestação de problemas 

de comportamento externalizante e estresse. 

Além das características da própria criança (intrínsecas), o que acontece nos contextos 

imediatos (microssistemas) nos quais ela está inserida, irá influenciar os diversos aspectos de 

seu desenvolvimento, incluindo o processo de escolarização. A escola, assim como o 

microssistema familiar, é um dos contextos mais importantes no qual a criança está inserida, 

haja vista os longos períodos de tempo que ela passa nesse ambiente e as interações recíprocas 

e duradouras que ali se estabelecem (BRONFENBRENNER, 1996, 2011; CORREIA-ZANINI; 

MARTURANO, 2016; PETRUCCI; BORSA; KOLLER, 2016).   

A saída da criança da educação infantil para ingressar no ensino fundamental representa 

ainda uma terceira transição, denominada por Bronfenbrenner (1996) transição ecológica. Nas 

transições ecológicas ocorre tanto uma mudança ambiental (contexto), quanto do papel social 

exercido pelo indivíduo.  

O ambiente escolar do ensino infantil que era mais lúdico e comportava, por assim dizer, 

uma relação de dependência aluno-professor, passa a ser acadêmica e socialmente mais 

exigente. Há menos suporte disponível, a autonomia da criança tende a ser não só estimulada, 

como também solicitada. Abre-se uma nova gama de habilidades a serem desenvolvidas e 

conhecimentos a serem adquiridos, passa-se a exigir do estudante demandas acadêmicas cada 

vez mais desafiadoras. Há uma ampliação do contexto social e aprimoramento das relações 

interpessoais. As interações não ocorrem apenas com pares da mesma idade, mas com crianças 

mais velhas, que frequentam as classes mais adiantadas. A capacidade de adaptação da criança 

é posta à prova, novas competências são construídas à medida que surgem novas demandas 

adaptativas (BRONFENBRENNER, 1996, 2011; CREPALDI; CORREIA-ZANINI; 

MARTURANO, 2017; GODOY; NAVARINI, 2020; MARTURANO, 2013).  
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A adaptação ocorre na medida em que a criança em desenvolvimento interage com as 

características dinâmicas do ambiente. O repertório prévio utilizado para lidar com as demandas 

da transição é reformulado a cada desafio encontrado no novo contexto No entanto, há que se 

considerar que as mudanças ocorridas no processo de transição não se dão de maneira repentina, 

e sim de modo gradativo. Dessa forma, em uma mesma sala de primeiro ano é possível 

encontrar crianças em diferentes momentos dessa construção. O modo como cada criança irá 

encarar as experiências e exigências (quanto a normas e regras) do novo contexto escolar, 

dependerá estritamente da fase de transição em que ela se encontrar naquele momento 

específico. Contudo, as trocas proporcionadas pela convivência diária entre crianças que se 

encontram em diferentes fases do processo transicional contribuem para agilizar as mudanças 

desenvolvimentais esperadas (MARTURANO, 2013). 

 

3.2 DIFICULDADES OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM? BREVE 

DIFERENCIAÇÃO DOS TERMOS 

 

Nem sempre a aprendizagem se dá de modo pleno e satisfatório, existem elementos 

intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo que dificultam ou mesmo impedem a aquisição de 

determinados saberes. Quando há algum impedimento para o aprendizado, situações em que o 

aprendiz não obtém o aproveitamento escolar esperado para sua faixa etária e capacidade 

intelectual, adentramos o intrincado campo das dificuldades e transtornos de aprendizagem. 

Essas disfunções no processo de aprendizagem se encontram nos limites entre educação e 

saúde, configurando-se um grave problema educacional e de saúde pública (D'ABREU; 

MARTURANO, 2011; MUNDY et al., 2017). 

Porém, a falta de consenso na utilização dos termos que caracterizam os quadros de 

déficit de aprendizagem gera confusões no meio científico e se torna um entrave para a 

investigação do assunto. Diversas terminologias têm sido usadas, tais como: dificuldades de 

aprendizagem, transtorno, problemas, distúrbio, déficit, obstáculo, fracasso, entre outros 

(FLETCHER et al., 2018; OHLWEILER, 2016; SILVA; OLIVEIRA; CIASCA, 2017).  

É comum que os termos dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem 

sejam empregados como sinônimos, de forma pouco objetiva e indiferenciada, mas, com o 

avanço de pesquisas nas áreas de psicologia, neurociências e educação, a frágil fronteira que 

separa esses termos pôde ser melhor delimitada (FLETCHER et al., 2018; OHLWEILER, 

2016).  

As dificuldades de aprendizagem possuem origem multifatorial ligada a etiologias 



36 
 

diversas que se referem a um conjunto de fatores gerados por problemas de ordem individual, 

cognitiva e/ou emocional, ou por situações produzidas pelo ambiente escolar e/ou familiar. 

Ocorrem em graus de maior ou menor intensidade e sua duração varia entre longos períodos de 

tempo ou situações passageiras, podendo levar os alunos ao abandono escolar, à reprovação, ao 

baixo rendimento acadêmico, ao atraso na aprendizagem, assim como à necessidade de ajuda 

especializada (ALMEIDA et al., 2016; CUNHA; MARTINS; CAPELLINI, 2017; ZUANETTI 

et al., 2016).  

De acordo com Silva Filho e Lima Araújo (2017), entre os 100 países da América do 

Sul com maior IDH, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar e a menor média 

de anos de estudo. O Censo Escolar de 2016 expos números alarmantes sobre o desempenho 

escolar no Brasil. Os dados apontaram que dos 6.533.426 alunos, matriculados em 19.296 

escolas estaduais, rurais e urbanas, 853.440 (13,1%) reprovaram e 496.409 (7,6%) 

abandonaram a escola (BRASIL, 2016). 

As dificuldades de aprendizagem são alterações – geralmente – extrínsecas ao ser 

humano. Pode ser que o aluno esteja apresentando dificuldades por não conseguir adaptar-se à 

metodologia usada, ou por não conseguir manter boa relação com professores e colegas. Nesses 

casos, a origem da dificuldade pode estar ligada a aspectos pedagógicos e/ou déficit nas 

habilidades sociais, não caracterizando um quadro de transtorno. As dificuldades de 

aprendizagem também podem ser subjacentes a distúrbios psiquiátricos, deficiências auditivas 

ou visuais, deficiências intelectuais ou doenças crônicas (CIASCA, 2008; FLETCHER et al., 

2018; GONÇALVES; CRENITTE, 2014; OHLWEILER, 2016).  

De acordo com dados internacionais, as dificuldades de aprendizagem podem atingir de 

16 a 20% dos estudantes (ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016). No Brasil, estima-se que 30 

a 40% das crianças que frequentam as séries escolares iniciais possuem algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem (CIASCA, 2008; PIRES; SIMÃO, 2017). Esses dados são 

bastante preocupantes visto que, não só em nosso país, mas em várias partes do mundo, o 

sucesso escolar pressupõe um futuro social e profissional promissor (MIGUEL; RIJO; LIMA, 

2014; OHLWEILER, 2016).  

Em contrapartida, o transtorno de aprendizagem (TA) é um termo que se refere a um 

conjunto de dificuldades ligadas à aquisição e uso de habilidades acadêmicas específicas como 

leitura, escrita e matemática. Seu diagnóstico é feito através de testes-padrão capazes de 

mensurar essas habilidades acadêmicas. Os resultados dos testes precisam ser inferiores aos 

esperados para idade, escolaridade e nível de inteligência. Esses transtornos não são decorrentes 

de deficiências intelectuais, atraso global do desenvolvimento, deficiências auditivas ou 
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visuais; ou problemas neurológicos e motores. Tampouco podem ser atribuídos a fatores 

externos e ambientais, tais como: baixo nível socioeconômico, excesso de faltas escolares ou 

mesmo educação parental inadequada. Os transtornos de aprendizagem também estão 

frequentemente associados à comorbidades emocionais como depressão e transtornos de 

ansiedade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; CIASCA, 2008; 

DOMINGUEZ; CARUNGO, 2020).  

A etiologia dos transtornos de aprendizagem está ligada a disfunções do sistema nervoso 

central capazes de interferir no processo de aquisição e processamento da informação. São 

alterações intrínsecas ao ser humano e, portanto, acompanham o indivíduo que as possui 

durante todo o ciclo vital (OHLWEILER, 2016). A prevalência dos transtornos de 

aprendizagem em leitura, escrita e matemática, entre escolares, em diferentes idiomas e 

culturas, é de cinco a 15% (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Nos EUA, 

crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem representam cerca de 4,6% de todos 

os alunos do sistema de ensino público (FLETCHER et al., 2018). 

Dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA)1, realizada em 2016 - com mais 

de 2 milhões de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas brasileiras 

- mostraram que 54,73% dos alunos tinham nível insuficiente em leitura, 33,95% em escrita e 

54,46% possuíam desempenho abaixo do adequado em matemática. Ou seja, mais da metade 

das crianças avaliadas apresentaram dificuldades para interpretar textos e fazer contas 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA, 2017). 

Alguns pesquisadores propõem que as dificuldades e os transtornos de aprendizagem 

devem ser definidos simplesmente como baixo rendimento ou dificuldades acadêmicas e que a 

avaliação dos processos cognitivos é desnecessária (ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; 

BRUEGGEMANN; KAMPHAUS; DOMBROWSKI, 2008; FLETCHER et al., 2018). 

Segundo Abu-Hamour e Al- Hmouz (2016), é comum a utilização de um critério de baixo 

desempenho para se identificar alunos com dificuldades de aprendizagem em escolas públicas.  

Dombrowski, Kamphaus e Reynolds (2004) sugerem que as dificuldades de 

aprendizagem devem ser vistas como um “atraso no desenvolvimento do aprendizado” (termo 

                                                   
1 Há três avaliações em nível nacional, no Ensino Fundamental, das escolas da rede pública brasileira que verificam 

as aprendizagens dos estudantes e a qualidade do ensino no país: Avaliação da Alfabetização Infantil - Provinha 

Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) - 

Prova Brasil. Segundo informações divulgadas pelo Inep, essas avaliações externas deveriam deixar de existir 

com essas nomenclaturas e passar a ser identificadas como SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), 

acompanhado das etapas de ensino, a partir de 2019 (CORSO; MEGGIATO, 2019). 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19404158.2017.1287104?casa_token=lPtUUxNHBIgAAAAA%3AD_PGI_SX8X1R_K1dSOjoyf1Rd2ibUDzq2ndngbFb_T3htNg_NolYmZ3928xseRnG-qmS-MvhB2kLzC8
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cunhado pelos autores) que pode ser determinado de forma padronizada por um ponto de corte 

em um teste de desempenho acadêmico2. A escolha das pontuações de corte é feita 

arbitrariamente por pesquisadores independentes, ou baseada em questões de política social 

(como alocação de recursos). A utilização desse método para a identificação de crianças com 

dificuldades de aprendizagem é adotada por vários pesquisadores porque é relativamente 

simples, podendo ser aplicado com segurança em diferentes contextos escolares 

(BRUEGGEMANN; KAMPHAUS; DOMBROWSKI, 2008).  

Para Dombrowski, Kamphaus e Reynolds (2004), o atraso no desenvolvimento do 

aprendizado representa um desempenho significativamente abaixo da média em uma ou mais 

das principais áreas de desempenho acadêmico (como, leitura, raciocínio e cálculo matemático, 

ortografia e uso da linguagem oral, por exemplo). Nesse modelo, a identificação da dificuldade 

de aprendizagem deve basear-se em um déficit duplo no desempenho acadêmico. Caracterizado 

por: (a) uma medida de desempenho acadêmico nacionalmente referenciada em normas 

(pontuação padrão3 de cerca de 85 pontos ou menos, um desvio padrão abaixo da média, 

refletindo o desempenho), e (b) por meio de evidência de comprometimento educacional (com 

base nas notas da sala de aula, no histórico escolar do aluno e em relatórios ou classificações 

de professores).  

Cabe destacar que alunos com dificuldades ou transtornos de aprendizagem, apresentam 

o mesmo desfecho para a trajetória escolar, ou seja, o fracasso acadêmico. Por conseguinte, 

tanto um grupo como o outro, a despeito do rótulo, precisa de algum tipo de intervenção de 

ensino corretiva (ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; FLETCHER et al., 2018; 

WHELDALL; CASTLES; NAYTON, 2014). 

Os problemas com classificações e definições tornaram a formulação de políticas 

públicas mais difícil. Enquanto os pesquisadores lutam com essas questões fundamentais, os 

formuladores de políticas desejam abordagens não complexas, que possam servir para apoiar 

serviços e alocar recursos (FLETCHER et al., 2018).  

Levando em consideração o exposto acima, optou-se por adotar neste trabalho o termo 

                                                   
2 Teste de desempenho: qualquer teste padronizado e referenciado por normas, destinado a medir o nível atual de 
habilidade ou conhecimento de um indivíduo em um determinado assunto. Frequentemente é feita a distinção de 

que os testes de desempenho enfatizam a habilidade adquirida por meio de aprendizado ou treinamento formal, 

enquanto os testes de aptidão (geralmente na forma de testes de inteligência) enfatizam o potencial inato 

(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2010). 

 
3 Pontuação padrão: uma pontuação obtida a partir de uma pontuação original subtraindo o valor médio de todas 

as pontuações no lote e dividindo pelo desvio padrão do lote. Essa conversão de pontuações brutas para pontuações 

padrão permite que sejam feitas comparações entre medições em diferentes escalas. Uma pontuação padrão 

geralmente recebe o símbolo z e às vezes é chamada de pontuação z (AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION, 2010). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19404158.2017.1287104?casa_token=lPtUUxNHBIgAAAAA%3AD_PGI_SX8X1R_K1dSOjoyf1Rd2ibUDzq2ndngbFb_T3htNg_NolYmZ3928xseRnG-qmS-MvhB2kLzC8
https://www.sinonimos.com.br/por-conseguinte/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19404158.2017.1287104?scroll=top&needAccess=true
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dificuldades de aprendizagem, pois, desde 1960 existe um consenso no qual se entende que o 

sucesso ou o fracasso na aprendizagem não é responsabilidade somente do aluno, mas também 

do ambiente familiar, social e educacional (interferências extrínsecas); sem deixar de considerar 

as possíveis causas de origem orgânica (interferências intrínsecas) (CUNHA; MARTINS; 

CAPELLINI, 2017; MARIN; BORBA; BOLSONI-SILVA, 2018; SOUSA, 2014).  

Está bem estabelecido na literatura que dentro do microssistema familiar podem ser 

encontradas diversas situações potencialmente dificultadoras do aprendizado das crianças 

(JOHNSON, 2018; TZOUMAKIS et al., 2018). Como, por exemplo, a baixa escolaridade dos 

pais, em especial, a materna (BRAVO et al., 2017; STRAND, 2014; WINSLER et al., 2012). 

E também o baixo nível socioeconômico e cultural da família (CALZADA et al., 2015; 

SANDERS; FALLON, 2018; STRAND, 2014; TZOUMAKIS et al., 2018).   

No que se refere ao microssistema escolar, a qualidade do ensino, a própria estruturação 

do ambiente escolar e a organização do trabalho pedagógico, que têm se mostrado ineficientes 

em muitos aspectos, acabam sendo fatores contribuintes para o surgimento das dificuldades de 

aprendizagem (MIGUEL; RIJO; LIMA, 2014; NAVARRO et al., 2016; SILVA FILHO; LIMA 

ARAÚJO, 2017). De acordo com Miguel, Rijo e Lima (2014), a atual estrutura na qual o sistema 

de ensino está alicerçada acaba por excluir os alunos com dificuldades cognitivas e 

comportamentais, uma vez que o próprio sistema torna essas dificuldades mais evidentes, 

favorecendo o fracasso e o abandono escolar. Dessa forma, promove-se uma espécie de 

“seleção natural” dos alunos mais aptos ao empreendimento escolar, ao invés de tentar nivelá-

los àqueles com mais recursos familiares e intelectuais. 

 

3.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E PROBLEMAS 

EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS  

 

Dificuldades de aprendizagem são obstáculos ou barreiras que dificultam o processo de 

aquisição e compreensão dos conteúdos escolares. São caracterizadas pela incompatibilidade 

entre o que a criança deveria ser capaz de realizar academicamente e aquilo que ela realmente 

consegue realizar. Não se referem a um único distúrbio, mas a uma série de problemas que 

podem ocasionar déficits na leitura, escrita, matemática e em outras habilidades acadêmicas e 

sociais (CUNHA; MARTINS; CAPELLINI, 2017). 

As dificuldades de aprendizagem geram prejuízos emocionais como baixa autoestima e 

desmotivação, além de repercutir negativamente nos vários contextos nos quais o indivíduo está 

inserido, sejam eles a família, a própria escola e as diversas relações sociais (ELIAS; 



40 
 

AMARAL, 2016; GUERRERO et al., 2013; MIGUEL; RIJO; LIMA, 2014). Por outro lado, 

problemas emocionais e comportamentais interferem negativamente na capacidade que 

crianças e adolescentes têm de aprender, tornando-os menos hábeis para os processos de 

aprendizagem. Quando o professor não consegue lidar com os problemas emocionais e 

comportamentais de um aluno, a dinâmica do grupo torna-se tão desordenada que a 

aprendizagem da turma inteira fica comprometida (BARRIOS GAXIOLA; FRIAS 

ARMENTA, 2016; BORBA; MARIN, 2017; VIEIRA et al., 2014). 

Em um estudo australiano – cujo objetivo era mensurar a associação entre problemas 

emocionais e comportamentais e o desempenho acadêmico de alunos (com idades entre oito e 

nove anos) matriculados no equivalente ao terceiro ano do ensino fundamental brasileiro – 

concluiu-se que um em cada cinco meninos e uma em cada sete meninas apresentavam risco 

para problemas emocionais e comportamentais associado a baixo desempenho em leitura e 

matemática (MUNDY et al., 2017). 

Os problemas de comportamento são divididos em dois grandes grupos: os 

externalizantes, expressos com maior frequência em relação aos outros; e os internalizantes, 

expressos, na maioria das vezes, em relação ao próprio indivíduo. No grupo dos externalizantes 

aparecem comportamentos como: delinquência, hiperatividade, comportamentos agressivos ou 

antissociais (mentir, roubar), comportamentos opositores ou desafiantes. Já no grupo dos 

internalizantes, temos: inibição, isolamento social, ansiedade e depressão (ACHENBACH et 

al., 2016; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Resultados de uma pesquisa apontaram que problemas de comportamento contribuíram 

em até 50% para o baixo rendimento escolar de alunos matriculados nos anos finais do ensino 

fundamental (BORBA; MARIN, 2017). Outros achados indicaram ainda que há forte fator de 

predição entre mau comportamento e abandono escolar (TABORDA-SIMÕES; FONSECA; 

LOPES, 2011). 

Informes científicos citados por Rutayisire et al. (2018) mostram que a prevalência de 

problemas emocionais e comportamentais em crianças é bastante alta em vários países 

(BROWN et al., 2012; TICK; VAN DER ENDE; VERHULST, 2007), variando de 4,8 a 25,4% 

em amostras de pré-escolares europeus, asiáticos e americanos (BROWN et al., 2012; PARK; 

BANG; KIM, 2014). 

Dados de 160 escolares, de ambos os sexos, coletados em três serviços de saúde mental 

com os respectivos cuidadores, indicaram uma alta demanda devido a dificuldades emocionais 

e comportamentais combinadas com dificuldades de aprendizagem, de relacionamento e na 

vida diária, sendo as dificuldades emocionais ou de internalização mais frequentes na população 
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estudada, em comparação com as dificuldades comportamentais ou de externalização (GAUY, 

2016). 

Outros estudos mostram que a alta prevalência de comportamentos internalizantes afeta 

as relações interpessoais e causa prejuízos a aprendizagem, uma vez que essas crianças são mais 

tímidas e menos propensas a tirar suas dúvidas e pedir auxílio a professores e colegas. De 

maneira semelhante, a alta prevalência de comportamentos externalizantes interfere na 

qualidade das relações interpessoais e compromete a adaptação à escola, contribuindo para o 

baixo ajustamento escolar de crianças com dificuldades de aprendizagem associadas a 

problemas emocionais e comportamentais (BARRETO; FREITAS; DEL PRETTE, 2011; 

BORBA; MARIN; 2017). 

Frente a isso, evidencia-se que os problemas emocionais e de comportamento, quando 

presentes, parecem explicar, pelo menos em parte, o baixo rendimento escolar, sobretudo na 

avaliação de familiares e professores. Entretanto, não é possível afirmar qual a direção causal 

da relação entre essas duas variáveis (BORBA; MARIN, 2017; FLETCHER et al., 2018; 

MARIN; BORBA; BOLSONI-SILVA, 2018; MARTURANO; ELIAS, 2016).  

Um grupo de pesquisadores sugere que os problemas emocionais e de comportamento 

fazem com que a criança tenha problemas para aprender, por conta de dificuldades na memória, 

atenção e no humor (BORBA; MARIN, 2017; MARTURANO; PIZATO, 2015). Já uma 

segunda linha de investigação aponta que dificuldades de aprendizagem afetam o 

comportamento (MARTURANO; ELIAS, 2016; TEIXEIRA et al., 2014). De acordo com esta 

segunda linha, a criança com dificuldades de aprendizagem tende a culpabilizar a si mesma ou 

a outras pessoas por seu fracasso (PEZZI; DONELLI; MARIN, 2016). Ao atribuir a si a culpa, 

ela tende a apresentar problemas comportamentais do tipo internalizantes e, no segundo caso, 

quando a culpa é voltada a outros, os comportamentos problemáticos externalizantes são os que 

aparecem (ESCH et al., 2014; MARTURANO; LOUREIRO, 2014). 

Todavia, acredita-se que há uma interrelação entre dificuldades de aprendizagem e 

problemas emocionais e comportamentais, sendo uma das variáveis condição de risco para a 

outra (ALGOZZINE; WANG; VIOLETTE 2010; MARIN; BORBA; BOLSONI-SILVA, 

2018).   

Também é relevante destacar que crianças acometidas simultaneamente por dificuldades 

de aprendizagem e problemas emocionais e comportamentais, geralmente, apresentam um 

autoconceito mais baixo do que aquelas que manifestam somente dificuldades de 

aprendizagem. Isso se deve ao fato de que essas crianças acabam recebendo uma resposta 

negativa do ambiente não só no que diz respeito à sua competência acadêmica, mas também, 
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em relação ao controle das habilidades sociais. Crianças que manifestam a co-ocorrência entre 

dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento, no início da escolarização, têm 

maior propensão a apresentar uma diminuição do progresso acadêmico, aumentando, 

consequentemente, comportamentos desadaptativos em longo prazo (ACHKAR et al., 2017; 

BORBA; MARIN 2017; ELIAS; AMARAL, 2016; GAUY, 2016). 

Quando os problemas emocionais e comportamentais são detectados precocemente, é 

possível mitigar os prejuízos tanto para o desenvolvimento global da criança quanto para sua 

realização educacional. A identificação local de problemas de saúde mental em crianças 

também é importante para fins de planejamento de estratégias de intervenção e de políticas 

públicas (NDETEI et al., 2016; PHILIPP et al., 2018). 

Conforme Hinshaw (1992) , as altas taxas de prevalência da co-ocorrência entre 

dificuldades de aprendizagem e problemas emocionais e comportamentais, demonstram que 

este é um dos mais preocupantes problemas de saúde mental na infância, trazendo aos 

indivíduos acometidos grande sofrimento pessoal, além de alto custo para a sociedade como 

um todo.  

Em um estudo que pretendia obter a prevalência de problemas de saúde mental e 

transtornos psiquiátricos subliminares em adolescentes austríacos de 10 a 18 anos, observou-se 

que, na amostra escolar, 16,5% pontuaram na faixa clinicamente relevante. Sendo os problemas 

de internalização mais prevalentes (17,8%) do que problemas de externalização (7,4%). Em 

relação à amostra entrevistada (377 estudantes e 407 pais), distúrbios psiquiátricos subliminares 

foram observados em 12,7% dos estudantes (PHILIPP et al., 2018).  

Diferentes pesquisadores alegam que possuir problemas de saúde mental elevam as 

chances de um aluno repetir uma série, evadir e/ou abandonar a escola (DUPÉRÉ et al., 2018; 

HJORTH et al., 2016; MIKKONEN et al., 2018). 

Em uma pesquisa que avaliou a correlação entre sintomas depressivos recentes e o 

abandono escolar entre adolescentes (com idade média 16,3 anos) de 12 escolas públicas com 

altas taxas de evasão escolar em Montreal (Canadá), foram encontrados os seguintes resultados: 

um em cada quatro adolescentes que abandonaram a escola teve sintomas depressivos 

clinicamente significativos nos três meses antes de deixar a instituição de ensino. Os 

adolescentes com sintomas recentes tiveram mais que o dobro de chance de desistir do que os 

colegas sem esses sintomas (DUPÉRÉ et al., 2018).  

Ademais, estudantes com boa saúde mental (caracterizada por alto bem-estar 

psicológico e baixo sofrimento psíquico) relatam maior aceitação social no contexto escolar e 

melhor desempenho acadêmico em comparação ao grupo com problemas psiquiátricos. Alunos 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/school-leaving
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com boa saúde mental se sentem mais conectados à escola e apresentam níveis mais altos de 

atitude positiva em relação aos professores e à instituição de ensino. Além de apresentar mais 

comportamentos pró-sociais, autopercepção acadêmica e motivação acadêmica, bem como 

relatam menos bullying e vitimização na escola (ARSLAN; ALLEN, 2020). 

 

3.4 FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM UM CONTEXTO DE BAIXO DESEMPENHO 

ESCOLAR 

 

Segundo o modelo biomédico, fatores de risco são, basicamente, condições presentes 

na vida de um indivíduo que o tornam mais suscetível a uma determinada patologia 

(BARBOSA; MACHADO, 2013; REGALLA; GUILHERME; SERRA-PINHEIRO, 2007). 

Por exemplo, um fator de risco para o diabetes é o colesterol alto. Porém, na ciência do 

desenvolvimento humano, fatores de risco têm um significado bem menos estanque. De acordo 

com a literatura, fatores de risco são variáveis presentes no ambiente que podem aumentar as 

chances de um desfecho indesejável da trajetória desenvolvimental (GAUY; ROCHA, 2014; 

OBRADOVIĆ; SHAFFER, MASTEN, 2012; SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005).  

Os cientistas do desenvolvimento admitem que os fatores de risco não aparecem de 

forma isolada ou independente, uma vez que são componentes de um contexto social que 

abrange fatores políticos, socioeconômicos, ambientais, culturais, familiares e genéticos. Desse 

modo, os fatores de risco permeiam os vários microssistemas nos quais o sujeito está inserido, 

como o meso, exo e cronossistema (MASTEN, 2014; SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005).  

Os riscos são cumulativos e podem atuar em qualquer estágio do ciclo vital, mudando o 

curso do desenvolvimento (OBRADOVIĆ; SHAFFER, MASTEN, 2012). Diferenças 

fisiológicas ou psicológicas tornam alguns indivíduos mais propensos ou vulneráveis do que 

outros – enfrentando os mesmos problemas – às situações adversas (MASTEN, 2014; 

SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005).  

Cumpre salientar que o fato de estar exposto a fatores de risco não torna determinante o 

surgimento de alguma psicopatologia ou comportamento problemático, existe sim uma maior 

probabilidade (MASTEN; BARNES, 2018). No entanto, outras variáveis presentes no contexto 

individual ou ambiental podem intervir no surgimento de problemas (MASTEN, 2013; 

MASTEN; TELLEGEN, 2012; RUTTER, 1987).  

Essas variáveis intervenientes, intrinsecamente relacionadas aos fatores de risco, são os 

fatores de proteção, definidos como recursos do próprio indivíduo ou do meio social em que 

ele vive. Esses fatores são capazes de atenuar ou neutralizar o impacto do risco (MASTEN, 
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2014; MASTEN; TELLEGEN, 2012; RUTTER, 1987). São descritos como fatores que 

favorecem o desenvolvimento e previnem problemas de comportamento, atuando na redução 

de possíveis disfunções ou distúrbios decorrentes da existência de vulnerabilidade e/ou de 

experiências de vida estressantes (CUTULI, 2018; RUTTER, 1987; SAPIENZA; 

PEDROMÔNICO, 2005). 

Nas palavras de Grünspun4 (2003 apud SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005, p. 213), 

os fatores protetores podem funcionar como “um escudo para favorecer o desenvolvimento 

humano, quando pareciam sem esperança de superação por sua intensa ou prolongada 

exposição a fatores de risco”. A presença de um fator de proteção diminui sobremaneira o 

impacto da exposição a fatores de risco, porém, não há como determinar um fator de proteção 

sem analisar o fator de risco envolvido (MASTEN; TELLEGEN, 2012; RUTTER, 1987, 2013).  

Segundo Bronfenbrenner (1996), os processos proximais podem ser tanto eficazes na 

aquisição de competências, como na redução de disfunções. Assim, semelhantemente aos 

fatores de risco e proteção que são constructos codependentes (não há proteção sem risco), e 

contextualmente determinados (MARTURANO, ELIAS, 2016; MASTEN; TELLEGEN, 2012; 

RUTTER, 2013), os processos proximais também têm seu papel no desenvolvimento 

intrinsicamente condicionado pelo contexto. Competência e disfunção têm, necessariamente, 

que ser consideradas mediante o contexto em que ocorrem, o que pode ser considerado 

competência em uma determinada realidade, pode não o ser em outra (COSCIONI et al., 2018). 

Sendo um dos pilares constituintes dos processos proximais (os outros são a complexidade, a 

reciprocidade e a regularidade), a interação da criança com o ambiente pode levar ao 

desenvolvimento, desde que ocorra em condições favoráveis. Assim como, também pode ser 

fonte de mecanismos de vulnerabilidade ou proteção, quando ocorre em circunstâncias de 

adversidade. Dessa forma, a queixa escolar – enquanto dificuldade reconhecida por educadores 

e responsáveis – pode ser vista como uma adversidade duradoura, que coloca a criança em risco 

de desajuste psicossocial por interferir de forma direta na realização acadêmica, que é de uma 

das principais tarefas de desenvolvimento da terceira infância (CUTULI, 2018; 

MARTURANO; ELIAS, 2016). 

Além disso, é importante ressaltar que em momentos de transição o indivíduo se torna 

mais vulnerável às adversidades ambientais. Com maiores chances de manifestar desajustes e 

disfunções em diferentes contextos, como o educacional, o social e o familiar. É o caso, por 

exemplo, de crianças no início do ensino fundamental que estão a vivenciar um momento de 

                                                   
4 GRÜNSPUN, H. Violência e resiliência: a criança resiliente na adversidade. Rev Bioética, v. 10, n. 1, p. 163-

171, 2003. 
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instabilidade e incertezas frente às novas exigências as quais precisam atender (CERQUEIRA-

SILVA; OBANDO; MACENO, 2020; MARTURANO, 2013; MASTEN; BURT; 

COATSWORTH, 2015). 

 

3.5 BAIXO DESEMPENHO ESCOLAR: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 

ENCONTRADOS NA LITERATURA  

 

O baixo desempenho escolar é um fenômeno cuja origem está calcada na inter-relação 

entre os aspectos biológicos, sociais, culturais e históricos do desenvolvimento humano 

(CUNHA; MARTINS; CAPELLINI, 2017; MARIN; BORBA; BOLSONI-SILVA, 2018; 

SOUSA, 2014).  

Nos anos escolares, família e escola são microssistemas extremamente relevantes, pois 

são onde mecanismos de risco e proteção para trajetórias mais ou menos favoráveis de 

desenvolvimento são gerados. O acúmulo de adversidades em ambos os contextos pode fazer 

emergir problemas emocionais e de comportamento (BRONFENBRENNER, 1996, 2011; 

MARTURANO; ELIAS, 2016).  

Assim, considerando-se as múltiplas causas que levam ao mau desempenho escolar, e 

consequentemente, em muitos casos, a problemas emocionais e comportamentais associados, 

apresenta-se a seguir uma revisão – embora não exaustiva – sobre fatores de risco para o baixo 

desempenho escolar, apontando algumas condições que podem tornar um indivíduo vulnerável 

ao risco.  

De acordo com Miguel, Rijo e Lima (2014), três grandes categorias de fatores de risco 

foram identificadas após extensa investigação sobre as variáveis associadas ao 

insucesso/abandono escolar, são elas: familiares, escolares e do próprio aluno. Na presente 

revisão, foi encontrado um conjunto de variáveis que puderam ser agrupadas em categorias 

muito semelhantes às mencionadas no estudo supracitado.  

A categoria “fatores de risco ligados à família” foi a que mais acumulou elementos 

potencialmente desencadeadores de baixo rendimento escolar. Na esfera familiar, os fatores de 

risco mais citados estão ligados a estrutura e a dinâmica familiar, tais como: (a) ser filho/a de 

mãe menor de vinte anos de idade; (b) pertencer a um grupo familiar com membros com 

histórico de abuso de substância ilícitas e/ou antecedentes criminais; (c) ter sofrido exposição 

pré-natal pesada ao álcool e/ou tabaco antes, durante e/ou após a gestação; (d) pertencer a 

família monoparental; (e) pertencer a um grupo familiar formado majoritariamente por 

membros do sexo feminino e residir em uma casa com três ou mais crianças menores de cinco 
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anos; (f) ter ingressado tardiamente na escola e ter tido uma preparação deficitária para ingressar 

na pré-escola. Em seguida, ainda na categoria “fatores de risco ligados à família”, aparecem 

reiteradamente os seguintes fatores: (g) baixo nível socioeconômico; (h) baixa escolaridade dos 

pais e (i) maus tratos na infância; (j) pais com problemas de saúde mental e (k) violência 

doméstica (BRAVO et al., 2017; BUSSING et al., 2012; CALZADA et al., 2015; COMPTON 

et al., 2012; DHAVAN et al., 2010; DUNN et al., 2010; ENRIQUEZ GUERRERO; CATAÑO 

ORDONEZ, 2009; ENRIQUEZ GUERRERO; SEGURA CARDONA; TOVAR CUEVAS, 

2013; FANTUZZO et al., 2012; GUERRERO et al., 2013; JOHNSON, 2018; NIEMI et al., 

2011; O'LEARY et al., 2013; SANDERS; FALLON, 2018; STERGIAKOULI et al., 2017; 

STRAND, 2014; TZOUMAKIS et al., 2018; VIEIRA et al., 2012; WINSLER et al., 2012; 

ZUANETTI; FUKUDA, 2012). 

Na segunda categoria, “fatores de risco próprios do indivíduo”, os fatores que mais 

aparecem na literatura consultada são: (a) ser do sexo masculino; (b) ser negro ou pardo; (c) 

apresentar problemas de comportamento externalizantes e/ou de aprendizagem; (d) ter 

diagnóstico de TDAH; (e) ter histórico de absenteísmo e/ou evasão escolar; (f) nascer 

prematuro ou abaixo do peso. São ainda mencionados: (g) manifestar depressão, ansiedade, 

ideação suicida e/ou comportamento autodestrutivo; (h) ter longo histórico de epilepsia e/ou 

apresentar convulsões cujo primeiro episódio tenha ocorrido em idade precoce; e (i) estar 

exposto a riscos psicossociais, que pode também estar profundamente ligado à situação pobreza, 

aparecem também como fatores de risco próprios do indivíduo (BUSSING et al., 2012; 

CALZADA et al., 2015; COMPTON et al., 2012; DHAVAN et al., 2010; DUNN et al., 2010; 

EK et al., 2011; ENRIQUEZ GUERRERO; SEGURA CARDONA; TOVAR CUEVAS, 2013; 

FANTUZZO et al., 2012; HODIS et al., 2011; SANDERS; FALLON, 2018; SPILT et al., 2012; 

STERGIAKOULI et al., 2017; STRAND, 2014; VIEIRA et al., 2012; WINSLER et al., 2012;). 

Já na categoria “fatores de risco ligados à escola”, os fatores de risco citados são: (a) 

frequentar escola pública; (b) poucos recursos utilizados em sala de aula; (c) pouca relação 

diádica professor-aluno; (d) sistema educacional não preparado; (e) baixa motivação dos 

professores (CALZADA et al., 2015; EK et al., 2011; HODIS et al., 2011; NIEMI et al., 2011; 

SPILT et al., 2012; VIEIRA et al., 2012). 

Como é possível notar, pelo número de variáveis concorrentes na explicação, 

caracterização e predição do baixo rendimento escolar, este fenômeno não pode ser visto apenas 

como uma condição exclusiva do indivíduo ou como resultado de um sistema de ensino 

ineficiente, mas sim, como fruto de um extenso grupo de fatores provenientes de uma trajetória 

multideterminada. É um processo dinâmico e cumulativo, de natureza desenvolvimental. Essas 
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variáveis concorrentes não aparecem isoladas, seja no espaço (nível contextual), ou no tempo 

(nível desenvolvimental), mas, elas mantêm entre si relações de dependência, moderação e 

mediação, cuja compreensão não está ainda totalmente elucidada (MIGUEL; RIJO; LIMA, 

2014). 

À medida que muitas situações de risco se associam, elas tornam mais difíceis o 

cumprimento da agenda desenvolvimental, a aquisição de habilidades e o desempenho de 

papéis sociais. Portanto, a predição dos possíveis fatores de risco é essencial para que se possa 

intervir no momento adequado. Quanto maior o número de situações adversas associadas, mais 

se torna provável que o desenvolvimento da criança fique comprometido, independente do 

status social. Mais prejudicial do que o risco isolado, é a combinação de adversidades, pois 

aumenta exponencialmente o surgimento de consequências negativas em diferentes áreas do 

desenvolvimento (MASTEN; BARNES, 2018; SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005). 

 

3.6 HABILIDADES SOCIAIS COMO FATORES DE PROTEÇÃO NA TRAJETÓRIA 

ESCOLAR 

 

Em relação aos fatores de proteção, diversos estudos apontam uma correlação negativa 

entre bom repertório de habilidades sociais (HS), baixo desempenho acadêmico e manifestação 

de problemas emocionais e comportamentais (BARRETO; FREITAS; DEL PRETTE, 2011; 

CORREIA-ZANINI; MARTURANO, 2016; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2014; ELIAS; 

AMARAL, 2016). 

De acordo com Elias e Amaral (2016) existem evidências empíricas da interdependência 

entre os domínios acadêmico, interpessoal e comportamental. Sendo que a manifestação de 

problemas comportamentais na terceira infância pode dificultar a adaptação da criança às 

tarefas de desenvolvimento desta fase que se referem ao desempenho acadêmico e ao 

relacionamento com os colegas.  

Achados de pesquisa publicados por Elias e Marturano (2014) mostraram que, para 

crianças de sete a 11 anos com problemas de comportamento associados à queixa escolar, tanto 

intervenções feitas no domínio acadêmico quanto no domínio interpessoal foram capazes de 

promover melhora no desempenho escolar e reduzir problemas de comportamento. O estudo de 

Teixeira et al. (2014) confirmou dados da literatura que apontam associação entre bom 

desempenho acadêmico e socialização adequada como fatores protetores para problemas 

emocionais e comportamentais.  
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Se de um lado as habilidades sociais influenciam positivamente a performance 

acadêmica, de outro, déficits nessas habilidades se mostram como preditoras de problemas de 

comportamento em escolares (MARTURANO; PIZATO, 2015). Após investigar uma amostra 

de 220 crianças, do terceiro ao sexto ano do ensino fundamental, Casali-Robalinho, Del Prette 

e Del Prette (2015), encontraram evidências que comprovam a força preditiva das HS sobre 

comportamentos internalizantes e externalizantes e, corroboraram dados da literatura que 

situam as habilidades sociais no rol dos fatores de proteção para problemas de comportamento.  

A aquisição de habilidades sociais se inicia tão logo o bebê deixa o útero materno e 

passa a interagir, de forma ainda rudimentar, com os outros a sua volta. E é justamente a 

qualidade da interação do indivíduo com pessoas, objetos e símbolos do ambiente no qual está 

inserido que o ajudará a obter, ou não, um bom repertório de HS. À medida que cresce e se 

desenvolve, o indivíduo vai aprimorando esse conjunto de habilidades que têm como seu 

primeiro e fundamental núcleo de aprendizagem o microssistema familiar. É por meio da 

observação do comportamento parental que a criança pequena aprende regras de convívio 

social, bem como começa a entender que para cada comportamento há uma consequência. Ao 

inserir-se em outros microssistemas, como a escola, por exemplo, e passar a atender às 

demandas sociais ditadas por esses novos ambientes, inevitavelmente, o repertório de 

habilidades sociais terá que ser ampliado para responder às novas e exigências (CASALI-

ROBALINHO; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2015; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2013; 

LEME et al., 2016). 

Ajustar-se aos novos papéis sociais requer competência social. São reconhecidos como 

socialmente competentes aqueles indivíduos capazes de utilizar o repertório de HS aprendido 

em favor de uma interação social que contemple duas metas primordiais: (a) alcançar os 

objetivos alvo da interação e (b) não gerar desequilíbrio entre ganhos e perdas entre si e o outro 

nas relações interpessoais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2013; LEME et al., 2016). 

O processo de desenvolvimento, conduzido pelos processos proximais, conforme 

concebido pelo modelo bioecológico, pode levar a dois resultados principais: competência e 

disfunção. Resultados positivos (competência) ou negativos (disfunção) podem ocorrer em 

diferentes domínios: intelectual, físico, motivacional, socioemocional ou artístico. É 

considerado competente o sujeito capaz de regular o próprio comportamento de acordo com as 

diferentes situações de desenvolvimento. Em contraposição, um desfecho disfuncional ocorre 

quando o indivíduo possui, de forma recorrente, dificuldade em proceder a regulação 

comportamental (BRONFENBRENNER, EVANS, 2000; BRONFENBRENNER, MORRIS, 

1998).  
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Assim, pode-se inferir que na base de comportamentos disfuncionais estão processos 

proximais cujos resultados são disfunção ao invés de competência. Por exemplo, crianças que 

aprenderam, em casa, a resolver situações conflituosas por meio de comportamentos agressivos, 

irão levar essa “solução comportamental” para o ambiente escolar. Ao passo que, crianças que 

aprenderam a resolver conflitos por meio de habilidades sociais como assertividade e empatia, 

lidarão com os problemas interpessoais, em qualquer microssistema na qual esteja inserida, de 

maneira socialmente competente (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2013; LEME et al., 2016). 

A aprendizagem escolar é um fenômeno multideterminado que ocorre por meio da 

interação entre díades: díade professor-aluno e aluno-aluno e, também, por meio da interação 

do discente com os objetos e símbolos do ambiente ecológico imediato. Ela é estável, recíproca 

e ocorre em longos períodos de tempo, portanto, geradora de processos proximais, que por sua 

vez impulsionam o desenvolvimento. Assim, para ser bem sucedida, a aprendizagem 

necessitará de dois fatores essenciais: ocorrer por meio de interações diádicas cujo resultado 

desenvolvimental seja positivo (competência) e também que a interação interpessoal seja 

conduzida por sujeitos socialmente competentes (BARTHOLOMEU et al., 2016; DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2013). 

Além das habilidades sociais, existem outros fatores, documentados na literatura que 

também atuam como protetores para o baixo desempenho escolar e para problemas emocionais 

e comportamentais. São eles, por exemplo: (a) crenças de autoeficácia; (b) percepção de suporte 

social e (c) bom relacionamento entre professor e aluno (ACHKAR et al. 2017; FARIA; 

ZANINI; PASIAN, 2020; HØIGAARD et al., 2015; JULIANO; YUNES, 2014; 

MACKINNON, 2012; MARTURANO; PIZATO, 2015; ROORDA et al., 2011; ZOLKOSKI; 

BULLOCK, 2012). 

No estudo de Achkar et al. (2017), observou-se que as habilidades sociais, de modo 

geral e, especificamente, as classes de habilidades empatia, autocontrole e civilidade social são 

menos frequentes em alunos com baixo desempenho escolar. No entanto, não se notou diferença 

significativa em relação às categorias assertividade, abordagem afetiva e desenvoltura social 

entre alunos com baixo, médio e alto desempenho. O que, segundo as autoras, sugere que tais 

habilidades podem ser consideradas como fatores protetores para baixo desempenho escolar. 

Também se verificou diferenças significativas entre os grupos no que tange às crenças de 

autoeficácia e à percepção de apoio social familiar, de amigos, professores e da comunidade 

em geral. Os grupos com médio e baixo desempenho perceberam menos suporte social. O grupo 

com baixo desempenho mostrou os menores níveis de autoeficácia em comparação com os 

outros dois.  
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Como se pode denotar da literatura, tanto variáveis intrínsecas (intrapessoais) quanto 

extrínsecas (interpessoais) podem influenciar o desempenho escolar dos alunos. As variáveis 

extrínsecas estão presentes nas relações interpessoais que ocorrem em microssistemas como 

família, escola e vizinhança. Portanto, estudar o indivíduo inserido em seu contexto ecológico 

permite que se possa identificar e compreender de forma mais apurada e completa os processos 

e fatores capazes de promover desfechos positivos ou negativos não somente para a trajetória 

escolar, mas também para o desenvolvimento humano de maneira geral (ACHKAR et al., 2017; 

JULIANO; YUNES, 2014; MACKINNON, 2012). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar a prevalência de problemas emocionais e 

comportamentais em crianças com dificuldades de aprendizagem matriculadas no primeiro ano 

do Ensino Fundamental de escolas públicas. 

 

4.1.1 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa consistiram em: 

 

a) levantar a prevalência de crianças no primeiro ano com dificuldades na aprendizagem 

de acordo com avaliação dos professores; 

b) levantar a prevalência de problemas emocionais e comportamentais em crianças com 

dificuldades de aprendizagem matriculadas no primeiro ano de acordo com avaliação 

de professores e responsáveis;  

c) verificar em quais áreas acadêmicas (leitura, escrita ou matemática) os alunos com 

dificuldades de aprendizagem possuem maior dificuldade, segundo a avaliação dos 

professores;  

d) comparar meninas e meninos com dificuldade de aprendizagem quanto aos sintomas 

emocionais e comportamentais, de acordo com avaliação de professores e responsáveis; 

e) verificar a concordância entre a avaliação de professores e responsáveis sobre a presença 

de problemas emocionais e comportamentais nas crianças avaliadas. 

 

Acredita-se, com base na literatura, que a prevalência de crianças com sintomas 

emocionais e comportamentais entre aquelas que apresentam dificuldades de aprendizagem 

será alta e que possa ocorrer diferenças entre meninos e meninas quanto a estes sintomas. 

Também se aventa que predominem dificuldades múltiplas quanto a aprendizagem e que haja 

um alto percentual de acordo entre professor e responsável quanto a estas dificuldades. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, com base em métodos 

quantitativos de coleta e análise de dados. 

O método quantitativo de pesquisa visa abordar o conhecimento sob uma perspectiva 

mais concreta, objetiva e mensurável; intentando garantir a precisão dos resultados. 

“Caracteriza-se pelo processo de quantificação, tanto no processo de coleta de informações, 

como no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos” 

(FIGUEIREDO; SOUZA, 2011, p. 97). Por meio de seus métodos de levantamento de dados, 

o paradigma quantitativo admite que se faça alegações ou generalizações de tendências, atitudes 

ou opiniões de uma população mediante resultados obtidos ao se avaliar uma amostra desta 

população (CRESWELL, 2007). 

 

5.2 LOCAL E CONTEXTO 

 

Este estudo foi realizado em 14 escolas de ensino fundamental I da rede municipal de 

Sertãozinho, interior do estado de São Paulo.  

O único critério de seleção era que a escola deveria oferecer pelo menos uma classe de 

primeiro ano. Assim, 14 das 15 escolas (93,33%) com salas de primeiro ano aderiram ao estudo. 

Portanto, as diferentes regiões da cidade foram contempladas, sendo que uma escola está 

localizada no centro, quatro em bairros próximos ao centro, oito estão distribuídas nas periferias 

e uma está localizada no Distrito de Cruz das Posses. Todas oferecem aos alunos acesso a 

laboratórios de informática, aulas de educação física e de língua estrangeira (inglês) com 

professores da área. Há também um Centro de Recursos e Apoio Pedagógico (CRAP) que 

funciona em adjacência com uma das escolas. 

De acordo com dados atualizados, a população estimada da cidade de Sertãozinho para 

2019 foi de 125.815 habitantes. O PIB per capita em 2017 foi de R$ 43.728,51 e o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 foi de 0,761. 

O município conta com uma rede escolar composta por 38 escolas de ensino 

fundamental (28 públicas e 10 privadas), sendo que destas, 18 são municipais e oferecem ensino 

fundamental I e/ou II (primeiro a nono ano) e 10 são estaduais e oferecem apenas ensino 

fundamental II (sexto a nono ano), e 17 escolas de ensino médio (11 públicas e seis privadas). 
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Foram registradas 15.218 matrículas no ensino fundamental e 4.554 no ensino médio no 

ano de 2018 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). E, em 

2010, a taxa de escolarização de seis a 14 anos de idade foi de 98,5%. 

 

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população alvo do estudo foi formada por 1.475 alunos, com idades entre seis e sete 

anos, matriculados no primeiro ano do ensino fundamental, distribuídos em 155 escolas de 

ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Sertãozinho (dados referentes a maio de 

2018).  

A amostra pretendida era de 458 crianças (cálculo amostral baseado na população, com 

intervalo de confiança = 99% e erro = 1%), entretanto, foram avaliados pelos professores 599 

alunos, conforme detalhamento apresentado no item procedimentos. A tabela 1 apresenta os 

dados populacionais e os valores estimados, bem como a distribuição feita entre as escolas. 

 

Tabela 1 – Detalhamento de informações utilizadas para o cálculo amostral e estratificação da amostra 

dentro do município, consideradas todas as escolas de Ensino Fundamental I da rede pública 

Escola Número de 

salas de 1º 
ano por 

escola 

Estimativa 

de número 
de alunos* 

Porcentagem 

de alunos por 
escola 

Número de 

alunos por 
escola para 

amostragem 

Número de 

salas por 
escola para 

amostragem** 

 

1 3 75 5,1 23 1 
2 4 100 6,8 31 2 

3 3 75 5,1 23 1 

4 2 50 3,4 16 1 
5 5 125 8,5 38 2 

6 4 100 6,8 31 2 

7 3 75 5,1 23 1 

8 6 150 10,2 47 2 
9 4 100 6,8 31 2 

10 5 125 8,5 39 2 

11 2 50 3,4 16 1 
12 2 50 3,4 16 1 

13 5 125 8,5 39 2 

14 8 200 13,6 62 3 

15 3 75 5,1 23 1 
Totais 59 1475 100,3% 458 24 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

Nota: *estimativa feita com base no número de crianças por sala (de acordo com Secretaria de Educação, 
são entre 25 e 30 alunos por sala). ** Até 26 alunos, foi incluída na amostra apenas uma sala. 

Considerando o delineamento, todos os alunos da sala foram avaliados pelo professor quanto a seu 

desempenho acadêmico (mesmo que o número necessário fosse menor que 25). 

                                                   
5 14 escolas fizeram parte do estudo, 1 (uma) escola recusou-se a participar. 



56 
 

Após a avaliação do rendimento acadêmico dos alunos feita pelas professoras, foram 

considerados aptos a prosseguir para as próximas etapas do estudo 107 alunos identificados 

com baixo rendimento acadêmico (ou seja, aqueles que estavam 1 desvio-padrão abaixo da 

média na avaliação feita pelas professoras por meio de uma escala de rendimento acadêmico). 

Foi então pedido que as professoras preenchessem um instrumento de rastreamento de 

problemas emocionais e comportamentais referente a essas 107 crianças (Fluxograma 1). 

Dos 107 alunos rastreados com dificuldades de aprendizagem, conseguiu-se contato 

com os responsáveis de 76 alunos. Foi então solicitado que esses responsáveis preenchessem o 

um instrumento de rastreamento de problemas emocionais e comportamentais (que já havia 

sido preenchido pelas professoras) referente às crianças. 
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Fluxograma 1 – Percurso metodológico: da população até amostra final. 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: ERA (Escala de Rendimento Acadêmico): instrumento utilizado para avaliar o rendimento 

acadêmico dos alunos. SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire): instrumento utilizado para 
rastrear problemas emocionais e comportamentais em crianças e adolescentes. Vide seção “5.4 – 

Instrumentos de coleta de dados”. **** Os alunos não prosseguiram no estudo. 
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5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: 

 

a) Escala de Rendimento Acadêmico (ERA), criada por Santos (2002): consiste em uma lista 

com os nomes de todos os alunos de uma turma. Na frente de cada nome há uma escala de 1 a 

10 (do mais baixo ao mais alto rendimento) para que o docente possa fazer a avaliação do 

desempenho acadêmico de seus alunos (ANEXO A). São considerados como tendo dificuldade 

de aprendizagem aqueles alunos cujos escores obtidos na ERA sejam menores que 4,6 pontos 

(ou seja, estão 1 desvio-padrão abaixo da média). A ERA teve como objetivo servir como 

parâmetro aos professores para que pudessem avaliar o rendimento acadêmico dos alunos, 

apontando dessa forma, quais deles possuíam dificuldades de aprendizagem.   

b) SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire): o Questionário de Capacidades e 

Dificuldades, validado para o Brasil pelos autores Fleitlich, Cortazar e Goodman (2000), é um 

questionário breve utilizado para rastrear determinados tipos de problemas de saúde mental 

infantil em indivíduos de quatro a 16 anos de idade, podendo ser preenchido pelos pais ou 

professores das crianças. É composto por 25 itens divididos em cinco subescalas cujos 

resultados podem apontar dificuldades nas seguintes áreas: hiperatividade, problemas 

emocionais, de conduta e de relacionamento; uma das subescalas refere-se a presença de 

comportamentos pró-sociais.  Cada subescala possui cinco itens e as respostas podem ser: falso, 

mais ou menos verdadeiro ou verdadeiro, e cada item recebe uma pontuação específica (0, 1 ou 

2). De acordo com a soma de cada escala e com a soma total é possível que se faça a 

classificação da criança em três categorias: desenvolvimento normal (DN), limítrofe (DL) ou 

anormal (DA). A somatória em cada subescala pode variar de 0 a 10; nas subescalas indicativas 

de dificuldades quanto maior a pontuação, pior o resultado, na subescala de comportamento 

pró-social quanto maior o escore melhor o resultado. A escala completa pode variar de 0 a 50 

pontos. (FLEITLICH; CORTAZAR; GOODMAN, 2000) (ANEXO B). Para fins de clareza, 

nomearemos o SDQ preenchido pelos professores como “SDQ-professor” e, o SDQ preenchido 

pelos responsáveis, como “SDQ-responsável”. Apesar de o instrumento ser o mesmo para 

ambos os informantes.  

c) Ficha indicativa da (s) área (s) de maior dificuldade dos alunos (leitura, escrita e/ou 

matemática): foi anexada ao SDQ uma ficha para que o professor informasse também qual a 

área de maior dificuldade do aluno quanto à aprendizagem. Nessa ficha contém ainda um 

espaço para que o professor possa fazer, caso queira, algum tipo anotação que julgar necessária 
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a respeito de aspectos emocionais, comportamentais e/ou de aprendizagem dos alunos avaliados 

nesta fase (APÊNDICE A). 

 

5.5 PARTICIPANTES 

 

Para primeira etapa da pesquisa (fase de identificação dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem e com problemas emocionais e comportamentais), foram convidadas, como 

informantes, 24 professoras regentes de turmas de primeiro ano da rede municipal de ensino.  

Os critérios de inclusão foram: 1) ser professor titular de uma turma de primeiro ano há 

pelo menos três meses e aceitar participar da pesquisa.  

Os critérios de exclusão foram: 1) não devolver o instrumento que rastreia as crianças 

com dificuldade de aprendizagem (Escala de Rendimento Acadêmico - ERA). 2) Não devolver 

o instrumento que rastreia as crianças com problemas emocionais e comportamentais (SDQ- 

Questionário de Capacidades e Dificuldades). 

Apenas 1 (uma) docente não devolveu o SDQ. Após vários contatos telefônicos sem 

resposta a professora disse que gostaria de mudar a avaliação inicial de sua aluna, como isso 

não seria possível, ela resolveu não mais participar do estudo. 

Na segunda etapa, dos 1076 responsáveis pelas crianças elegíveis para o estudo (nas 

avaliações feitas pelas professoras) como tendo dificuldades de aprendizagem associadas a 

problemas emocionais e comportamentais, conseguiu-se contato com 79. Três (03) mães se 

recusaram a participar (restando 76 responsáveis, que, assim como as professoras, participaram 

do estudo também na qualidade de informantes).  

Nesta etapa os critérios de inclusão foram: ser pai/mãe ou responsável por aluno 

identificado na etapa anterior da pesquisa, ser maior de 18 anos e concordar com a participação 

no estudo. 

E como critério de exclusão: desistir da participação durante o preenchimento do 

questionário sobre capacidades e dificuldades da criança (rastreio de problemas emocionais e 

comportamentais). 

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foi feito um contato inicial com a Secretaria Municipal de Educação de Sertãozinho 

para explicar o objetivo da pesquisa e solicitar a autorização para realizar o estudo. Após 

                                                   
6 105 responsáveis, pois houve perda amostral como citado acima. 



60 
 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

(protocolo CAAE: 95108418.5.0000.5393) foi retomado o contato com a Secretaria para 

levantamento de número de turmas de primeiro ano por escola.  

Realizou-se cálculo amostral para se chegar ao tamanho inicial da amostra. O cálculo 

amostral foi feito com o auxílio da calculadora de tamanho da amostra “SurveyMonkey” 

(disponível online no website https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/). 

Definido o número de salas necessárias por escola para compor a amostra, foi feito 

contato com os diretores e agendamento de uma visita à cada escola. Durante as visitas eram 

feitos os convites para que as professoras participassem da pesquisa. Neste momento eram 

entregues os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) para aquelas que 

concordassem em colaborar. Após o recrutamento da professora e assinatura do termo era 

solicitada a lista de alunos na secretaria da escola ou à própria professora e preparada a Escala 

de Rendimento Acadêmico (ERA) para avaliação dos alunos. A ERA foi entregue às 

participantes no mesmo dia, dentro de um envelope, e a professora foi orientada sobre 

preenchimento e devolução.  

Apenas uma das 15 escolas de ensino fundamental I que compõem a rede municipal de 

ensino se recusou a participar do estudo. A coordenação desta escola informou que as 

professoras estavam muito ocupadas naquele momento e que a pesquisa não traria benefícios 

imediatos para a comunidade escolar. 

Cada professora teve uma semana para preencher e devolver a ERA para a pesquisadora. 

Após o recolhimento de todas as escalas, foram feitos os cálculos de média e desvio-padrão dos 

alunos avaliados para identificar os que preenchiam os critérios de inclusão no estudo 

(resultados na ERA = média – 1 desvio-padrão). Em alguns casos foram necessárias até três 

visitas à escola para recolher as escalas. 

 Embora o cálculo amostral tenha indicado uma amostra de 458 alunos, um número 

superior de crianças foi avaliado pelas professoras (599 alunos), isso ocorreu devido a duas 

situações: 1) estabeleceu-se que todas as crianças de uma mesma sala seriam avaliadas pela 

professora, independentemente do número de crianças calculado na estratificação da amostra, 

e 2) em uma das escolas a diretora solicitou que todas as professoras fossem convidadas (a 

previsão era de uma sala e foram avaliadas três turmas neste caso). 

Depois da avaliação do rendimento acadêmico da amostra inicial, prosseguiram como 

amostra alvo do estudo apenas o grupo de crianças que estavam 1 (um) desvio-padrão abaixo 

da média (107 alunos), que foi definido previamente como um indicador de dificuldades de 

aprendizagem. Assim, foi solicitado aos professores destas crianças que preenchessem o 

https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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instrumento para rastreamento de problemas emocionais e comportamentais (SDQ) e também 

que preenchessem uma ficha indicando as áreas de maior dificuldade desses alunos: leitura, 

escrita e/ou matemática. Dois alunos não foram avaliados por seus professores:  um porque 

faltava excessivamente e outro a professora não devolveu o instrumento de avaliação, assim, 

restaram 105 crianças para prosseguir no estudo. 

Os responsáveis pelas crianças (rastreadas pelo ERA como tendo dificuldade de 

aprendizagem) foram contactados e convidados a participar da pesquisa. Os números de 

telefone e os endereços dos pais/responsáveis foram fornecidos pelas escolas. O contato foi 

feito via telefone ou pessoalmente através de reuniões escolares, de acordo com o que foi 

solicitado da direção de cada escola.  

Aos pais que concordaram em participar foi solicitado que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C) e preenchessem o SDQ (APÊNDICE A).  

A coleta de dados da primeira fase (avaliação do rendimento acadêmico e avaliação de 

sintomas emocionais e comportamentais pelas professoras) se deu entre os meses de agosto e 

setembro de 2018. A coleta de dados com os responsáveis (avaliação de sintomas emocionais 

e comportamentais) se deu entre dezembro de 2018 a junho de 2019.  

 

5.6.1 Análise dos dados 

 

Os dados coletados através das escalas (ERA e SDQ) foram armazenados em um banco 

de dados no Excel e posteriormente submetidos à análise estatística utilizando-se o Programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0. A correção do SDQ foi realizada 

de acordo com as orientações dos autores do instrumento. 

Primeiramente, foram feitos cálculos estatísticos descritivos de frequência, 

porcentagem, média e desvio-padrão (DP) dos dados coletados por meio da ERA, a fim de 

identificar e selecionar os sujeitos da amostra inicial com baixo desempenho escolar (de acordo 

com a avaliação das professoras).  

Em seguida, análises estatísticas descritivas foram usadas para calcular as frequências 

absoluta e relativa das respostas referentes a (s) área (s) de maior dificuldade dos alunos (escala 

anexa ao SDQ preenchida pelas professoras). Também foram calculados a média e o DP dos 

escores das subescalas e da escala total do SDQ (preenchido pelas professoras e pelos 

responsáveis). Assim como a frequência e a porcentagem das classificações diagnósticas 

(normal, limítrofe e anormal). 

Posteriormente, foram feitas análises estatísticas inferenciais por meio da aplicação de 
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testes paramétricos para a comparação das amostras quanto a sintomas de problemas de saúde 

mental. Foi aplicado o teste t de Student para amostras independentes (comparação entre os 

escores do SDQ de meninas e meninos obtidos por meio da avaliação de professoras e 

responsáveis) e o teste t de Student pareado para amostras relacionadas (comparação entre os 

escores da escala SDQ preenchida por professoras e responsáveis).  

Foi adotado o nível de significância de 5% (p ≤ 0,05) para verificar tendência a 

diferenças significativas. 
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6 RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados referentes às avaliações feitas por meio da 

Escala de Rendimento Acadêmico (ERA) e do Questionário de Capacidades e Dificuldades 

(SDQ). Bem como os resultados das comparações feitas entre as avaliações de professoras e 

responsáveis e entre grupos (divididos por sexo) em relação a prevalência de problemas 

emocionais e comportamentais.  

 

6.1 RASTREAMENTO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 
 

Dos 599 alunos avaliados inicialmente, 277 (46,24%) eram do sexo feminino e 322 

(53,76%) do sexo masculino. A média desses alunos quanto ao rendimento acadêmico, 

conforme avaliado por meio da ERA, foi de 7,12 pontos (±2,51), a mediana foi igual a 8,0 e a 

moda 10,0.  

A tabela 2 apresenta a frequência e porcentagem das notas atribuídas aos alunos da 

amostra inicial pelas professoras em relação ao desempenho acadêmico. 

 
Tabela 2 – Frequência e porcentagem das pontuações dos alunos na ERA. (n=599) 

Pontuação ERA �̅� (DP) Frequência Porcentagem 

  
7,12 (±2,51) 

  

1,0  12 2,00% 

2,0  28 4,67% 
3,0  26 4,34% 

4,0  41 6,85% 

5,0  48 8,01% 
6,0  57 9,52% 

7,0  71 11,85% 

8,0  93 15,53% 

9,0  100 16,70% 
10,0  123 20,53% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Nota: A pontuação da ERA vai de 1 (mínimo) a 10 (máximo). Nota de corte da ERA: 4,6 pontos (que 

corresponde a 1DP abaixo da média). �̅�: média; (DP): desvio-padrão. 

 

Do total de alunos avaliados (n=599), 107 (17,86%) obtiveram escores menores que 4,6 

pontos na ERA e foram considerados com baixo rendimento acadêmico. Destes, 28 (26,17%) 

eram meninas, 79 (73,83%) meninos. A pontuação média destas crianças na ERA foi 2,9 

(±1,05), a mediana 3,0 e a moda 4,0. 

Na tabela 3, observam-se as pontuações obtidas na ERA pelos estudantes que foram 
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incluídos na etapa de rastreamento de problemas emocionais e comportamentais. 

  

Tabela 3 – Frequência e porcentagem das pontuações atribuídas às crianças com baixo rendimento 

acadêmico.  (n=107) 

Pontuação ERA �̅� (DP) Frequência Porcentagem 

  

2,90 (±1,05) 

  

1,0  12 11,21% 

2,0  28 26,17% 

3,0  26 24,30% 

4,0  41 38,32% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Nota: A pontuação da ERA vai de 1 (mínimo) a 10 (máximo). Nota de corte da ERA: 4,6 pontos (que 

corresponde a 1DP abaixo da média). �̅�: média; (DP): desvio-padrão. 

 

6.2 RASTREAMENTO DE SINTOMAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS 

 

Nesta etapa, 105 crianças foram avaliadas pelas professoras (perda amostral de 2 

sujeitos – 1,87%). A idade média dos alunos no momento da avaliação foi de 7,16 anos (±0,32); 

27 (25,71%) eram do sexo feminino e 78 (74,29%) do sexo masculino. A pontuação média na 

ERA foi de 2,91 pontos (±1,03), mediana 3,0 e moda 4,0. 

No que diz respeito aos resultados dos escores totais do SDQ-professor (Tabela 4), a 

maioria das crianças (61,90%) foi classificada na faixa anormal quanto à presença de sintomas 

emocionais e comportamentais 

Em relação aos escores parciais, a média mais elevada ocorreu na subescala 

Hiperatividade (7,29±2,40) e a mais baixa em Problemas de relacionamento com os colegas 

(2,97±2,10).  

 
Tabela 4 – Resultados do questionário de capacidades e dificuldades (SDQ) preenchido pelas 

professoras, considerando médias, desvios-padrão, variação do escore e porcentagem de ocorrência das 

classificações nas subescalas e no SDQ total. (n=105) 

 

Subescala 

 

�̅� 

 

(DP) 

 

MIN.-

MAX. 

NRL 

 

LIM ANL 

f (%) f (%) f (%) 

Sintomas 

emocionais 

4,16 (±2,26) 0 -10 64 (60,95) 12 (11,43) 29 (27,62) 

Problemas de 

Comportamento 

3,14 (±2,65) 0 – 10 50 (47,62) 7 (6,67) 48 (45,71) 

Hiperatividade 7,29 (±2,40) 0 – 10 22 (20,95) 16 (15,24) 67 (63,81) 
Problemas de 

Relacionamento 

2,97 (±2,10) 0 – 9 65 (61,90) 16 (15,24) 24 (22,86) 

Comportamento 

pró-social 

5,57 (±2,88) 0 – 10 50 (47,62) 16 (15,24) 39 (37,14) 

SDQ total 17,57 (±6,35) 3 – 31 16 (15,24) 24 (22,86) 65 (61,90) 



66 
 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Nota: �̅�: média; DP: desvio-padrão; Min-Max: valores mínimo e máximo; NRL: normal; LIM: limítrofe 

ANL: anormal; f: frequência; %: porcentagem. 

 

As professoras mencionaram que 97 (92,40%) crianças apresentavam dificuldades em 

leitura, 95 (90,48%) em escrita, e 85 (80,95%) em matemática, podendo as dificuldades ocorrer 

em apenas uma ou nas três áreas concomitantemente. A tabela 5 apresenta a distribuição de 

crianças conforme a área (ou áreas) de maior dificuldade. Observa-se o predomínio de 

estudantes com dificuldades tanto em leitura quanto escrita e matemática (70,48%). 

 

Tabela 5 – Áreas de dificuldade da criança quanto à aprendizagem, conforme indicação das professoras. 

(n=105) 

Área de maior dificuldade Frequência Porcentagem 

Apenas leitura 1 0,95% 

Apenas escrita  3 2,86% 

Apenas matemática  4 3,81% 

Leitura e escrita  17 16,20% 
Leitura e matemática  6 5,71% 

Leitura, escrita e matemática  74 70,48% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

Das 105 crianças avaliadas pelo professor, apenas 76 foram avaliadas também pelos 

responsáveis (perda amostral de 29 crianças ou 27,62%). Neste grupo (N=76) a idade média foi 

de 7,4 anos (±0,36), 53 (69,74%) eram do sexo masculino e 23 (30,26%) feminino. A pontuação 

média na ERA foi 2,93 (± 1,02), mediana 3,0 e moda 4,0. 

A tabela 6 apresenta a comparação dos resultados obtidos através do SDQ aplicado aos 

professores e aos pais para estas 76 crianças. No SDQ-professor as maiores médias ocorreram 

nas subescalas Hiperatividade (7,25±2,49) e Comportamento pró-social (5,89±2,87) e as 

menores nas subescalas Problemas de relacionamento (2,84±2,17) e Problemas de 

comportamento (2,85±2,55). Pelo SDQ-responsável as maiores médias encontram-se em 

Comportamento pró-social (8,89±1,51) e Hiperatividade (6,92±2,82) e as menores na subescala 

Problemas de relacionamento (2,43±2,05) seguida por Problemas de comportamento 

(3,62±2,44). Observam-se diferenças significativas na avaliação dos informantes quanto a 

Comportamento pró-social (t=-8,816;p<0,001), melhor avaliado pelos responsáveis 

(pontuações mais elevadas) e Problemas de comportamento (t=1,388;p=0,028), melhor 

avaliado pelos professores (pontuações mais baixas).  
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Tabela 6 – Média (�̅�), desvio-padrão (DP), Teste-t e p dos escores das subescalas SDQ conforme 

avaliação de professoras e responsáveis. Comparação entre os informantes. (n=76) 

Subescala Informante Teste-t 

pareado 

p 

 Professor Responsável   

 �̅� (±DP) MIN.-

MAX. 

�̅� (±DP) MIN.-

MAX. 

  

Sintomas emocionais 4,41 (2,30) 0 – 10 4,64 (2,74) 0 -10 -0,656 0,514 

Problemas de 

comportamento 

2,85 (2,55) 0 – 10 3,62 (2,44) 0 – 10 -2,243 0,028* 

Hiperatividade 7,25 (2,49) 0 – 10 6,92 (2,82) 0 – 10 0,917 0,362 

Problemas de 

relacionamento 

2,84 (2,17) 0 – 9 2,43 (2,05) 0 – 7 1,388 0,169 

Comportamento pró-

social 

5,89 (2,87) 0 – 10 8,89 (1,51) 4 – 10 -8,816 0,000** 

SDQ total 17,35 

(6,39) 

3 – 31 17,62 

(7,18) 

2 – 30 -0,282 0,779 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Nota: Min.-Max.: valores mínimo e máximo dos escores das subescalas do SDQ. *p < 0,05; **p < 0,001. 

 

Considerando as classificações obtidas pelas crianças na escala e subescalas do SDQ, 

de acordo com a avaliação dos professores, 12 (15,79%) foram consideradas normais, 17 

(22,37%) limítrofes, e 47 (61,84%) anormais. De acordo com os responsáveis, 20 (26,31%) 

classificaram-se como normais, 8 (10,52%) como limítrofes e 48 (63,16%) como anormais 

(Tabela 7). A subescala com maior percentual de crianças classificadas na faixa anormal foi 

Hiperatividade (64,47%), com resultados semelhantes na avaliação de professores e 

responsáveis. 

 

Tabela 7 – Frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas através do Questionário de 
Capacidades e Dificuldades (SDQ), conforme avaliação de professores e responsáveis. (n=76) 

(continua) 

Subescalas Classificação Informante 

 

  Professor Responsável 

  f (%) f (%) 

 

 

Sintomas emocionais 

Normal 45 (59,21) 27 (35,53) 

 Limítrofe 6 (7,89) 14 (18,42) 

 Anormal 25 (32,89) 35 (46,05) 
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Tabela 7 – Frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas através do Questionário de 

Capacidades e Dificuldades (SDQ), conforme avaliação de professores e responsáveis. (n=76) 

(conclusão) 

Problemas de 
comportamento 

Normal 40 (52,63) 33 (43,42) 

 Limítrofe 5 (6,58) 6 (7,89) 

 Anormal 
 

31 (40,79) 37 (48,68) 

Hiperatividade Normal 18 (23,68) 23 (30,26) 

 Limítrofe 9 (11,84) 4 (5,26) 

 Anormal 49 (64,47) 

 

49 (64,47) 

Problemas de 

relacionamento 

Normal 46 (60,53) 41 (53,95) 

 Limítrofe 12 (15,79) 14 (18,42) 
 Anormal 

 

18 (23,68) 21 (27,63) 

Comportamento pró-

social 

Normal 38 (50,00) 73 (96,05) 

 Limítrofe 12 (15,79) 0 (0,00) 

 Anormal 

 

26 (34,21) 3 (3,95) 

SDQ total Normal 12 (15,79) 20 (26,31) 

 Limítrofe 17 (22,37) 8 (10,52) 

 Anormal 47 (61,84) 48 (63,16) 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

6.2.1 Comparação dos resultados do SDQ por sexo 

 

Em relação a comparação entre meninas e meninos (Tabela 8), a avaliação das 

professoras aponta que as maiores médias foram obtidas nas subescalas Hiperatividade e 

Comportamento pró-social em ambos os grupos. As menores médias foram obtidas nas 

subescalas Problemas de comportamento e Problemas de relacionamento no caso tanto de 

meninas quanto de meninos. Os valores de p não denotam diferenças significativas entre as 

médias dos dois grupos nas subescalas e no SDQ total. 

 
Tabela 8 – Comparação por sexo do estudante (teste t para amostras independentes) dos resultados 

obtidos no Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) a partir da avaliação das professoras 

(n=76)                 (continua) 

Subescala Meninas 
(n=23) 

Meninos 
(n=53) 

Teste-t 

independente 

p 

 �̅� (±DP) �̅� (±DP)   

 

Sintomas emocionais 4,17 (1,87) 4,51 (2,48) -0,580 0,563 

Problemas de 

comportamento 

2,22 (2,33) 3,13 (2,62) -1,512 0,137 
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Tabela 8 – Comparação por sexo do estudante (teste t para amostras independentes) dos resultados obtidos no 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) a partir da avaliação das professoras (n=76)        (conclusão) 

 

Hiperatividade 7,22 (2,41) 7,26 (2,54) -0,076 0,939 

Problemas de relacionamento 3,22 (2,19) 2,68 (2,16) 0,986 0,330 

Comportamento pró-social 6,35 (2,72) 5,70 (2,93) 0,933 0,356 

SDQ total 16,83 (5,40) 17,58 (6,81) -0,518 0,606 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Nota: �̅�: média; DP: desvio-padrão. 

 

Comparando-se meninos e meninas a partir da avaliação dos responsáveis, observa-se 

que as maiores médias para os dois grupos ocorreram nas subescalas Comportamento pró-social 

e Hiperatividade, respectivamente (Tabela 9) e a menor em Problemas de relacionamento. Na 

comparação entre grupos, não houve diferença significativa entre as médias das subescalas e 

do SDQ total. 

 
Tabela 9 – Comparação por sexo do estudante (teste t para amostras independentes) dos resultados 
obtidos no Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) a partir da avaliação dos responsáveis 

(n=76) 

Subescala Meninas 

(n=23) 

Meninos 

(n=53) 

Teste-t 

independente 

p 

 �̅� (±DP) �̅� (±DP)   

Sintomas emocionais 4,78 (2,39) 4,58 (2,90) 0,309 0,758 

Problemas de 
comportamento 

3,52 (2,64) 3,66 (2,37) -0,217 0,830 

Hiperatividade  7,26 (2,97) 6,77 (2,77) 0,670 0,507 

Problemas de 

relacionamento 

1,74 (2,05) 2,73 (2,00) -1,961 0,057 

Comportamento pró-

social 

9,30 (1,14) 8,72 (1,62) 1,798 0,077 

SDQ total 17,30 (6,70) 17,75 (7,43) -0,260 0,796 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. Nota: �̅�: média; DP: desvio-padrão. 

 

6.2.2 Concordância entre a avaliação de professoras e responsáveis sobre a prevalência 

problemas emocionais e comportamentais 

 

As avaliações de professoras e responsáveis (n=76) apresentaram resultados 

convergentes no SDQ total em 41 casos (53,95%). Sendo 7 crianças (17,07%) classificadas 

com normais, 1 (2,44%) como limítrofe, e 33 (80,49%) como anormais por ambos os 

informantes (Tabela 10). 

A amostra de casos convergentes ficou composta da seguinte maneira: 10 meninas 

(24,39%) e 31 meninos (75,61%). A idade média das crianças quando foram avaliadas pelas 
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professoras era de 7,17 anos (±0,31), e quando avaliadas pelos responsáveis era de 7,43 anos 

(±0,37). Nota-se o maior percentual de crianças classificadas na faixa anormal em 

Hiperatividade, seguido de Problemas de comportamento (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Distribuição de frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas pelas crianças 

avaliadas de forma semelhante (100% de acordo) por professoras e responsáveis através do Questionário 
de Capacidades e Dificuldades. (n= 41) 

Subescala Classificação 

 Normal Limítrofe Anormal 

 f (%) f (%) f (%) 

Sintomas emocionais 10 (24,39) 0 (0) 12 (29,27) 
Problemas de 

comportamento 

10 (24,39) 1 (2,44) 14 (34,15) 

Hiperatividade 5 (12,19) 0 (0) 25 (60,98) 

Problemas de 
relacionamento 

15 (36,59) 3 (7,32) 7 (17,07) 

Comportamento pró-

social 

19 (46,34) 0 (0) 2 (4,88) 

SDQ total 7 (17,07) 1 (2,44) 33 (80,49) 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.  

 

A tabela 11 sumariza os resultados referentes à pontuação na ERA desses 41 alunos.  

 

Tabela 11 – Frequência e porcentagem das pontuações atribuídas às crianças com baixo rendimento 
acadêmico e problemas emocionais e comportamentais – acordo entre professores e responsáveis  

(n=41) 

Pontuação ERA �̅� (±DP) Frequência Porcentagem 

 

  
2,88 (±0,98)   

1,0  3 7,32% 

2,0  13 31,71% 
3,0  11 26,83% 

4,0  14 34,15% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

Nota: A pontuação da ERA vai de 1 (mínimo) a 10 (máximo). Nota de corte da ERA: 4,6 pontos (que 

corresponde a 1DP abaixo da média). �̅�: média; (±DP): desvio-padrão. 

 

As professoras mencionaram que 38 (92,68%) crianças apresentavam dificuldades em 

leitura, 36 (87,80%) em escrita, e 35 (85,36%) em matemática, podendo as dificuldades ocorrer 

concomitantemente. A tabela 12 apresenta a distribuição de crianças conforme a área (ou áreas) 

de maior dificuldade. 
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Tabela 12 – Áreas de dificuldade da criança quanto à aprendizagem, conforme indicação das 

professoras. (n=41) 

Área de maior dificuldade Frequência Porcentagem 

Apenas leitura 0 0,00% 
Apenas escrita  3 7,32% 

Apenas matemática  0 0,00% 

Leitura e escrita  3 7,32% 
Leitura e matemática  5 12,20% 

Leitura, escrita e matemática  30 73,17% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

No que tange aos resultados dos escores parciais e totais do SDQ-professor e SDQ-

responsável (Tabela 13) das 41 crianças, nota-se que tanto na avaliação do professor quanto do 

responsável, considerando as subescalas indicativas de dificuldades, a maior média ocorreu na 

subescala Hiperatividade (7,63±2,38 – professor e 7,44±2,77 – responsável) e a menor em 

Problemas de relacionamento (3,05±2,43 – professor e 2,73±1,99 – responsável). Na 

comparação dos resultados (Teste t pareado) evidencia-se diferença significativa nos resultados 

médios de Comportamento pró-social (p < 0,001), com escores mais altos (avaliação mais 

positiva) quando avaliado pelos responsáveis. 

 

Tabela 13 – Média (�̅�), desvio-padrão (±DP), Teste-t e p dos escores das subescalas SDQ e SDQ total 

conforme avaliação de professoras e responsáveis. Comparação entre os informantes. (n=41) 

Subescala Informante Teste-t 

pareado 

p 

 Professor Responsável   

 �̅� (±DP) MIN.-

MAX. 

�̅� (±DP) MIN.-

MAX. 

  

Sintomas 

emocionais 

4,61 (2,54) 0 -10 5,39 (2,86) 0 -10 -1,770 0,084 

Problemas de 

comportamento 

3,46 (2,36) 0 – 10 4,05 (2,51) 0 – 10 -1,570 0,124 

Hiperatividade 7,63 (2,38) 0 – 10 7,44 (2,77) 0 – 10 0,521 0,606 

Problemas de 

relacionamento 

3,05 (2,43) 0 – 9 2,73 (1,99) 0 – 7 0,929 0,358 

Comportamento 

pró-social 

5,80 (3,09) 0 – 10 8,73 (1,67) 4 – 10 -6,577 0,000** 

SDQ total 18,76 (6,64) 3 – 31 19,61 (7,38) 2 – 30 -0,948 0,349 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. *p < 0,05; **p < 0,001. 

Nota: Min.-Max.: valores mínimo e máximo dos escores obtidos nas subescalas do SDQ. 
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Quanto às classificações diagnósticas, os escores parciais do SDQ-professor mostram 

que o maior número de crianças classificadas como anormais ocorre na subescala 

Hiperatividade: 30 (73,17%), e o menor na subescala Problemas de relacionamento: 13 

(39,02%).  

No caso do SDQ-responsável, a maior porcentagem de crianças classificadas como 

anormais encontra-se na subescala Hiperatividade (75,61%), e a menor na subescala 

Comportamento Pró-social (2,44%). 

A tabela 14 mostra a distribuição da classificação da amostra convergente de acordo 

com as subescalas do SDQ, conforme a avaliação dos dois grupos de informantes. 

 

Tabela 14 – Frequência (f) e porcentagem (%) das classificações obtidas através do Questionário de 
Capacidades e Dificuldades (SDQ), conforme avaliação de professores e responsáveis. (n=41) 

Subescalas Classificação Informante 

  Professor Responsável 

  f (%) f (%) 

Sintomas emocionais Normal 23 (56,10) 12 (29,27) 
 Limítrofe 3 (7,32) 6 (14,63) 

 Anormal 15 (36,59) 23 (56,10) 

Problemas de 

comportamento 

Normal 17 (41,46) 15 (36,59) 

 Limítrofe 3 (7,32) 4 (9,76) 

 Anormal 21 (51,22) 22 (53,66) 

Hiperatividade Normal 7 (17,07) 8 (19,51) 

 
 Limítrofe 4 (9,76) 2 (4,88) 

 Anormal 30 (73,17) 31 (75,61) 

Problemas de 
relacionamento 

Normal 22 (53,66) 19 (46,34) 

 Limítrofe 6 (14,63) 9 (21,95) 

 Anormal 13 (31,71) 13 (31,71) 

Comportamento pró-
social 

Normal 19 (46,34) 39 (95,12) 

 Limítrofe 6 (14,63) 0 (0,00) 

 Anormal 16 (39,02) 2 (4,88) 
SDQ total Normal 7 (17,07) 7 (17,07) 

 Limítrofe 1 (2,44) 1 (2,44) 

 Anormal 33 (80,49) 33 (80,49) 

Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo principal verificar a prevalência de problemas 

emocionais e comportamentais em crianças com dificuldades de aprendizagem matriculadas no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. A hipótese que norteou o estudo é de que a prevalência 

de crianças com sintomas relacionados à saúde mental seria alta e que seriam encontradas 

diferenças entre meninos e meninas quanto aos mesmos. 

Partindo-se da população de alunos de primeiro ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública de um município de pequeno porte, observou-se uma taxa de 17,9% de crianças 

consideradas com dificuldades de aprendizagem (considerando os critérios adotados neste 

estudo) ou baixo rendimento acadêmico. Esse dado está abaixo dos encontrados em outros 

estudos que referem entre 30 e 40% de crianças afetadas por estas dificuldades (CIASCA, 2008; 

ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; PIRES; SIMÃO, 2017). É importante considerar que as 

taxas de prevalência podem variar de acordo com o método utilizado (avaliação direta, com 

técnicas de triagem e diagnóstico ou relatório de pais ou professores), sendo que alguns estudos 

indicam que taxas mais baixas podem ser observadas quando o método de rastreio se baseia em 

relatórios de pais ou professores (ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; MATHER; 

GOLDSTEIN; EKLUND, 2015).  

Neste trabalho, optou-se por identificar crianças com dificuldades de aprendizagem a 

partir da avaliação de baixo rendimento acadêmico feita pelo professor em uma escala de 10 

pontos. A literatura tem apontado que a indicação ou avaliação pelo docente é um parâmetro 

confiável para se rastrear alunos com baixo desempenho acadêmico e dificuldades de 

aprendizagem (MATHER; ABU-HAMOUR, 2013; PATERLINI et al., 2019; PIRES; SIMÃO, 

2017).  

Vale destacar que os estudos também divergem quanto à definição do que seja 

dificuldade de aprendizagem. Abu-Hamour e Al-Hmouz (2016) trabalharam com dificuldades 

e transtornos de aprendizagem e utilizaram como estratégia de avaliação o estabelecimento de 

um critério de baixo aproveitamento acadêmico, aplicando testes que medem o desempenho 

acadêmico ao invés de testes que avaliam processos cognitivos (mensuração da inteligência). 

Paterlini et al. (2019), tratam de dificuldades e transtornos de aprendizagem e identificaram as 

crianças a partir de um teste padronizado e média escolar. Um terceiro estudo partiu de 

transtornos específicos de aprendizagem e usou testes objetivos e padronizados como estratégia 

de avaliação (CASTRO et al., 2020).  

Ainda sobre esta questão, a prevalência de dificuldades de aprendizagem aumenta 
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conforme a idade e o ano escolar; alunos de segundo, terceiro e quarto anos apresentam mais 

dificuldades de aprendizagem do que alunos de primeiro ano, devido a diferentes fatores, 

inclusive a maior complexidade do conteúdo e tarefas exigidas (ABU-HAMOUR; AL-

HMOUZ, 2016; CORSO; MEGGIATO, 2019; FORTES et al., 2016). Paterlini et al. (2019) 

encontraram, para alunos do primeiro ano, valores de desempenho escolar abaixo daqueles que 

aparecem em relatórios de órgãos de educação oficiais e observaram que os resultados do 

primeiro ano correspondiam a metade dos valores encontrados para os demais anos (segundo, 

terceiro, quarto e quinto ano). Convém mencionar que o método de rastreio de dificuldades de 

aprendizagem utilizado por Paterlini et al. (2019) é bastante parecido com o deste trabalho. 

Considerando que entraram para o estudo as crianças que obtiveram resultados um 

desvio-padrão abaixo da média (pontuações de 1 a 4) dos alunos avaliados e que a taxa de 

prevalência de sintomas emocionais e comportamentais, em nível problemático, entre elas foi 

alta (84,8% considerando as classificações limítrofe e anormal), é possível supor que a presença 

de comportamentos disruptivos, especialmente os do tipo externalizante, possa ter se sobreposto 

às dificuldades de aprendizagem, imprimindo um viés na avaliação das professoras. 

Quanto ao instrumento e nota de corte adotado, há argumentos na literatura favoráveis 

à avaliação feita pelo professor com base nas notas e tarefas que ele aplica em sala de aula 

(MATHER; ABU-HAMOUR, 2013), ao uso de materiais de fácil aplicação e seguros para 

serem aplicados na própria escola (BRUEGGEMANN; KAMPHAUS; DOMBROWSKI, 

2008), além de que a avaliação do professor tem sido considerada um parâmetro confiável para 

rastrear alunos com baixo desempenho acadêmico e dificuldades de aprendizagem (MATHER; 

ABU-HAMOUR, 2013; PATERLINI et al., 2019; PIRES; SIMÃO, 2017). Ademais, o 

instrumento pareceu favorável para o rastreamento de crianças com baixo desempenho escolar, 

sem fazer distinção a causas intrínsecas ou extrínsecas.  

É importante lembrar que diferentes fatores (além da estratégia de avaliação) como nível 

socioeconômico, características da língua materna e políticas educacionais adotadas também 

influem nas taxas de prevalência de dificuldades de aprendizagem. Desse modo, é difícil 

comparar tais dados entre diferentes estudos, mesmo que sejam realizados dentro um mesmo 

país, especialmente países como o Brasil, onde há realidades bastante contrastantes entre 

diferentes estados e regiões (FORTES et al., 2016). 

Ainda no que tange à prevalência, embora não fosse alvo deste estudo, observou-se 

maior prevalência de meninos do que de meninas com dificuldades de aprendizagem, numa 

proporção aproximada de três meninos para uma menina com dificuldades de aprendizagem, 

corroborando resultados da literatura que mostram uma razão do número de meninos para o de 
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meninas que varia entre 3 e 4:1 (ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; CARVALHO et al., 

2016; CORSO; MEGGIATO; 2019). Estudos tem repetidamente apontado que ser do sexo 

masculino é fator de risco para baixo desempenho escolar (COMPTON et al., 2012; 

ENRIQUEZ GUERRERO; SEGURA CARDONA; TOVAR CUEVAS, 2013; FANTUZZO et 

al., 2012; HODIS et al., 2011; SANDERS; FALLON, 2018; SPILT et al., 2012; STRAND, 

2014; WINSLER et al., 2012). Especificamente a respeito da performance acadêmica dos 

meninos no primeiro ano do ensino fundamental, Crepaldi, Correia-Zanini e Marturano (2017) 

encontraram diferença estatisticamente significativa entre as médias de desempenho acadêmico 

de meninas e meninos nesta etapa, sendo que os meninos obtiveram as menores médias. 

Segundo as pesquisadoras, o pior desempenho dos meninos indica uma possível dificuldade 

mais acentuada no sexo masculino de adaptação às tarefas escolares do primeiro ano. 

Ainda que haja certa confusão entre dificuldades e transtornos específicos de 

aprendizagem, e este trabalho não tenha se proposto a aprofundar a avaliação sobre os déficits 

em aprendizagem, a indicação das áreas de dificuldades realizada pelas professoras, com 

predomínio de dificuldades em mais de uma área (21,9% dos alunos apresentavam dificuldades 

em duas áreas e 70,5% nas três áreas investigadas – leitura, escrita e aritmética) reforça a 

hipótese de que se não se tratam de transtornos específicos, entretanto, entre as crianças 

identificadas é possível a ocorrência de outros transtornos de desenvolvimento. Esse achado 

está em consonância com dados da literatura que apontam que déficits nos três domínios de 

aprendizagem ocorrem de forma simultânea. Estima-se que entre 11 e 70% das crianças com 

algum TA, apresentam déficits em mais de um domínio. Sendo então, a co-ocorrência entre 

diferentes transtornos de aprendizagem a regra, e não a exceção (FORTES et al., 2016; MOLL 

et al., 2019).  

Muitas vezes, como nos informa a literatura, há confusão na utilização dos termos 

dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem, tornando-se difícil separar os 

estudos que tratam de um ou outro assunto (FLETCHER et al., 2018; OHLWEILER, 2016; 

SILVA; OLIVEIRA; CIASCA, 2017). Como bem observam Fletcher et al. (2018), não existe 

um padrão ouro para identificação de dificuldades de aprendizagem. Como as dificuldades e os 

transtornos de aprendizagem possuem diferentes bases etiológicas, são utilizados métodos 

distintos para rastreio e diagnóstico de cada um deles. De acordo com o DSM-5, os transtornos 

de aprendizagem devem ser diagnosticados por meio de testes padronizados capazes de 

mensurar habilidades acadêmicas específicas de leitura, escrita e matemática (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Porém, alguns autores propõem que dificuldades e 

transtornos de aprendizagem deveriam ser classificados simplesmente como baixo rendimento 



77 
 

ou dificuldade acadêmica, abolindo-se assim os testes que avaliam processos cognitivos 

(mensuração da inteligência) e utilizando-se testes que medem o aproveitamento acadêmico 

(ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; BRUEGGEMANN; KAMPHAUS; DOMBROWSKI, 

2008; ELLIOTT; GRIGORENKO, 2014; SCHROEDER; DREFS; CORMIER, 2017). 

Ademais, boa parte dos transtornos de neurodesenvolvimento tem entre suas características a 

presença de dificuldades de aprendizagem, que pode ou não decorrer de déficits intelectuais, 

como é o caso do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e do Transtorno do Espectro 

Autista (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

A reforçar esta hipótese, remete-se à alta prevalência de problemas emocionais entre as 

crianças identificadas neste estudo como tendo dificuldades de aprendizagem, segundo 

avaliação do professor (N=105): aproximadamente 85% delas foram classificadas como tendo 

resultado anormal ou limítrofe na escala completa, 79% na subescala de Hiperatividade e 52% 

na de Problemas de comportamento. Tendência semelhante é observada na avaliação dos 

responsáveis. Estes resultados corroboram outros estudos que tratam da associação entre 

dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento (BORBA; MARIN, 2018; 

CASTRO et al., 2020; ELIAS; AMARAL, 2016; FLETCHER et al., 2018; GAUY, 2016), mas 

estão bem acima dos dados indicados por outras pesquisas que usaram o SDQ como instrumento 

para de rastreio de problemas de saúde mental em escolares. De acordo com Horbach et al. 

(2019), cerca de 58% das crianças com transtornos de aprendizagem preenchem os critérios 

para diferentes tipos de problemas de saúde mental. No caso de transtornos de conduta e de 

humor, por exemplo, as taxas de coexistência podem variar entre 10 e 25% (FORTES et al., 

2016).  

Malik, Siddiqui e Mahmood (2019) encontraram 27,3% de sua amostra de 800 crianças 

paquistanesas, com idades entre seis e 16 anos, classificadas como limítrofes ou anormais por 

meio do SDQ e Mundy et al. (2017), ao avaliar uma amostra de 1.239 crianças, com idades 

entre oito e nove anos, obtiveram cerca de 20% (um em cada cinco alunos do terceiro ano) de 

resultados limítrofes ou anormais na escala total de dificuldades do referido questionário. Há 

que se considerar, no entanto, que estes estudos trabalharam com amostras bem maiores, com 

faixa etária diferenciada.  

Em contrapartida, Hildebrand et al. (2015), também utilizando o Questionário de 

Capacidades e Dificuldades, encontraram taxas de prevalência mais robustas em sua amostra. 

Somente na faixa etária de quatro a sete anos, 54,8% das crianças estavam em risco para 

problemas de saúde mental. Porém, as próprias pesquisadoras apontam que esta é uma taxa 

elevada quando se considera a população em geral, uma vez que foi investigada uma amostra 
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de crianças vítimas de violência doméstica.  

Essas informações remetem à reflexão sobre o quanto a associação de eventos 

estressores pode trazer prejuízos à saúde mental infantil, observando-se a alta prevalência de 

problemas emocionais e comportamentais na amostra do presente estudo e entre os participantes 

do estudo de Hildebrand et al. (2015), ainda que existam diferenças metodológicas e culturais 

entre as amostras estudadas. 

Por outro lado, como mencionado e discutido anteriormente, o comportamento das 

crianças pode ter tido um peso significativo na avaliação das professoras durante a triagem feita 

por meio da ERA, ainda que tenham sido orientadas a avaliar o aluno com base apenas no 

rendimento acadêmico. A possível sobreposição entre dificuldades de comportamento e 

aprendizagem, pode ter contribuído para uma maior taxa de prevalência de problemas 

emocionais e comportamentais obtidos no presente estudo. 

Outra explicação plausível para a elevada taxa de problemas emocionais e 

comportamentais identificado pode estar no fato de que há ser explicada pelo alto índice de 

TDAH comórbido em crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Diferentes 

estudos apontam taxas que variam entre 40 e 70% de co-ocorrência entre dificuldades e 

transtornos de aprendizagem e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; DORNELES et al., 2014; FORTES et 

al., 2016; PATERLINI et al., 2019), lembrando que no presente estudo 64,5% das crianças 

foram classificadas como anormais na subescala Hiperatividade em ambas as avaliações 

(professores e responsáveis) e a maior média de escores ocorreu nesta subescala. 

Na mesma direção, ao investigar longitudinalmente como o julgamento dos pais sobre 

os problemas comportamentais de crianças com e sem diagnóstico de transtornos específicos 

de aprendizagem poderia mudar do jardim de infância para a quinta série, Horbach et al. (2019) 

observaram que o TDAH comórbido parece ter explicado as classificações de comportamento 

problemático diferencial entre crianças com e sem TA. Em outros estudos, como no de Castro 

et al. (2020), observou-se que entre todos os problemas emocionais e comportamentais 

avaliados pelo SDQ no contexto escolar, os comportamentos referentes à hiperatividade foram 

os que mais afetaram negativamente a aprendizagem das crianças em leitura e matemática. 

Resultado semelhante foi obtido por Mundy et al. (2017) com uma grande amostra de crianças 

australianas. Fortes et al. (2016), após avaliar, por meio do SDQ, 1.618 crianças e adolescentes 

do segundo ao sexto ano, em estudo multicêntrico brasileiro, apontaram que o transtorno de 

déficit de atenção com hiperatividade foi a única comorbidade significativamente associada ao 

comprometimento global da aprendizagem (ou seja, o TDAH impactou de forma negativa a 
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aprendizagem das crianças em leitura, escrita e matemática). 

Cabe também ressaltar que o SDQ pode funcionar eficientemente como instrumento 

para triagem de crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A subescala 

“hiperatividade” do Questionário de Capacidades e Dificuldades mantém uma relação 

importante com as duas dimensões do TDAH, ou seja, tanto com a dimensão hiperatividade, 

quanto com a dimensão déficit de atenção (FENOLLAR-CORTES et al., 2016). 

A associação entre dificuldades de aprendizagem e problemas de saúde mental 

identificada para um grande número escolares ingressantes no Ensino Fundamental é motivo 

de preocupação, especialmente quando se considera o momento do desenvolvimento em que 

estas crianças se encontram. Na transição para o primeiro ano o aumento de demandas para a 

criança, associado à necessidade de maior autonomia, expõe essas crianças à maior 

vulnerabilidade tanto para seu desenvolvimento escolar quanto psicossocial. As pressões 

inerentes a fase de transição vivida por elas na passagem no ensino infantil para o ensino 

fundamental (mudança de contexto) são fatores de risco para o surgimento de problemas 

emocionais e comportamentais (CASSONI, 2018; GODOY; NAVARINI, 2020; 

MARTURANO, 2013). Porém, neste momento ocorre uma ampliação do contexto social e o 

aprimoramento das relações interpessoais, de modo que novas competências são construídas à 

medida que surgem novas demandas adaptativas. A cada desafio encontrado no novo contexto, 

atualiza-se o repertório prévio utilizado para lidar com as demandas da transição 

(BRONFENBRENNER, 1996, 2011; MARTURANO, 2013). 

As características identificadas dentre as crianças investigadas, no que tange a 

aprendizagem e saúde mental, configuram-se como importante fonte de risco para o 

desenvolvimento futuro. Entretanto, esses dados necessitam ser olhados com alguma reserva, 

haja vista que as dificuldades apresentadas neste período de transição possam decorrer em parte 

do estresse do novo ciclo. Seria necessário um acompanhamento longitudinal para investigar 

até que ponto as dificuldades de aprendizagem e saúde mental estavam associadas ao estresse 

decorrente da transição ecológica que elas estavam enfrentando ou em que medida 

caracterizavam problemas específicos a serem trabalhados. 

É sabido que crianças com dificuldades de aprendizagem, com frequência apresentam 

também déficits em habilidades sociais (ELIAS; AMARAL, 2016; MARTURANO; PIZATO, 

2015). De outro lado, crianças com problemas de saúde mental também mostram prejuízos em 

suas habilidades de interação, comunicação e resolução de problemas (ARSLAN; ALLEN, 

2020; BORBA; MARIN; 2017; GAUY, 2016). O que está em jogo aqui é o efeito cumulativo 

destas dificuldades que podem associar-se ainda a outras condições de risco que possam estar 
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presentes na história pessoal e familiar destas crianças (MASTEN, 2014; MASTEN; BARNES, 

2018; MIGUEL; RIJO; LIMA, 2014). 

Mundy et al. (2017), por exemplo, aponta que a associação entre baixo desempenho 

acadêmico e problemas de saúde mental pode ser explicada por fatores de risco comuns às duas 

condições, como: desvantagem socioeconômica, temperamento infantil e histórico familiar de 

problemas de saúde mental. No entanto, o propósito central do presente estudo, assim como a 

limitação metodológica inerente a estudos transversais, não nos permitiu estabelecer relações 

de causa e efeito e tampouco indicar a direção causal entre as duas condições (dificuldades de 

aprendizagem e problemas de comportamento), que permanece, por ora, indefinida (BORBA; 

MARIN, 2017; FLETCHER et al., 2018; MARIN; BORBA; BOLSONI-SILVA, 2018; 

MARTURANO; ELIAS, 2016).  

Considerando-se o perfil das crianças investigadas, grande número delas apresentando 

concomitantemente dificuldades de aprendizagem e problemas de saúde mental, faz-se 

necessário refletir a respeito do impacto desta condição sobre os processos proximais, uma vez 

que as características da pessoa são produtos do desenvolvimento, mas também produtoras do 

mesmo (BRONFENBRENNER, 2011; BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006). 

Comportamentos disruptivos como aqueles característicos de hiperatividade e de distúrbios de 

comportamento (lembrando que foram as escalas mais pontuadas) podem limitar a força ou 

disposição para o estabelecimento de interações duradouras e positivas que possam ampliar o 

potencial de desenvolvimento. De modo semelhante, o baixo rendimento em atividades 

acadêmicas, com possível limitação também de outros conhecimentos, da comunicação com 

pares e outras habilidades sociais, também pode inibir o estabelecimento ou continuidade de 

processos proximais, especialmente no ambiente escolar.  

Quando se analisam os resultados referentes aos sintomas de problemas emocionais e 

comportamentais avaliados tanto pelas professoras quanto pelas mães, é possível aventar que 

os processos proximais estão sendo afetados tanto no contexto escolar quanto familiar, podendo 

haver efeitos também sobre as interações estabelecidas entre esses dois microssistemas 

(prejuízos para o mesossistema). É possível a ocorrência, por exemplo, de queixas constantes 

do professor aos pais ou responsáveis quanto à aprendizagem e comportamento da criança, ou, 

de outro lado, por parte da família, evitação ou intensificação de visitas à escola para tratar das 

dificuldades. Vale lembrar, neste ponto, que a subescala com maiores escores médios e com 

maior percentual de crianças consideradas com sintomas fora do normal (limítrofe ou anormal) 

é aquela que reflete hiperatividade, seguida de problemas de comportamento, ambas no 

conjunto do que se denomina comportamentos externalizantes e que por sua característica pode 



81 
 

causar estresse e disrupção no ambiente (BORBA; MARIN; 2017). No caso dos problemas de 

comportamento, os responsáveis avaliaram mais negativamente a criança, podendo já estar 

refletida nesta diferença o impacto do comportamento da criança sobre os cuidadores.  

Observando-se as fortalezas ou capacidades (conforme nomenclatura do SDQ), 

refletidas pela subescala de comportamento pró-social, os responsáveis avaliaram melhor as 

crianças do que os professores. É possível que a forma de olhar para esses comportamentos, 

bem como o entendimento sobre eles, seja diferente para os dois grupos de informantes (DE 

LOS REYES et al., 2015). Ainda, no contexto escolar este comportamento, possivelmente, é 

observado em relação ao grupo de colegas, enquanto no âmbito familiar as interações com os 

membros da família ou com pessoas que participam mais proximamente com os mesmos 

(amigos da família, em geral, e da criança, em particular) sejam tomadas como referência para 

esta avaliação. É provável, também, que estas crianças estejam tendo menos oportunidades na 

escola de participar de eventos em que possam manifestar tais comportamentos (HERNÁNDEZ 

et al., 2018). 

As considerações anteriores também remetem à reflexão a respeito dos menores escores 

médios observados, nas avaliações dos dois grupos de informantes, na subescala Problemas de 

relacionamento com colegas: estes alunos apresentam poucas dificuldades no relacionamento 

ou problemas quanto aos relacionamentos são menos observados porque eles têm pouca 

oportunidade de interação? Como já mencionado, a literatura aponta que que crianças com 

dificuldades de aprendizagem tendem a ter prejuízos nas habilidades sociais (CORREIA-

ZANINI; MARTURANO, 2016; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2014; ELIAS; AMARAL, 

2016), o que, possivelmente, diminui as tentativas de interação, a busca pelo colega. Por outro 

lado, comportamentos agitados, hiperativos (refletidos pelos escores da subescala 

Hiperatividade) costumam incomodar outras crianças, dificultando a aproximação e interações 

(MIKAMI; SMIT; KHALIS, 2017). Reforça-se que essas características apresentadas por boa 

parte do grupo de alunos identificados como tendo dificuldades de aprendizagem incidem sobre 

a qualidade dos processos proximais estabelecidos, podendo em situações mais graves impedir 

o estabelecimento de interações mais duradouras que possam conduzir à aprendizagem e 

desenvolvimento de modo geral. O prejuízo quanto às possibilidades de interação pode ser 

agravado na escola, onde a criança tem a possibilidade de escolher seus pares a partir de um 

grupo grande de crianças. No ambiente familiar, o número de opções é restrito o que favorece 

as interações, independente da qualidade das mesmas. 

Diferentemente do que a literatura tem relatado, não foram observadas diferenças 

quanto a sintomas emocionais e comportamentais associadas a sexo (GAUY, 2016; 
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PANAYIOTOU; HUMPHREY, 2018; RUTAYISIRE et al., 2018). Há que se considerar que a 

amostra deste estudo foi composta especificamente por crianças com baixo rendimento 

acadêmico e acabou constituída por uma maioria de meninos (mais que o dobro de meninas), 

não tendo sido feito nenhum controle ou ajuste de amostras para análise. A literatura aponta 

uma maior prevalência de dificuldades e transtornos de aprendizagem entre crianças do sexo 

masculino (ABU-HAMOUR; AL-HMOUZ, 2016; CARVALHO et al., 2016; CASTRO et al., 

2020; MUNDY et al., 2017). A maior presença de meninos também pode explicar, em parte, 

os resultados referentes a hiperatividade e problemas de comportamento, cuja prevalência é 

maior entre crianças do sexo masculino (GUSTAFSSON, et al., 2017; LA MAISON et al., 

2020; MUNDY et al., 2017; SAUR; LOUREIRO, 2014). 

Nessa direção, Mundy et al. (2017) encontraram que os meninos com problemas 

emocionais e comportamentais (de uma amostra de alunos do terceiro ano), estavam 12 meses 

atrasados em leitura e matemática em relação aos seus pares. Sendo que o baixo desempenho 

dos meninos foi observado tanto na avaliação com testes padronizados quanto na avaliação de 

desempenho acadêmico feita pelos professores. Para as meninas, no entanto, as associações 

entre problemas de saúde mental e dificuldades de aprendizagem se mostraram menos robustas. 

Em contrapartida, Castro et al. (2020), ao investigar o papel moderador do sexo na co-

ocorrência entre dificuldades de aprendizagem e problemas emocionais e comportamentais em 

uma amostra de 640 escolares, concluíram que as meninas possuíam mais dificuldades em 

aritmética mental do que os meninos.  As pesquisadoras também apontaram que o risco para 

dificuldades em matemática aumentava significativamente se as meninas apresentassem, 

concomitantemente, problemas de conduta.  

Diversos estudos com amostras de diferentes idades e nacionalidades apontam para 

diferenças entre meninos e meninas no que se refere aos escores do SDQ. No geral, os meninos 

aparecem com os maiores percentuais de prevalência na escala de dificuldades totais e nas 

subescalas Problemas de Comportamento e Hiperatividade, e as meninas na subescala 

Problemas emocionais (GUSTAFSSON, et al., 2017; LA MAISON et al., 2020; MUNDY et 

al., 2017; SAUR; LOUREIRO, 2014). 

Com alguma reserva, pode-se dizer que os achados do presente estudo apoiam os 

resultados de Bach et al. (2019), que não encontraram diferenças significativas na prevalência 

de problemas emocionais e comportamentais entre os sexos ao avaliar, por meio do SDQ, uma 

amostra de 596 escolares no sul do Brasil, à exceção dos resultados referentes à subescala 

Hiperatividade em que houve maior prevalência de meninos com escores alterados. 

Cabe referir que, de acordo com o modelo PPCT da teoria bioecológica do 
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desenvolvimento humano, o sexo é uma característica do indivíduo (característica de demanda) 

passível de influenciar o estabelecimento de processos proximais, que por sua vez são os 

responsáveis por promover a aquisição de novos conhecimentos e habilidades 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006; TUDGE et al., 2016). Entretanto, várias 

características tanto do indivíduo quanto da família e escola, como de contextos mais amplos 

concorrem e contribuem para a trajetória de desenvolvimento. 

E no que se refere ao acordo entre as avaliações de professores e responsáveis, baseado 

no escore total do SDQ, observou-se que na maioria dos casos houve concordância entre os 

resultados, com o predomínio de escores anormais. Nesta subamostra em que houve 

concordância acerca das avaliações manteve uma distribuição de dados semelhante ao já 

discutido: maior média na subescala Hiperatividade, menor em Problemas de relacionamento, 

predomínio de dificuldades nas três áreas acadêmicas (leitura, escrita e aritmética), diferença 

na avaliação feita pelos informantes quanto ao comportamento pró-social, com diferença 

significativa apontando que os responsáveis avaliam mais positivamente esse grupo de 

comportamentos, nenhuma diferença por sexo. Como já aventado, é possível que os 

responsáveis tenham mais oportunidades de observar tais comportamentos ou tenham padrões 

de referência para esta avaliação diferente dos professores. Chama-se atenção para o fato de 

que, embora tenha havido acordo quanto à classificação diagnóstica geral do SDQ, nas 

subescalas houve 100% de acordo entre pais e professores apenas quanto à classificação 

anormal na subescala problemas de relacionamento. Ressalva-se que não foram aprofundadas 

análises sobre as diferenças de diagnóstico. 

O índice de concordância entre responsáveis e professores observado (em torno de 54%) 

parece estar em conformidade com relatos da literatura de que as correlações entre avaliações 

de diferentes informantes costumam ser de magnitude baixa a moderada (CHENG et al., 2018; 

DE LOS REYES et al., 2015; MARTEL; MARKON; SMITH, 2017). 

Fält et al. (2018), encontraram resultados semelhantes ao utilizar o SDQ para rastrear 

problemas de saúde mental em 4.469 crianças suecas de três a cinco anos. Seus achados 

apontaram para uma concordância fraca/razoável entre a avaliação de professoras e 

responsáveis. Sendo que o nível mais alto de concordância se referiu às subescalas 

Hiperatividade e Problemas de relacionamento com os colegas. Outros estudos igualmente 

apontam a subescala Hiperatividade como ponto recorrente de convergência entre professores 

e responsáveis, mesmo que no geral o nível de concordância seja baixo (BORBA; MARIN, 

2017; MARTEL; MARKON; SMITH, 2017; MARTINELI; PIZETA; LOUREIRO, 2018). Isso 

se deve, provavelmente, ao fato de que comportamentos hiperativos chamam bastante atenção 
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das pessoas ao redor e dificilmente passam despercebidos nos contextos nos quais a criança 

está inserida (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; CAQUEO-URIAR et al., 

2014; DUPÉRÉ et al., 2018). E também por haver uma maior correspondência entre os 

avaliadores quando se trata de comportamentos mais observáveis (externalizantes), como, por 

exemplo, inquietação e dificuldade de concentração (CHENG et al., 2018; DE LOS REYES et 

al., 2015). 

Conforme dados da literatura, é possível que as crianças apresentem comportamentos 

disruptivos em alguns contextos, mas não em outros, conforme as demandas de cada ambiente. 

E também, parece haver um consenso sobre o fato de que pares de informantes que observam 

as crianças em um mesmo contexto (pai e mãe, por exemplo), atingem taxas mais robustas de 

concordância do que pares de informantes (pais e professores) que observam as crianças em 

contextos distintos (casa e escola) (CHENG et al., 2018; DE LOS REYES et al., 2015). 

Também devemos considerar o fato de que a percepção de responsáveis e professores 

sobre os sintomas emocionais e comportamentais das crianças é diversa. Os professores 

geralmente comparam os comportamentos individuais de seus alunos com o restante do grupo 

de pares. Já os responsáveis não têm esse parâmetro de comparação e, na maioria das vezes, se 

restringem a observar em relação a irmãos. Não é incomum que responsáveis relatem não 

reconhecer as queixas comportamentais descritas pelos professores (CHENG et al., 2018; DE 

LOS REYES et al., 2015; MARTINELI, PIZETA, LOUREIRO, 2018).  

Considerando os sistemas ambientais, há que se considerar que eles divergem quanto às 

pessoas presentes, as interações, desempenho de papéis e isto imprime tanto uma diferença em 

como as pessoas atuam conforme mudam de ambiente quanto nas expectativas com relação aos 

comportamentos e atividades esperadas para a mesma pessoa. Assim, a divergência entre os 

informantes pode decorrer das peculiaridades do contexto e da variabilidade de pessoas, com 

suas características individuais, diversidade de cultura e papéis sociais presentes. Embora 

escola e família possam manter bons níveis de interação, há limitações quanto à troca de 

informações sobre os comportamentos infantis, exceto quando interferem na rotina escolar.  A 

falta de concordância entre os relatórios dos informantes não necessariamente se correlaciona 

à baixa qualidade psicométrica das avaliações ou a vieses nos relatórios dos informantes. A 

abordagem multi-informante pressupõe que cada informante faz sua avaliação calcada em uma 

perspectiva única e válida do sujeito observado. E é, justamente, a oportunidade da qual cada 

informante dispões de fazer suas observações em diferentes contextos desenvolvimento, que 

torna essa abordagem apropriada (CHENG et al., 2018; DE LOS REYES et al., 2015; 

MARTEL; MARKON; SMITH, 2017). É pertinente inferir que cada informante tem sua 
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avaliação permeada pelas impressões daquilo que ocorre em seu próprio microssistema, sem 

uma visão ampla do que ocorre em outros contextos. Concordando com De Los Reyes et al. 

(2015), se os problemas de saúde mental podem ser expressados de modo diferente de acordo 

com o contexto, então as divergências entre os relatórios dos informantes devem, em parte, 

representar essas variações contextuais. 

Além disso, devido a jornada de trabalho, tem sido cada vez mais comum que um 

número significativo de responsáveis passe pouco tempo, ou tempo de baixa de qualidade com 

os filhos. O que pode interferir na percepção sobre o comportamento das crianças. De acordo 

com Cheng et al. (2018), um bom relacionamento entre pais e filhos e um baixo nível de estresse 

parental estão associados a menos divergências entre as avaliações.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Dificuldades de aprendizagem permanece um problema a ser enfrentado por crianças, 

escolas e famílias, de modo a favorecer o desenvolvimento acadêmico e escolar de modo geral 

(considerando aspectos de socialização e bem estar psíquico). A taxa de prevalência de 

dificuldades de aprendizagem, embora com grande variabilidade entre os estudos requer 

atenção e pode ser considerada elevada (17,9% neste estudo, alcançando até 40% em outras 

pesquisas), especialmente frente a escassez de serviços e recursos para apoiar o desempenho 

acadêmico das crianças. 

No que tange à prevalência de problemas emocionais e comportamentais entre crianças 

com dificuldades de aprendizagem, não resta dúvida de que é elevada, e encontra expressão 

principalmente a partir de problemas externalizantes, envolvendo comportamento hiperativo e 

problemas de comportamento de modo geral. Tais resultados, mas uma vez colocam em 

evidência a premência de políticas de atenção à saúde mental de escolares, bem como de 

serviços de apoio aos processos de aprendizagem das crianças que apresentem qualquer tipo de 

transtorno que prejudique suas habilidades acadêmicas e psicossociais. Estudo realizado com 

crianças que apresentam transtornos mentais, por exemplo, apontou que apenas 15,2% delas 

recebia acompanhamento psicopedagógico paralelamente ao acompanhamento médico e 

psicoterápico, ainda que a maior parte delas tivesse dificuldades de aprendizagem e um número 

também significativo estivesse excluída da escola (21,2%) (DILLEGGI, 2018). Os achados do 

estudo mencionado sugerem que se não houver atenção às necessidades de desenvolvimento de 

crianças com dificuldades de aprendizagem associadas a problemas emocionais e 

comportamentais, essas podem evadir-se da escola à medida que as exigências escolares 

aumentarem. 

Os resultados também reforçam que o fenômeno das dificuldades de aprendizagem é 

bastante complexo: na maioria das vezes os prejuízos ocorrem de modo generalizado nas 

diferentes áreas acadêmicas, além de estarem acompanhados por outras dificuldades, afetando 

os contextos de desenvolvimento e aumentando à vulnerabilidade psicossocial das crianças 

atingidas (CUNHA; MARTINS; CAPELLINI, 2017). 

Os problemas externalizantes foram os mais prevalentes neste estudo e a hiperatividade 

pode ser o principal problema de comportamento associado a dificuldades de aprendizagem em 

crianças de primeiro ano, lembrando que crianças com TDAH costumam apresentar déficits 

nos três domínios de aprendizagem: leitura, escrita e matemática, como ocorreu nesta amostra 

(PATERLINI et al., 2019). 
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Embora, observe-se um percentual mais elevado de meninos afetados pelas dificuldades 

de aprendizagem, não foi evidenciada diferenças de gênero quanto a problemas emocionais e 

comportamentais de crianças com dificuldades de aprendizagem. É possível que isto tenha 

decorrido do fato de ocorrer nesta amostra uma forte associação de dificuldades de 

aprendizagem com problemas de comportamento e hiperatividade. Estudos com amostras 

maiores e uma avaliação mais detalhada das habilidades e dificuldades infantis são necessários 

para compreender melhor se as dificuldades de aprendizagem identificadas são secundárias a 

outros problemas e outras variáveis que possam estar intervindo nos resultados (por exemplo, 

nível socioeconômico, instrução dos pais, método de ensino, experiência do professor, acesso 

a serviços de saúde, entre outros). 

Há uma moderada concordância entre a avaliação referente a sintomas emocionais e 

comportamentais das crianças, mas vale comentar que não houve discordância (nenhum 

responsável, ao ser contactado para a pesquisa não reconheceu a dificuldade de aprendizagem 

do filho) quanto à dificuldade de aprendizagem apresentada. Neste aspecto, faz-se necessário 

alguma parcimônia, uma vez que não foi feito um rastreamento inicial de dificuldades de 

aprendizagem a partir de inquérito à família. A concordância moderada entre os informantes 

(professoras e responsáveis), mostrou-se em consonância com outros estudos (CHENG et al., 

2018; DE LOS REYES et al., 2015); do mesmo modo, observou-se bom acordo quanto à 

subescala de Hiperatividade e a baixa concordância em relação às subescalas Comportamentos 

pró-sociais e Problemas de comportamento, vai ao encontro de achados já divulgados por outros 

pesquisadores (FÄLT et al., 2018; MARTEL; MARKON; SMITH, 2017; MARTINELI; 

PIZETA; LOUREIRO, 2018). Na percepção dos responsáveis, as crianças apesar de 

manifestarem mais problemas de comportamento, também se mostram socialmente habilidosas. 

Finalmente, as hipóteses inicialmente levantadas foram parcialmente confirmadas, mas 

é importante considerar algumas fragilidades do presente estudo como: utilizar apenas uma 

estratégia de rastreamento de dificuldades de aprendizagem, sem incluir uma avaliação das 

crianças; amostra pequena na etapa de rastreamento de problemas emocionais e 

comportamentais, também usado como instrumento único. A avalição do desempenho 

acadêmico feita pelos professores é um parâmetro confiável para rastrear dificuldades de 

aprendizagem. No entanto, a utilização de testes padronizados (em complementação a avaliação 

docente) pode tornar os resultados mais robustos. Permitindo que se faça a diferenciação entre 

transtornos e dificuldades de aprendizagem e dirimindo possíveis vieses do avaliador.  

A análise do conjunto de resultados obtidos, indica que crianças com dificuldades de 

aprendizagem e problemas emocionais e comportamentais mostraram-se menos aptas a cumprir 
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as tarefas de desenvolvimento próprias da terceira infância. Essa vulnerabilidade presente no 

início da escolarização formal, provavelmente trará problemas para que se cumpram as tarefas 

desenvolvimentais das próximas etapas.  

Como fortalezas do trabalho, ressalta-se o rastreamento inicial feito com toda a 

população de alunos da rede pública do município; instrumento de fácil preenchimento pelas 

professoras, informações sobre problemas de saúde mental a partir de dois informantes e o 

cuidado no pareamento da amostra (pelos resultados do SDQ) para uma análise final. A 

observação do comportamento infantil realizado em diferentes contextos de desenvolvimento 

pode tornar os resultados mais confiáveis e oferece uma visão mais ampla e sistêmica do ser 

em desenvolvimento. Concordâncias e discordâncias a respeito das avaliações são, ao contrário 

do que pode parecer, pontos fortes de um estudo. Pois oferecem uma visão diversificada do 

fenômeno observado. 

Esta pesquisa contribui para os estudos de prevalência, tanto de dificuldades de 

aprendizagem como de problemas de saúde mental entre crianças com baixo desempenho 

acadêmico, ao evidenciar a alta prevalência destes problemas entre alunos de primeiro ano do 

ensino fundamental. Ademais, os resultados contribuem para pensar e planejar programas 

intersetoriais entre saúde e educação para crianças em idade escolar, especialmente em períodos 

de transição, em que há uma intensificação de demandas que requer esforço de adaptação pela 

criança. 
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APÊNDICE D 

 
Acordo entre professoras e responsáveis sobre os diagnósticos das subescalas do SDQ e SDQ Total 

 

 

Criança 

Subescalas SDQ  

SDQ Total 
Problemas Emocionais 

 

Problemas de 

Comportamento 

Hiperatividade Problemas de 

Relacionamento 

Comportamento Pró-

social 

Prof. Resp. Acordo Prof. Resp. Acordo Prof. Resp. Acordo Prof. Resp. Acordo Prof. Resp. Acordo Prof. Resp. Acordo 

1  1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2  1 3 4 1 1 1 1 3 4 2 2 2 3 1 4 2 3 4 

3  1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 4 1 1 1 3 3 3 

4  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5  1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 1 4 3 1 4 1 1 1 

6  1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 1 4 2 1 4 

7  3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 

8  1 3 4 1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

9  3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 1 4 1 1 1 3 1 4 

10  3 3 3 3 2 4 2 3 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

11  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 

12  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 4 3 3 3 

13  1 1 1 3 1 4 3 1 4 1 1 1 2 1 4 3 1 4 

14  3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 1 4 3 3 3 

15  1 3 4 3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 1 4 3 2 4 

16  3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 1 4 3 3 3 

17  3 2 4 1 1 1 2 3 4 1 3 4 1 1 1 2 3 4 

18  1 1 1 3 2 4 3 3 3 1 2 4 3 1 4 3 2 4 

19  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20  1 2 4 3 1 4 3 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4  

21  1 1 1 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4  

(continua) 
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22  1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 

23  1 1 1 1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 

24  3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 

25  1 2 4 3 1 4 3 3 3 1 1 1 2 1 4 3 3 3 

26  1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 1 4 1 1 1 

27  1 3 4 3 3 3 3 1 4 1 1 1 2 1 4 3 2 4 

28  3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

29  1 2 4 3 2 4 3 1 4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

30  3 3 3 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 1 1 1 3 4 

31  3 1 4 1 2 4 3 3 3 1 3 4 1 1 1 3 3 3 

32  3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

33  2 3 4 1 3 4 3 2 4 1 2 4 2 1 4 3 3 3 

34  1 1 1 1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 

35  1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

36  3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 4 1 1 1 3 3 3 

37  1 3 4 3 3 3 3 1 4 1 3 4 3 1 4 3 3 3 

38  2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1 4 2 1 4 

39  1 3 4 1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

40  1 1 1 1 3 4 3 3 3 1 1 1 3 1 4 3 3 3 

41  3 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 3 1 4 2 1 4 

42  1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 4 

43  3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 

44  2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 

45  2 3 4 1 3 4 1 3 4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

46  1 3 4 1 3 4 3 3 3 1 3 4 1 1 1 2 3 4 

47  3 1 4 1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 4 

48  1 2 4 1 1 1 3 2 4 1 1 1 3 1 4 3 1 4 

49  1 3 4 3 1 4 3 3 3 1 1 1 3 1 4 3 3 3 

(continuação) 
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50  1 2 4 1 1 1 1 3 4 1 3 4 1 1 1 1 3 4 

51  1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 4 3 3 3 

52  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 1 1 1 3 3 3 

53  1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 4 1 1 1 2 2 2 

54  1 3 4 1 1 1 2 3 4 1 1 1 3 1 4 2 3 4 

55  1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 

56  2 1 4 2 3 4 3 3 3 1 1 4 1 1 1 3 2 4 

57  3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 1 4 3 2 4 

58  3 1 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59  1 2 4 2 1 4 3 1 4 1 2 4 1 1 1 3 1 4 

60  3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 1 4 2 1 4 3 1 4 

61  1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 3 4 2 1 4 2 3 4 

62  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

63  1 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 1 4 3 3 3 

64  1 2 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

65  1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 2 2 3 1 4 2 3 4 

66  2 1 4 1 1 1 3 1 4 2 1 4 1 1 1 3 1 4 

67  1 3 4 1 3 4 3 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 4 

68  1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 

69  1 2 4 1 1 1 2 3 4 1 1 2 2 1 4 1 2 4 

70  3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 3 4 2 1 4 3 3 3 

71  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 2 3 4 

72  1 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 1 4 3 3 3 

73  3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 

74  1 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 

75  1 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 1 4 3 3 3 

76  3 3 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 1 1 2 3 4  
(conclusão) 

Fonte: elaborado pelo autor 2020. Nota: 1= De Acordo: Normal. 2= De Acordo: Limítrofe. 3= De Acordo: Anormal. 4= Desacordo.  
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