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RESUMO 

 

  
A Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner integra a 
compreensão dos aspectos da vida por meio dos ambientes que a criança participa e das 
relações que são estabelecidas nos diversos contextos como na escola, na família e no 
meio social, que podem configurar-se tanto como fatores de risco ou de proteção. 
Considerando a ansiedade como uma das doenças psiquiátricas mais comuns em 
crianças e adolescentes, atingindo cerca de 10% dessa população, sendo associada a 
prejuízos significativos ao longo do desenvolvimento humano, este estudo teve como 
objetivo avaliar a ansiedade e investigar possíveis fatores de risco através do 
autoconceito que possam contribuir para a manifestação da ansiedade na escola em uma 
perspectiva bioecológica. A pesquisa contou com 110 crianças, de ambos os sexos, com 
idades variando de 8 a 13 anos, do 3o ao 7o ano do Ensino Fundamental, de uma escola 
pública brasileira no interior do estado de Minas Gerais. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa do tipo transversal, na qual foram utilizados dois instrumentos: o Inventário 
de Ansiedade Escolar para avaliação da ansiedade e a Escala de Autoconceito Infanto-
Juvenil para avaliação do autoconceito. Os instrumentos foram aplicados 
presencialmente e de forma coletiva pela própria pesquisadora em horário normal de 
aula. Os resultados mostraram correlação significativa negativa entre ansiedade total e 
autoconceito total (p<0,05), evidenciando que a qualidade das relações estabelecidas 
nos contextos que a criança participa pode indicar fatores de risco responsáveis pela 
manifestação da ansiedade, interferindo no seu desenvolvimento. 
 
 
Palavras-chave: Escola. Criança. Ansiedade. Fatores de risco. Teoria Bioecológica 
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ABSTRACT 

  

The Bioecological Theory of Human Development Urie Bronfenbrenner integrates the 
understanding of aspects of life through environments that the child participates and the 
relationships that are established in various contexts such as school, family and social 
environment, which can be configured either as risk or protective factors. Considering 
the anxiety as one of the most common psychiatric disorders in children and 
adolescents, affecting about 10% of this population and is associated with significant 
losses over human development, this study had the aim of evaluating the anxiety and the 
self-concept as well as investigating possible risk factors, which might contribute 
towards the school anxiety disorder. The research accounted for 110 children, both 
genders, with age varying in a range of 8 to 13 years old, from the third to the seventh 
grade of elementary school, in a state school of Minas Gerais countryside. It is about a 
quantitative transversal research, in which two tools were used: The school anxiety 
scale to evaluate anxiety and infantile-juvenile self-concept scale to the self-concept 
evaluation. The researcher herself applied the instruments presentially at normal school 
attendance time. The results showed a significant negative correlation between the total 
anxiety and overall self-concept (p <0.05), showing that the quality of the relations 
established in the contexts that the child participates may indicate risk factors 
responsible for the manifestation of anxiety, interfering with its development. 
 
 
  
Keywords: School. Child. Anxiety. Bioecological Theory 
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1INTRODUÇÃO 

 

O estudo do desenvolvimento abrange várias teorias com o objetivo de 

compreender o ser humano desde o nascimento. Como afirmam os autores Sifuentes; 

Desssen e Oliveira (2007) trata-se de um processo de construção contínua que se 

estende ao longo da vida, compreendendo segundo Papalia e Feldman (2013) os 

processos de mudança e estabilidade em todos os seus aspectos. 

Assim, o próprio homem não consegue perceber e relacionar todas as causas e 

consequências daquilo que faz de cada indivíduo um ser específico. Desta forma, a 

busca do desenvolvimento humano como um todo deve abranger diversos aspectos, 

como o cognitivo, o afetivo, o motor, o social (OLIVEIRA; STOLTZ, 2010). 

Diante dessa complexidade, chama-se a atenção para uma variável psicológica 

que tem afetado a qualidade de vida das pessoas, seja na área afetiva, cognitiva, social 

ou relacionada à saúde (OLIVEIRA; SISTO, 2002). Trata-se da ansiedade, uma das 

doenças psiquiátricas mais comuns em crianças e adolescentes, atingindo cerca de 10% 

dessa população, associando-se a prejuízos significativos ao longo do desenvolvimento 

humano (CASTILLO et al., 2000; JARROS, 2011). 

De forma específica, a questão da ansiedade exagerada surge neste estudo como 

uma ruptura no desenvolvimento saudável da criança, pois segundo Fernandes et al., 

(2009), esse transtorno associa-se às dificuldades no meio acadêmico e social, além de 

ser considerado comopreditor de outros problemas na idade adulta. 

No contexto escolar, a ansiedade constitui-se em uma variável representativa 

devido a sua complexidade e por envolver elementos de natureza emotiva, 

neurofisiológica e motivacional, agindo como um impulso determinante do 

comportamento (FIERRO, 1996). A escola oferece um ambiente propício para a 

avaliação emocional das crianças e adolescentes por ser um espaço intermediário entre a 

família e a sociedade, onde ocorrem situações psíquicas significativas que podem 

beneficiar ou prejudicar as condições emocionais dos alunos (BALLONE, 2004). 

 Várias hipóteses têm sido levantadas para explicar a origem da ansiedade, como 

o estudo dos fatores de risco e de proteção, que podem contribuir para o 

desenvolvimento desse transtorno nas crianças (DONOVAN; SPENCE, 2000). Neste 

sentido, Fernandes et al.(2014) citam os fatores de risco mais comuns nos estudos sobre 

ansiedade, dentre os quais estão o apego ansioso (WARREN et al.,1997), temperamento 

inibido (BIEDERMAN et al., 1993; KAGAN, 1997), exposição a eventos traumáticos, 
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negativos e estressantes (BENJAMIN; COSTELLO; WARREN, 1990), presença de 

transtornos de ansiedade nos pais (KRONE, 1990). Para o mesmo autor, esses fatores 

interagem entre si e, dependendo das variáveis como a vulnerabilidade individual, as 

características do contexto e a fase de desenvolvimento em que se encontram, a 

presença ou ausência de fatores de risco ou de proteção podem gerar resultados 

diferentes. 

 Sendo assim, torna-se importante investigar como esses fatores podem intervir 

de forma positiva ou negativa no desenvolvimento da criança. Desta forma, utiliza-se 

neste trabalho o construto do autoconceito enquanto uma possibilidade de abranger as 

características deste contexto, a partir da concepção de Sisto e Martinelli (2004, p. 8) 

que definem autoconceito como um “produto da interação entre a pessoa e seu meio 

ambiente, durante seu processo de construção social e ciclo de vida, acompanhado de 

uma avaliação de suas capacidades, realizações, experiências e representações” 

Segundo Cunha;Sisto e Machado (2007), o autoconceito começa a ser construído 

na infância, ou seja, não se nasce com um conceito predeterminado, mas esse construto 

se desenvolve ao longo da vida. Assim, conforme Sisto e Martinelli (2004), o 

autoconceito é fortemente influenciado pelas relações entre o indivíduo e o meio no 

qual se insere.Considerando, pois, as variáveis ansiedade escolar e autoconceito, essa 

pesquisa consiste na avaliação destas e investiga se há possíveis fatores de risco 

responsáveis pela manifestação da ansiedade na escola por meio da qualidade das 

relações estabelecidas. 

Levando em conta a importância dessas relações entre a pessoa e o ambiente na 

formação do autoconceito, adotou-se como perspectiva teórica a Teoria Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano, como uma possibilidade de abranger a complexidade do 

ambiente em que a criança vive. Conforme Bronfenbrenner (2011), todo organismo 

biológico se desenvolve dentro do contexto de sistemas ecológicos, que podem 

promover ou inibir seu crescimento. Além disso, considera a importância das relações 

estabelecidas nos diversos contextos dos quais o indivíduo faz parte. 

A Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano focaliza a relevância da 

visão do contexto histórico e sociocultural na compreensão das relações homem-mundo. 

Neste sentido, o desenvolvimento humano é concebido como uma mudança duradoura 

na maneira pela qual uma pessoa percebe o seu ambiente enquanto sistemas 

(microssistema, exossistema, mesossistema e macrosistema), como uma série de 
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estruturas encaixadas, uma dentro da outra, a qual Bronfenbrenner se valeu das 

metáforas das bonecas russas (CORREIA, 2011). 

Ainda que não seja abrangida em sua totalidade neste estudo devido a sua 

complexidade, a Teoria Bioecológica será utilizada principalmente por fornecer 

contribuições relevantes para a compreensão da importância dos ambientes no 

desenvolvimento humano, assim como considerar as relações estabelecidas nos 

contextos dos quais o indivíduo faz parte, como a escola e a família, enquanto relações 

mais próximas.Além disso, é importante ressaltar a importância de se considerar os 

outros níveis de contexto como o exossistema e o macrossistema, visando uma 

discussão mais ampla, enquanto política pública, acerca da prevenção da ansiedade na 

escola. 



 
 

15

2 TEORIA BIOECOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA TEORIA BIOECOLÓGICA DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO DE URIE BRONFENBRENNER 

 

 UrieBronfenbrenner nasceu em Moscou em 29 de abril de 1917, ano da 

Revolução Russa. Em 1923, a família mudou-se para os Estados Unidos, devido à 

intensa crise política e econômica da Rússia, passando inclusive pela fome, o que 

resultou na morte de um irmão. Em busca de uma vida digna, a família fixou moradia 

no estado de Nova Iorque, em uma pequena vila, onde o pai de Bronfenbrenner 

conseguiu um emprego como médico em uma instituição mantida pelo estado, cujo 

objetivo era atender pessoas portadoras de sofrimento psíquico, com idades que 

variavam de três a oitenta anos. Essa instituição funcionava como uma comunidade 

rural e os pacientes passavam a maior parte do tempo estudando ou trabalhando na 

fazenda e nas oficinas (YUNES; JULIANO, 2010; KOLLER, 2011) 

 Nesse cenário, Bronfenbrenner acompanhava os pais nas visitas à instituição, 

convivendo com crianças de várias culturas e lançava o olhar para a angústia do pai 

quando, por exemplo, eram encaminhadas crianças que não possuíam nenhum tipo de 

deficiência. Depois de algum tempo, essas crianças deixavam de apresentar condições 

de obter bons escores nos testes de inteligência e, nessas condições, as crianças 

anteriormente “normais” eram classificadas como “doentes mentais”, o que significaria 

em alguns casos permanecer na instituição até o fim da vida. Por outro lado, aqueles que 

eram avaliados como “menos doentes”, podiam trabalhar nas casas dos funcionários, e 

constatou-se que estes tinham seus coeficientes intelectuais aumentados após deixarem 

a instituição. (BONFENBRENNER, 1996). Essa experiência plantou a semente da 

curiosidade em Bronfenbrenner e o influenciou na pesquisa sobre o desenvolvimento 

humano (BENETTI et al., 2013). 

 UrieBronfenbrenner estudou música e psicologia, formando-se em 1938 pela 

Universidade de Cornell e continuou os estudos na Universidade de Harvard e 

Michigan, concluindo o doutorado em 1942. É considerado um dos principais teóricos 

do Desenvolvimento Humano, recebeu vários prêmios e reconhecimento internacional 

(DESSEN; COSTA JÚNIOR, 2005), mudando inclusive a forma de pensar dos teóricos 

desnvolvimentalistas sobre a importância dos contextos nos quais as crianças se 

desenvolvem (BEE; 2009). 
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 As ideias de Vygotski, criador da Teoria Sócio-histórica e Kurt Lewin, da Teoria 

de Campo, influenciaram muito o pensamento de Bronfenbrenner (BENETTI et al., 

2013). Vygotsky reconheceu a importância dos processos interativos para o 

desenvolvimento humano e classificou o sujeito como um elemento ativo, que se 

desenvolve cultural e socialmente (MELLO; TEIXEIRA, 2012), ele defendia que o 

desenvolvimento humano é o produto das interações entre o indivíduo e o seu contexto 

social, deixando sempre claro que esse desenvolvimento não pode ser compreendido 

fragmentado, ou seja, fora do contexto sociocultural do que as pessoas estão inseridas 

(BENETTI et al., 2012) .  

Em relação a Kurt Lewin, a influência se deu a partir da explicação que as 

atividades psicológicas acontecem dentro de um espaço que contém os eventos 

passados, presentes e futuros que afetam o comportamento do indivíduo e influenciam 

as relações sociais (BENETTI et al., 2012).  Lewin é considerado um dos predecessores 

na formulação e aplicação da teoria bioecológica. Embora não haja aplicação do seu 

pensamento ecológico ao desenvolvimento, ficou conhecido por sua sentença de que o 

comportamento é uma função da interação entre a pessoa e o ambiente, o que significou 

a abertura de novos conceitos para o modelo bioecológico que Bronfenbrenner 

desenvolveu posteriormente (HABIGZANG; DINIZ; KOLLER, 2014) 

A teoria bioecológica do desenvolvimento humano surgiu como uma rejeição às 

ideias da psicologia daquela época, onde se buscava uma abordagem que não fosse 

fragmentada e focada apenas em um nível de análise (BRONFENBRENNER, 1996), 

como por exemplo, só a criança, só a família, só a sociedade (BENETTI et al., 2013). 

Depois de constantes reformulações devido à crítica de seu principal teórico, a teoria 

evoluiu e os conceitos principais foram sendo revisados para a compreensão do 

desenvolvimento humano (PRATI, 2009).  

O primeiro modelo de Bronfenbrenner tinha o seu foco no ambiente e o contexto 

em que a pessoa estava inserida, assim como a forma que ela o percebia que se 

constituíam em questões fundamentais para compreensão da teoria. Com a evolução 

desse modelo teórico, passou-se a considerar quatro aspectos que se inter-relacionam: o 

processo, a pessoa, o contexto e o tempo (modelo PPCT). As alterações deste modelo 

levaram ao Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano, o que passou a ser 

chamado posteriormente de Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

(COPETTI; KREBS, 2004) 
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 Para a teoria bioecológica, o desenvolvimento humano se dá por meio de um 

processo de interação da pessoa e do contexto, através das diversas relações que se 

estabelecem em um determinado tempo (BRONFENBRENNER, 2011). Trata-se de 

uma abordagem contextualizada, a qual considera o desenvolvimento humano de forma 

abrangente e inter-relacionada (KREBS, 2010). 

 Desta forma, a teoria é desenvolvida a partir de um pensamento mais complexo 

sobre o homem, com uma diversidade sobre o indivíduo e as relações estabelecidas em 

seu contexto, obtendo como resultado aquilo que tem significado para ela (PALMA 

FILHO, 2012). Assim, o desenvolvimento para Bronfenbrenner (2011) é um processo 

permeado pelas estabilidades e mudanças nas características biopsicológicas das 

pessoas durante sua vida. 

 Segundo Papalia e Feldman (2013) a teoria bioecológica, assim como a teoria 

sociocultural de Vygotsky, classifica-se em uma perspectiva contextual, pois entende 

que o desenvolvimento humano somente pode ser entendido em seu contexto social. 

Assim, os contextualistas veem o indivíduo não como uma entidade fragmentada, mas 

como parte indissociável do ambiente.  

 O que torna a abordagem bioecológica diferente de outras teorias 

desenvolvimentistas é a importância que é atribuída às influências ambientais sobre o 

desenvolvimento humano. O pai da teoria também explica como todas essas influências 

estão relacionadas com a constituição biológica da criança (BEE, 2009). Desta forma, 

aborda tanto as propriedades da pessoa em uma perspectiva ecológica, quanto os 

parâmetros do contexto onde ela se insere (KREBS, 2010). 

 Assim, a abordagem defendida por Bronfenbrenner visa apreender a realidade da 

forma como é vivida e percebida pelo indivíduo no contexto em que vive, 

diferentemente dos estudos feitos em laboratório (MARTINS; SZYMANSKI, 2004). 

Para isso, propõe que o desenvolvimento humano seja estudado através da interação de 

quatro núcleos que se inter-relacionam o processo, a pessoa, o contexto e o tempo 

(BRONFENBRENNER, 2011). Assim, diferentes contextos como família, instituição e 

escola podem influenciar o desenvolvimento (POLETTO; KOLLER, 2008). 

Apesar de Bronfenbrenner não ter incluído em sua formulação teórica uma 

relação específica das características individuais como inteligência, caráter e outras, as 

quais foram discutidas em outras teorias do desenvolvimento, não se trata de omissão, 

pois ele admitiu concordar com outros autores que tratam desses temas (KREBS, 1995).  
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Nesse modelo, Bronfenbrenner (1996, p.5), pressupõe que toda experiência 

individual se dá em ambientes “concebidos como uma série de estruturas encaixadas, 

uma dentro da outra, como um conjunto de bonecas russas”. Para Poleto e Koller (2008) 

diferentes contextos como família, instituição e escola podem ter influências diversas no 

desenvolvimento, o que propõe que o desenvolvimento humano seja estudado de forma 

inter-relacionada. Assim, para Bronfenbrenner (2011), a compreensão do 

desenvolvimento humano deve considerar a relação de interdependência dos contextos e 

dos processos que ocorrem, juntamente com as características da pessoa, ao longo do 

tempo. 

 

2.2 O MODELO PPCT – PESSOA, PROCESSO, CONTEXTO E TEMPO 

 

 O modelo PPCT parte de uma perspectiva de interação entre o ambiente e o 

indivíduo. Neste sentido, o núcleo pessoa representa o ser humano ou o grupo familiar 

em desenvolvimento através de suas características biológicas, psicológicas, sociais, 

considerando a pessoa, o processo, contexto e o tempo (DE ANTONI; KOLLER, 2010). 

Assim, o ser humano é descrito como um ser biopsicossocial, o qual interage 

constantemente em seu contexto, sendo o resultado dessa interação 

(BRONFENBRENNER, 2011). 

 O processo é considerado como elemento principal da teoria de Bronfenbrenner , 

onde estão as interações ocorridas no ambiente imediato do organismo com pessoas, 

objetos e símbolos, de forma recíproca (BRITO; ROSA; TRINDADE, 2014), sendo que 

esse núcleo se relaciona à forma como o indivíduo significa suas experiências e 

interpreta o ambiente ao longo de sua vida (ANTONI; KOLLER, 2010). 

 Desta forma, representa o que acontece nas atividades diárias com a pessoa em 

desenvolvimento (TUDGE et al., 2000), configura como um motor primário para a 

evolução biopsicológica, cujas formas duradouras de interação no ambiente configuram 

os também chamados processos próximas (BRONFENBRENNER, 2011). 

 O contexto é analisado a partir de quatro níveis ambientais, nos quais as pessoas 

se desenvolvem ao longo da vida. Esses contextos são chamados microssistema, 

mesossistema, exossistema e macrossistema (DE ANTONI; KOLLER, 2010). Com 

esses sistemas, é possível compreender a importância dos ambientes no crescimento do 

indivíduo, desde os mais distais até os mais próximos, pois formam o entorno ecológico 

da pessoa (BRONFENBRENNER, 2011). 
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Nos microssistemas acontecem as relações mais próximas da pessoa, como a 

família e a escola (BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). Esses sistemas 

determinam o desenvolvimento da pessoa e são dinâmicos. Conforme o autor da teoria 

bioecológica, pode-se tomar como exemplo, um conjunto de bonecas russas, uma dentro 

da outra (PALMA FILHO, 2012). 

 Nas palavras de Bronfenbrenner (2011): o microssistema “envolve estruturas e 

processos que ocorrem em um contexto imediato no qual a pessoa em desenvolvimento 

está inserida” (p. 114). É no microssistema que acontecem as relações face-a-face, onde 

o indivíduo assume atividades que promovem o seu desenvolvimento 

(BRONFENBRENNER, 1986). Em outras palavras, o microssistema de uma criança 

pode ser sua família, seus vizinhos mais próximos, sua escola, por exemplo 

(POLETTO; SOUZA; KOLLER, 2013). 

 Sánchez (2001) explica que o microssistema corresponde a um padrão de 

atividades e de relações interpessoais que o indivíduo em desenvolvimento vivencia em 

um determinado ambiente em que participa. Assim, podem ser considerados como 

microssistemas os ambientes imediatos em que as pessoas vivem como a família, a 

escola, entre outros, onde expressam seus valores, a cultura, a crença, formando a partir 

disso, uma rede social (SARTORI, 2003), devendo levar em consideração a realidade 

não da forma como é, mas como é percebida pelas pessoas (YUNES; JULIANO, 2010). 

 Assim, o microssistema é o nível que compreende um conjunto de relações entre 

a pessoa em desenvolvimento e seu ambiente mais imediato como a família, a escola, a 

vizinhança, entre outros. A integração da criança em um novo microssistema como a 

escola, por exemplo, constitui-se em um fenômeno de movimento no espaço ecológico 

chamado transição ecológica (KOLLER, 2004). 

 O mesossistema corresponde ao conjunto das relações sociais de dois ou mais 

ambientes, o qual por sua vez influencia os ambientes mais próximos 

(FONTES;BRANDÃO, 2013), podendo se formar ou ampliar sempre que a pessoa 

passar a fazer parte de novos ambientes (MARTINS; SZYMANSKI, 2004). O 

mesossistema é um sistema de microssistemas, como as ligações e processos que 

ocorrem nos microssistemas como a família e a escola. E todos os espaços que 

interagem face a face (POLETTO; SOUZA; KOLLER, 2013). 

 Trata-se de uma série de inter-relações entre dois ou mais ambientes. O 

mesossistema é ampliado quando uma pessoa passa a frequentar um novo ambiente 

(BRONFENBRENNER, 2011). Assim, o mesossistema pode ser definido como a 
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interconexão entre os ambientes que contém a pessoa em deesnvolvimento em um 

determinado momento da vida, como a relação família e escola, a qual envolve 

influências mútuas entre os microssistemas (COELHO; DIAS; MORAES, 2015).  

 O exossistema se refere àqueles contextos que não fazem parte diretamente da 

vida da pessoa, mas que influenciam o seu desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 

1996). Esse nível corresponde a relações entre dois ou mais contextos, onde pelo menos 

um a pessoa não tenha contato direto, mas que recebe influência em seus processos no 

contexto mais imediato, como por exemplo, o trabalho de seus pais ou a rede de amigos 

dos pais (POLETTO; SOUZA; KOLLER, 2013).Assim, o exossistema é o ambiente no 

qual o indivíduo não participa diretamente, mas que sofre influência no seu 

desenvolvimento. Outro exemplo seriam as decisões tomadas na direção da escola 

frequentada pela criança (HUTZ, 2007). 

 O macrossistema compõe-se pelas ideologias, valores, formas de governo, 

crenças e acontecimentos históricos que fazem parte do cotidiano das pessoas e 

influenciam seu desenvolvimento. Consiste no padrão de ideologia e organização das 

instituições (BRONFENBRENNER, 1996). Poletto eKoller (2008) explicam que o 

macrossistema é o sistema mais distante da pessoa, pois compreende a cultura no qual 

os pais foram educados, as crenças transmitidas por suas famílias, assim como a 

sociedade atual em que vivem. Assim, o macrossistema abrange a comunidade na qual 

os outros três sistemas se inserem. 

 O tempo é o quarto e último componente do modelo PPCT e permite examinar a 

influência do desenvolvimento das mudanças que ocorrem durante o ciclo de vida 

(BRONFENBRENNER,2011).A análise do tempo focaliza a pessoa diante dos 

acontecimentos presentes em sua vida, desde os mais próximos até os mais distantes, 

como os acontecimentos históricos. Assim, as mudanças que ocorrem ao longo do 

tempo são ao mesmo tempo produtos e produtores da mudança histórica (POLETTO; 

KOLLER, 2008). 
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Figura 1 Contextos. Fonte: Petersen e Wainer (2011, p. 33) 

 

2.3 PESQUISAS REALIZADAS 
 

 UrieBronfenbrenner, o autor da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano, deixou um legado que tem sido ampliado pelos pesquisadores, com novas 

possibilidades de aplicação, devido a sua característica atual (KREBS, 2010). Através 

do modelo PPCT, a teoria possibilita uma complexa e dinâmica compreensão do 

desenvolvimento humano (DE ANTONI; KOLLER, 2010). 

 Bronfenbrenner não formulou um modelo de delineamento de pesquisa de 

acordo com os pressupostos de sua teoria. Apesar disso, os pesquisadores têm 

trabalhado na construção deste delineamento a partir dos aspectos considerados por 

Bronfenbrenner, fornecendo contribuições para um modelo metodológico de 

investigação (CECCONELO; KOLLER, 2003; DE ANTONI; KOLLER, 2010). Um 

exemplo de metodologia proposta é a inserção ecológica, utilizada para o estudo do 

desenvolvimento no contexto, onde o pesquisador tem sua presença constante no 

ambiente estudado e torna-se parte do ambiente analisado (CECCONELO; KOLLER, 

2004). 

A teoria bioecológica tem sido utilizada para compreender de forma sistêmica 

algumas questões importantes como a violência na família (DE ANTONI; KOLLER, 

2010); crianças em situação de risco (POLETTO;KOLLER, 2008), o abuso sexual 

intrafamiliar (HABIZANG et al.,2005; LORDELLO; OLIVEIRA, 2012); a educação 

inclusiva (KREBS, 2006; AMAZONAS, 2008); o processo de desenvolvimento de 
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crianças portadoras da Síndrome de Down (PORTES et al., 2013; SILVA, 2011); o 

fenômeno do bullying na escola (SCHULTZ et al., 2012; LOMBE, 2013; BORSA; 

PETRUCCI; KOLLER, 2015; OLIVEIRA et al., 2015); a questão do não aprender 

(BAZONI; OLIVEIRA, 2015) e da alfabetização (CAMPOS, 2015).  

Outros estudos abordam a teoria bioecológica no contexto da formação 

continuada de professores (MACHADO; YUNES; SILVA, 2014), os processos 

familiares (MARTINS, 2003; CECCONELLO, 1999, 2003; DE ANTONI, 2000; 

YUNES, 2001) e no contexto do esporte (KREBS et al., 2008; BARROS, 2008; 

KREBS et al., 2011). 

Uma pesquisa realizada por Leão et al. (2014) investigou a produção científica 

sobre a Teoria Bioecológica na educação e a importância das relações nos processos de 

desenvolvimento humano no período de 2009 a 2014.  Os pesquisadores encontraram 

trabalhos que trouxeram como resultado contribuições na área educacional abordando 

abordaram os seguintes temas: formação continuada dos profissionais de educação, 

novas tecnologias de informação e comunicação, educação inclusiva, educação infantil, 

identidade e o desenvolvimento do profissional docente, educação física na 

adolescência, atitude interdisciplinar dos docentes no ensino médio e o protagonismo na 

adolescência. 

 

2.4 A FAMÍLIA E A ESCOLA ENQUANTO CONTEXTOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A família constitui-se no primeiro espaço de socialização das crianças e é por 

meio dela que são transmitidos os valores, as crenças e a cultura de uma geração à outra.  

Trata-se do primeiro sistema no qual um padrão de atividades são vivenciados pela 

pessoa em desenvolvimento. Além da mãe, a criança tem relacionamentos com outras 

pessoas, como o pai, avós, irmãos, todos importantes para o desenvolvimento infantil, 

pois há um espaço de socialização infantil (SIGOLO, 2004). 

 Assim, na família, a criança aprende o significado de seu mudo, a partir do 

contato com outras pessoas, ela começa a constituir-se enquanto indivíduo. A partir 

dessas relações, a identidade e subjetividade começam a ser construídas (SZYMANSKI, 

2004).Porém, muitas vezes, a família responde de forma ineficaz, o que impossibilita 

uma base saudável para o desenvolvimento de seus membros. Em outras vezes, a rede 
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de apoio social não é funcional e a estrutura interna da família está abalada (POLETTO; 

SOUZA; KOLLER, 2003).  

 A família pode tanto configurar-se como um fator protetivo como de risco, pois 

as relações podem se caracterizar de forma muito complexa. Sendo assim, é 

indispensável a promoção de um ambiente no qual as pessoas possam se desenvolver, 

com equilíbrio de poder, cuidados adequados, disciplina, entre outros fatores 

(POLETTO, 2008). 

 A família é considerada como um contexto de desenvolvimento complexo, pois 

há muitos processos envolvidos, tanto internos quanto externos a ela. Por esse motivo, a 

Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner pode proporcionar uma compreensão mais 

próxima dos eventos que ocorrem na família e também em outros ambientes (DESSEN; 

PEREIRA-SILVA, 2004). 

 O desenvolvimento psicológico da criança é afetado pela ação recíproca entre os 

ambientes mais importantes dos quais a criança faz parte, assim como pelas mudanças 

ou continuidades que ocorrem e que vão se acumulando (BRONFENBRENNER, 2011). 

Apesar de ser o núcleo primário, não é somente a família que influencia o processo de 

desenvolvimento da criança, mas também outros contextos como a escola (POLONIA; 

DESSEN, 2005). 

 A escola é um dos principais sistemas responsáveis no desenvolvimento da 

criança (KREBS, 2010), constituindo-se em um local que envolve diversidade de 

situações, regras, conhecimentos, valores, além de conflitos, diferenças e problemas 

(MAHONEY, 2002). Nesse espaço físico, psicológico, cultural e social, as crianças 

podem processar o seu desenvolvimento global (REGO, 2003). Portanto, a escola 

configura-se como uma oportunidade não apenas de aprendizagem, mas também de 

desenvolvimento humano (LISBOA; KOLLER, 2004). 

 A escola pode ser considerada como um dos microssistemas primordiais ao 

desenvolvimento da criança (KREBS, 2003), pois configura-se como um padrão de 

atividades, relações interpessoais e papéis sociais vivenciados pela pessoa em 

desenvolvimento em um determinado ambiente, onde são mantidas relações próximas, 

face a face, com características físicas e materiais específicas (BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998).  

 Na questão social, a escola tem a função de fornecer ao indivíduo meios para a 

sobrevivência em um mundo cada vez mais complexo, possibilitando assim sua 

comunicação com o mundo para garantir a transferência de conhecimento (COSTA; 
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GUEDES, 2009).No contexto escolar, as crianças vivenciam várias situações, como 

relações entre os pares, grupos, descoberta do novo, aprendizagem, competição, 

amizade, entre outras (POLETTO, 2007), e aí se envolvem em atividades formais como 

a leitura, a pesquisa, entre outras e também em atividades informais como atividades de 

lazer no recreio. Nesse ambiente, a criança tem a oportunidade de ser atendida em suas 

necessidades psicológicas, cognitivas, culturais e sociais de maneira estruturada e 

pedagógica (POLONIA; DESSEN, 2005). 

Assim, deve-se pensar a escola como espaço que contemple todos os aspectos 

envolvidos, assim como o contexto de vivência dos indivíduos, que se constitui em fator 

indispensável ao desenvolvimento humano (MACHADO; YUNES; SILVA, 2014). 

Desta forma, nesse microssistema são vivenciadas relações entre pares, grupos, 

competição, amizade, aprendizagem, assim como a família, a escola pode representar 

fator de risco ou de proteção para o desenvolvimento da criança (LISBOA; KOLLER, 

2001). 

 Portanto, assim como a família, a escola também pode representar fator de risco 

ou de proteção para o desenvolvimento da criança (LISBOA; KOLLER, 2001).O que 

determinará esse fato será a qualidade das relações estabelecidas e da presença de 

afetividade que tais ambientes propiciarem (POLETTO, 2007). 

 

2.5 FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO 

 

 Os fatores de risco são variáveis que, se presentes, aumentam a probabilidade de 

a criança desenvolver desordens emocionais ou comportamentais. Esses fatores podem 

incluir atributos biológicos da criança ou fatores da comunidade, que influenciam o 

ambiente tanto da criança quanto da família (GARMEZY, 1985). 

 Da mesma forma, os fatores de risco são representados pelo aumento de chances 

de ocorrerem problemas físicos, sociais e emocionais, associados ao grau de 

intensidade, frequência e ocorrência deste impacto para a pessoa em desenvolvimento 

(POLETTO; KOLLER, 2008). Esses fatores por si só não constituem uma causa 

específica, mas podem indicar um processo complexo que justifica a consequência de 

uma desordem no desenvolvimento da criança (MAIA; WILLIANS (2005). 

 Desta forma, os fatores de risco estão relacionados a eventos negativos na vida 

da pessoa, aumentando a probabilidade de a pessoa apresentar problemas físicos, sociais 

ou emocionais (POLETTO; KOLLER, 2008). Além disso, de acordo com as mesmas 
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autoras, a maneira como a criança lida com esses eventos depende do contexto no qual 

acontecem e quais os ambientes ela frequenta. 

 Assim, uma criança estará em situação de risco quando exposta a fatores que 

possam comprometer seu desenvolvimento, sendo que a exposição a esses fatores pode 

exacerbar a condição de vulnerabilidade (POLETTO; KOLLER, 2008; HUTZ; 

KOLLER, 1997). 

 Estudos como os de Yunes eSzymanski (2000);Reppold e Hutz (2002); Koller 

(2006), abordam os fatores de riscos ao desenvolvimento da criança e os concebem 

como “variáveis ambientais”, “eventos estressantes da vida”, condições associadas à 

alta probabilidade de ocorrência, negativa ou indesejável, que podem comprometer a 

saúde, o bem-estar ou o desempenho social, inibindo, de certa forma, as possibilidades 

de desenvolvimento integral. 

 Por sua vez, os fatores de proteção se referem às influências que melhoram 

respostas pessoais a determinados riscos, cuja função é modificar a resposta da pessoa a 

situações adversas. Em outras palavras, agem nas transições e mudanças na vida, 

alterando o sentido das experiências do indivíduo. Os fatores de proteção de uma 

criança podem ser seus atributos pessoais como o autocontrole, autoestima, autonomia, 

sua rede de proteção social e afetiva como os amigos, pessoas significativa de referência 

na família, na escola, e a qualidade de suas relações estabelecidas nos sistemas dos 

quais faz parte (POLETTO; SOUZA; KOLLER, 2003). 

Esses fatores protetivos podem ser definidos como variáveis que influenciam o 

processo de desenvolvimento de forma positiva (POLETTO; KOLLER, 2008), 

modificando a resposta de algum risco (RUTTER, 1985). Assim podem ser 

compreendidos como condições do ambiente e recursos do indivíduo, capazes de não 

apenas oferecer condições favoráveis ao seu desenvolvimento, mas principalmente de 

atenuar ou neutralizar os efeitos negativos dos riscos (SILVA, 2003). 

Os fatores de proteção como cuidado, confiança, respeito, boa relação dos 

professores com os alunos podem contribuir para amenizar o impacto dos riscos e 

promover além do desenvolvimento saudável, uma escolarização positiva. Assim, um 

ambiente com estruturas adequadas configura-se como um espaço protetor, estimulando 

a construção das habilidades sociais, de aprendizagem e de experiências positivas na 

vida da criança (BRONFENBRENNER, 2011; POLETTO; KOLLER, 2008). 

O número total de fatores de risco a que uma criança foi exposta, muitas vezes é 

mais importante do que uma única exposição grave (ENGLE; CASTLE; MENON; 
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1996). Quando uma criança vivencia uma situação negativa, deve-se considerar onde 

esse tipo de situação ocorre, o período, a gravidade, com quem ela pode contar, quais 

são as fragilidades e outras situações adversas a que ela também está exposta 

(POLETTO; SOUZA; KOLLER, 2003). Neste sentido, torna-se importante avaliar cada 

situação em seu contexto e investigar como esses fatores indicativos de risco 

podemintervir no desenvolvimento da criança através da manifestação da ansiedade, a 

qual será abordada no próximo capítulo. 
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3 ANSIEDADE 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DA ANSIEDADE  

 

 A palavra “ansiedade” tem origem alemã angh, que significa constrição, 

sufocação. Desta raiz, originou-se o termo grego anshein, o qual se traduz em 

estrangular, oprimir, sufocar. Há também os termos correlatos de origem latina, como 

angustus, que significa desconforto, falta de ar, angor, o qual significa opressão e 

angere, que significa pânico, sofrimento (NUNES FILHO; BUENO; NARDI, 2004). Os 

termos que dão origem à ansiedade relatam uma experiência subjetiva e a distinção 

entre ansiedade e angústia, sendo objeto de estudo de alguns autores, porém, não há 

consenso sobre esse assunto (GRAEFF; BRANDÃO, 1999). 

De forma geral, a ansiedade define-se como um sinal de alerta, uma apreensão 

negativa relacionada ao futuro, que se constitui por manifestações somáticas e 

psíquicas. A intensidade, duração e frequência da ansiedade, quando exageradas, 

indicam sua forma patológica (SILVA FILHO; SILVA, 2013). Já o termo angústia 

refere-se à sensação de aperto no peito e na garganta, de sufocamento, o que a torna 

semelhante à ansiedade, porém aproxima-se de uma conotação corporal mais 

relacionada ao passado (DALGALARRONDO, 2008). 

A ansiedade é diferente do medo, pois trata-se de uma ameaça desconhecida, 

interna, de origem conflituosa, que serve para avisar sobre um perigo e possibilita a 

tomada de providências para o enfrentamento da ameaça. O medo é um sinal de alerta 

similar, mas distingue-se por ser uma resposta a uma ameaça conhecida, externa e 

definida. Assim, a principal diferença psicológica entre as duas respostas é o caráter 

crônico da ansiedade e a natureza aguda do medo (KAPLAN; SADOCK; GREBB; 

2003). 

A ansiedade está presente nas experiências das pessoas e frequentemente, 

desencadeia algumas ações dos indivíduos (ANDRADE; GORENSTEIN, 1998). De 

forma geral, a ansiedade define-se como uma inquietação desagradável, com 

manifestações fisiológicas e psíquicas (DALGALARRONDO, 2008). A sua forma 

exagerada e sem um motivo real para desencadeá-la indica sua forma patológica 

(CAÍRES; SHINOHARA, 2010). 
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Os registros dos chamados “estados ansiosos” existiam até mesmo antes de 

Cristo (PEREGRINO, 1996). Na obra clássica Ilíada, escrita por Homero, há descrições 

do medo e da ansiedade como decorrentes da visitação de deuses (NARDI, 2006; 

VIANA, 2010). 

Embora as explicações para o surgimento desses “estados ansiosos” fossem 

provenientes de crenças sobrenaturais, havia uma motivação desde a Grécia Antiga para 

que se pudesse ao menos entender a origem da ansiedade. Com Hipócrates, em torno de 

400 a.C., houve a desmistificação de que havia a influência dos deuses no aparecimento 

das alterações mentais a partir da revelação de que as emoções vinham do cérebro. 

Porém, no período greco-romano, essas crenças sobrenaturais voltaram e persistiram até 

o século XVII. Depois da publicação de uma obra chamada “DictionnaireUniversel”, de 

Antoine Furetière, em 1960, a ansiedade passou a ser vista como uma reação natural 

ligada a uma situação de risco, surgindo assim, a partir do século XIX, as primeiras 

classificações dos Transtornos Ansiosos (GOMES DE MATOS, 2005). 

O problema da ansiedade centrava-se no ramo da filosofia e literatura antes dos 

estudos de Freud (PESSOTTI, 1978; PEREGRINO, 1996). A partir do século XIX, com 

a criação de Freud de uma nova categoria nosológica, a ansiedade passou a existir 

enquanto categoria específica, pois antes dessa época constava como sintomas dos 

quadros neuróticos como histeria, melancolia, hipocondria e neurastenia (VIANA, 

2010). 

 A ansiedade tornou-se um quadro patológico a partir dos pacientes clássicos 

tratados por Freud, como “Anna O”, “Dora” e o “Pequeno Hans”, que deram origem a 

algumas classificações de transtornos ansiosos (ESCOCARD, 2007). Outro psiquiatra 

chamado Kraepelin, paralelamente a Freud, deu início a um sistema de classificação de 

transtornos mentais, distinguindo as enfermidades físicas de acordo com sua etiologia, 

sintomas, evolução e prognóstica. Dessa proposta de classificação dos transtornos 

mentais, surgiram os sistemas que utilizamos hoje, como a Classificação Internacional 

de Doenças - CID e o DSM (FIGUEIREDO, 2004). 

 No ano de 1953, a Associação Americana de Psicologia (APA), publicou a 

primeira edição do “Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais” – 

DSM-I  Passados quinze anos, publicou-se o DSM-II, sendo bastante similar ao DSM-I 

(ARAÚJO; NETO, 2014). Em 1980, foi publicado o DSM – III, considerado um marco 

na história da psiquiatria, no qual foram descritas novas categorias (GOMES; GOMES, 

GOMES, 2005), e a ansiedade passou a ser postulada como um quadro clínico 
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específico, deixando de ser atrelada à ideia de neurose, passando-se a utilizar o termo 

transtornos (VIANA, 2010). A quarta versão do Manual foi publicada em 1994, sendo 

utilizada até a publicação da atual versão, o DSM-V, oficialmente publicado em 18 de 

maio de 2013 (ARAÚJO; NETO, 2014). 

 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) descreve 

a ansiedade como uma categoria nosológica com sintomas bem definidos, os quais são 

apresentados como quatro grandes grupos de sinais e sintomas, sendo: reações 

somáticas ou fisiológicas, incluindo taquicardia, sudorese ou tontura; reações 

cognitivas, como déficit de memória e atenção; reações emocionais, tais como irritação, 

desespero, excesso de preocupação e de responsabilidade e também alterações 

comportamentais, como, por exemplo, retraimento social, diminuição de rendimento 

escolar ou profissional (APA, 2011; FERREIRA, 2009). 

 O tema da ansiedade tem sido abordado ao longo do tempo por meio de 

diferentes enfoques como biológico,  psicanalítico, orgânico e, além disso, as 

concepções também se diferenciam (OLIVEIRA; SISTO, 2002). Nas teorias 

psicológicas, por exemplo, a Psicanálise, a Teoria Comportamental e o Existencialismo 

forneceram contribuições para o estudo das causas da ansiedade (KAPLAN; SADOCK; 

GREBB, 2003). Por conta disso, não há um consenso da comunidade científica em 

relação ao tema (OLIVEIRA, 2012; SOUSA, 2013). Conforme May (1980) concluiu, as 

abordagens teóricas sobre a ansiedade também foram sofrendo a influência do momento 

histórico-cultural que a sociedade vive. 

Para a psicanálise, a ansiedade se manifesta como uma sinalização de que um 

instinto indesejável esteja exigindo representação e descargas conscientes. Com isso, a 

ansiedade ativa o ego, para que este tome ações que defenderão as pressões do interior 

(KAPLAN; SADOCK; GREBB, 2003). Assim, os sintomas ansiosos são considerados 

como um resultado dos mecanismos de defesa do Eu contra a ansiedade e passam a 

receber atenção, uma vez que são vistos como sinalizadores do inconsciente 

(PEREGRINO, 1996). 

As teorias comportamentais são consideradas segundo Kaplan;Sadock e Grebb 

(2003) como as mais efetivas para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Segundo 

essa concepção, a ansiedade surge como uma resposta condicionada a estímulos 

específicos ambientais. Um exemplo seria uma pessoa que pode aprender a ter uma 

resposta interna de ansiedade imitando as respostas de seus pais. 
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 Para as teorias existenciais não há um estímulo específico para a manifestação 

da ansiedade e esse transtorno seria uma resposta do indivíduo a um imenso vazio na 

existência. A ideia central da teoria existencial é o de que as pessoas tornam-se 

conscientes de um vazio em suas vidas (KAPLAN; SADOCK; GREBB, 2003). 

 Diante dessa complexidade do fato, algumas conceituações foram sendo 

desenvolvidas na tentativa de explicar como a ansiedade está presente na vida humana. 

Um exemplo é a teoria da ansiedade traço-estado de Spielberger (MELO, 2011). Para 

Spielberger (1972) a ansiedade é uma condição psicológica do ser humano, que se 

constitui por propriedades psíquicas e fisiológicas, diferente dos estados emocionais 

como o estresse, o medo e a ameaça, pois esses eventos são possíveis causadores da 

ansiedade, que pode se apresentar de duas formas distintas: a ansiedade-estado e a 

ansiedade-traço. A ansiedade enquanto estado (A-estado) diz respeito a um estado 

emocional desagradável de tensão, conscientemente percebido. Já a ansiedade enquanto 

traço (A-traço) refere-se a características individuais relativamente estáveis, com uma 

tendência a reagir com tensão frente a situações entendidas como ameaçadoras. 

La Rosa (1998) cita os estudos sobre ansiedade e mostra que os pesquisadores 

têm buscado investigar a relação desse transtorno com outras variáveis como: ansiedade 

e maturidade de julgamento moral (BIAGGIO, 1989;1992), com o uso de drogas 

(SIEGEL; EHRLICH, 1989), com depressão (STAVRAKAKI; GAUDET, 1989), com 

álcool e tentativa de suicídio (ROY, LAMPARSKI,DEJONG; MOORE, 1990), com 

baixo desempenho nos exames pré-vestibulares (COES, 1991), com obesidade mórbida 

(BLACK; GOLDSTEIN; MASON, 1992), com preocupações (SILVERMAN; LA 

GRECA; WASSERSTEIN; 1995), com relações sexuais (TOWNSEND, 1995), entre 

outras.  

 Pode-se observar o esforço dos pesquisadores para definir e melhor compreender 

o termo ansiedade. Além disso, eles têm apresentado as escalas para o construto, as 

quais medem diversos aspectos relacionados como o comportamento, sintomas 

somáticos, cognição, entre outros (ANDRADE; GORENSTEIN, 1998). 

 

3.2 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE 

 

 Os primeiros instrumentos para avaliação da ansiedade em crianças surgiram na 

década de 1950. Um desses instrumentos, Sarason’s General AnxietyScale for Children, 

foi criado nos EUA com o objetivo de avaliar o estado ansioso de crianças no contexto 
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escolar. Depois de alguns anos, surgiu o Children’sManifestAnxietyScale(CMAS), 

construído a partir da escala original de ansiedade para adultos Taylor 

ManifestAnxietyScale(TASC). Essa escala surgiu em 1960 para avaliar a ansiedade 

diante de exames escolares ou prova e foi um dos testes mais utilizados em pesquisas 

nessa década (SILVA; FIGUEIREDO, 2005). 

 Em 1970, foi criado um instrumento de autoavaliação para ansiedade que era 

utilizado tanto como medida de ansiedade “estado” quanto para ansiedade “traço”, 

chamado State-TraitAnxietyInventory for Children (STAI-C), posteriormente adaptado 

para crianças. Na mesma época, foi criada uma versão modificada do CMAS, o 

Revised-Children’sManifestAnxietyScale(R-CMAS). Esses dois testes estão na listadas 

escalas mais utilizadas nos estudos. Depois da década de 1980 até o ano de 2002, 

surgiram algumas escalas para avaliar a ansiedade, aumentando assim o número de 

publicações utilizando esse construto (SILVA; FIGUEIREDO, 2005). 

 Mais recentemente, uma em uma revisão sistemática dos instrumentos para a 

avaliação da ansiedade disponíveis no Brasil, os resultados indicaram 69 instrumentos 

de avaliação, sendo que a maioria deles é adaptada de outros países (CASSEP-

BORGES; BALBINOTTI; TEODORO, 2010; DE SOUSA et al., 2013). Dentre esses 

instrumentos estão a Escala de Ansiedade Manifesta, versão infantil, traduzida e 

adaptada para o Brasil em 1966 por Almeida e Rosamilha; o Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado IDATE, traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio em 1983 e a 

SCARED, validada por Barbosa, Gaião e Gouveia em 2002 (OLIVEIRA, 2012). 

 Diante da necessidade de instrumentos específicos para a realidade brasileira e 

para a situação escolar, foi criado o Inventário de Ansiedade na Escola, com boas 

qualidades psicométricas, a qual permite avaliar a ansiedade no aluno. Além disso, 

possibilita pesquisas que poderão enriquecer o construto e aumentar o conhecimento 

existente entre essa e outras variáveis (OLIVEIRA; SISTO, 2002).  

 

3.3 ANSIEDADE NA INFÂNCIA 

 

 Por um tempo acreditou-se que os medos e as preocupações durante a infância 

eram transitórios e as classificações da ansiedade descritas nos manuais, relacionavam-

se à idade adulta (LAST etal.1996). Além de Freud ter sido um dos pioneiros a 

classificar os transtornos ansiosos, foi também um dos primeiros a descrevê-los na 

infância, como o caso do pequeno Hans, onde foi descrito um quadro de neurose fóbica. 
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Outros psicanalistas como Anna Freud, Winnicott e Melaine Klein também estudaram 

doenças mentais na infância e a partir da década de 40, houve um aumento nas 

pesquisas, devido às crianças órfãs a partir da Segunda Guerra Mundial (VIANNA; 

CAMPOS; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2010). 

 Embora seja considerada uma resposta natural do organismo diante de uma 

ameaça, a ansiedade torna-se um problema quando é persistente, grave e incapacitante, 

interferindo na vida da criança (STUBBE, 2008), podendo causar prejuízos na escola, 

na família e na vida social (MAIA; ROHDE, 2006), e prejudicar o desenvolvimento das 

crianças, assim como a realização de algumas tarefas, a continuidade nos estudos, a 

autonomia, entre outros (ALBANO; CHORPITA; BARLOW,2003). 

 Na idade escolar, os prejuízos são visíveis e a ansiedade se faz presente nesse 

ambiente principalmente pela necessidade de enfrentamento de situações novas, 

decorrentes do novo espaço em que se experencia (DIAS, 1999), prejudicando a 

autonomia da criança, restringindo sua vida e ocasionando grande estresse pessoal e 

familiar (CASTILLO et. al.,2000). 

 Alguns estudos têm se comprometido a investigar a prevalência da ansiedade em 

crianças como uma pesquisa feita com jovens americanos, indicando que 8 a 12 % da 

população estudada apresentou transtornos ansiosos (COSTELLO, 1989). Na Inglaterra, 

os pesquisadores encontraram índices de 3,4 % em crianças e 5,04 % em adolescentes 

(FORD; GOODMAN; MELTZER, 2003).No Brasil, um estudo realizado por Fleitlich-

Bilyk e Goodman (2004) contou com 1241 participantes com idades entre 7 a 14 anos. 

Os pesquisadores constataram que a prevalência de transtorno de ansiedade em crianças 

foi de 4,7% e em adolescentes o percentual foi de 5,8%. 

 Outros estudos são realizados para investigar a diferença entre os gêneros como 

o de La Greca e Wasserstein (1995), os quais avaliaram crianças de 7 a 12 anos e os 

resultados indicaram meninas mais ansiosas que meninos. Pesquisas como a de Bazi 

(2000); Singh; Moraes e Ambrosano (2000) analisaram a diferença entre idade e 

constataram que crianças mais velhas são mais ansiosas se comparadas às mais novas. 

Alguns trabalhos são desenvolvidos para pesquisar a relação da ansiedade com 

outras variáveis, como uma pesquisaenvolvendo 90 crianças de escolas públicas do Rio 

de Janeiro investigou a presença de sintomas de ansiedade em ambientes violentos. Os 

resultados fornecidos indicam que as crianças que vivem nesses ambientes têm maior 

predisposição a desenvolver transtornos de ansiedade. As pesquisadoras também 
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encontraram índice de ansiedade feminino maior que o nível de ansiedade 

masculino(CAÍRES; SHINOHARA, 2010). 

As autoras supracitadas entendem que fatores do ambiente social da criança 

podem influenciar tanto no desenvolvimento quanto na manutenção dos transtornos 

ansiosos, como por exemplo, cuidados exagerados, negligência dos pais, sistema 

punitivo nas escolas, dentre outros, corroborando com Nascimento (2011) o qual afirma 

que as relações entre ansiedade de pais e mães e a ansiedade de seus filhos, mostrando 

haver influência da ansiedade nos pais em relação aos filhos. 

Segundo o DSM-V, os transtornos de ansiedade incluem o transtorno de 

ansiedade de separação; transtorno de pânico; agorafobia; fobia específica; transtorno de 

ansiedade social ou fobia social; transtorno de ansiedade generalizada; transtorno de 

ansiedade induzido por substância; transtorno de ansiedade associado a outra condição 

médica e transtorno de ansiedade sem outra especificação. Para Estanislau e Bressan 

(2014), os mais frequentes em crianças e adolescentes estão o transtorno de ansiedade 

generalizada, de separação e transtorno de ansiedade social (APA, 2011). 

 O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) caracteriza-se por uma 

preocupação excessiva, de forma persistente que envolve sempre mais de uma causa, 

como o desempenho na escola, as relações sociais, eventos passados ou futuros 

(SILVA; SILVA, 2015). As crianças com esse transtorno são geralmente muito 

perfeccionistas e tem dificuldades de controlar suas preocupações, as quais não estão 

limitadas a uma única situação (CARVALHO; NARDI; QUEVEDO, 2015). 

 O transtorno de ansiedade de separação é exclusivo da infância e caracteriza-se 

por uma excessiva ansiedade em relação à separação de casa, dos pais, inadequada ao 

nível de desenvolvimento, causando sofrimento e prejuízo intensos para a criança ou 

adolescente (ASBAHR, 2004). As preocupações mais frequentes são aquelas que 

indicam a possibilidade dos pais sofrerem em acidente, ficarem doentes ou qualquer 

medo de serem afastados (KAPLAN; SADOCK; GREB 2003). 

 O transtorno de ansiedade social ou fobia social é um dos transtornos ansiosos 

mais frequentes. Caracteriza-se pelo medo exagerado e persistente de situações sociais 

ou de desempenho em tarefas nas quais o indivíduo sente vergonha ou medo em se 

expor (MORAIS; CRIPPA; LOUREIRO, 2007). 

 Reconhece-se de certa forma que os transtornos ansiosos tem sido frequentes nas 

crianças e adolescentes, causando-lhes sofrimento e interferindo negativamente em 

todas as fases do desenvolvimento humano, tornando-se um problema de saúde pública 
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(CASTILLO et al., 2000; FERNANDES et al.,2014).Assim, ansiedade na criança é 

considerada patológica quando se torna exagerada, de forma desproporcional em 

relação ao estímulo e ao que se referencia como normal em uma determinada faixa 

etária, interferindo na qualidade de vida e desempenho da criança (CAÍRES; 

SHINOHARA, 2010). 

 É necessária a identificação precoce dos transtornos ansiosos desde a infância, 

pois assim é possível que se evite muitos problemas como a evasão na escola e a 

ocorrência de problemas psiquiátricos na vida adulta (CASTILLOet al., 2000). Além 

disso, a ansiedade pode tornar-se um transtorno crônico ou até mesmo ser uma 

oportunidade para o aparecimento de outros transtornos psiquiátricos quando não 

tratada (VIANNA; CAMPOS; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2009). 

 A influência da ansiedade no contexto escolar tem sido objeto de estudo dos 

pesquisadores, embora as pesquisas ainda sejam escassas, há uma motivação em 

identificar a origem do transtorno para os alunos e quais seus efeitos sobre a 

aprendizagem. É inegável que a ansiedade interfere no comportamento de estudo e na 

aprendizagem, seja de forma positiva ou negativa. (COSTA, 2000). Além disso, a 

escola é considerada um local privilegiado para a observação das primeiras 

manifestações dos transtornos ansiosos nas crianças (ESTANISLAU; BRESSAN, 

2014). 

 

3.4ANSIEDADENA ESCOLA E PESQUISAS RELACIONADAS 

 

 A escola é um ambiente propício para o aparecimento da ansiedade em crianças 

e, embora se constitua em uma realidade diferente da vida familiar, a ansiedade não 

ocorre somente quando as crianças vão à escola pela primeira vez, pode também estar 

presente em alunos que já estejam frequentando há algum tempo, afetando tanto aqueles 

com alto rendimento como também de baixo rendimento (OLIVEIRA, 2001).  

 No ambiente escolar, a ansiedade é um fator importante a ser considerado em 

relação à aprendizagem e ao fracasso diante da complexidade e da representatividade 

dessa variável, que possui componentes neurofisiológicos, emocionais, motivacionais e 

comportamentais, influenciando determinadas ações (FIERRO, 1996). Os níveis 

elevados de ansiedade têm efeitos negativos sobre o desempenho acadêmico, pois pode 

provocar distração, diminuindo a atenção e a capacidade do processamento da 

informação (NELSON; HARWOOD, 2010). 
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 Diferentes perspectivas teóricas têm buscado investigar quais as influências que 

a ansiedade exerce no contexto escolar, envolvendo questões relacionadas aos fatores 

que causam estresse nos alunos, os efeitos sobre a aprendizagem e quais as disciplinas 

despertam mais o ansiedade nos alunos (COSTA, 2000). São variadas as fontes de 

ansiedade na escola, como os novos colegas, professores, aprendizagem do conteúdo, 

realização de provas (ROSÁRIO etal., 2004). Para Brito (2011), a criança com 

transtorno ansioso pode ter a aprendizagem e a adaptação escolar comprometidas, o que 

gera deficiência no desempenho escolar. 

Esse transtorno se desenvolve de diferentes maneiras no contexto escolar, seja 

na forma como as práticas pedagógicas são utilizadas, na relação professor-aluno, na 

competição e na comparação social (BAZI, 2000). A ansiedade tem sido apresentada 

como uma variável que possui associação negativa com o desempenho escolar, ou seja, 

em excesso, esse transtorno pode prejudicar o desempenho dos alunos na escola 

(ROSÁRIO; SOARES, 2003; KARINO, 2010; SERPA, 2012), interfere na 

aprendizagem, acentua os conflitos com a família, conduz ao isolamento da criança ou 

adolescente (BRITO, 2011). 

Os alunos com insucesso escolar mantêm níveis elevados de ansiedade diante 

das situações avaliativas, uma vez que estas tarefas possuem histórico de fracasso. Esta 

situação pode tanto se manifestar a nível cognitivo como pensamentos recorrentes de 

incapacidade, como através de somatização, como dores de barriga ou de cabeça 

(MIGUEL; RIJO; LIMA, 2012). 

Algumas crianças tornam-se ansiosas devido à pressão dos pais, dos colegas ou 

de si mesmas em busca de um ótimo desempenho. Se houver repetição do fracasso na 

escola, a ansiedade pode aumentar como consequência do baixo desempenho, 

principalmente em situações avaliativas, pois pode haver a diminuição do nível de 

concentração (OLIVEIRA, 2012). 

Dentre os estudos realizados no contexto escolar e que relacionam a alta 

ansiedade ao baixo desempenho acadêmico, Joly e Oliveira (2012) descrevem os 

trabalhos de Monteiro (1980); Tobias (1980); Wigfield e Eccles (1989); Loos (2004). 

Algumas pesquisas mostram que a experiência repetida de fracasso escolar diminui a 

motivação, levando o aluno à alta ansiedade, o que pode desencadear um círculo vicioso 

gerando evasão escolar, desânimo, desesperança, entre outros fatores (BZUNECK; 

SILVA, 1989).De maneira geral, as pesquisas têm sido realizadas para investigar a 

correlação entre a ansiedade e outras variáveis. 
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Uma pesquisa com 273 crianças brancas, hispânicas e norte-americanas 

africanas com idades de 7 a 12 anos matriculadas em uma escola pública, teve como 

objetivo investigar as preocupações dos alunos e as possíveis relações com a ansiedade. 

Os resultados indicaram associação da ansiedade com a preocupação e as meninas 

mostraram-se mais preocupadas em relação aos meninos, principalmente nas questões 

relativas à escola, colegas, aparência e a eventos futuros (SILVERMAN et al., 1995). 

Costa e Boruchovitch (2004) investigaram a relação da eficiência das estratégias 

de aprendizagem ao bom desempenho escolar e às variáveis psicológicas causadas pela 

ansiedade dos alunos. A pesquisa contou com 155 alunos da 2ª. a 8ª. séries do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de Campinas e os pesquisadores  constataram que 

os alunos que não possuem estratégias de aprendizagem, têm mais tendências a níveis 

elevados de ansiedade estado em relação aos que disseram possuir estratégias.  

Uma pesquisa no âmbito internacional realizada por Wood (2006) testou o efeito 

da redução de ansiedade das crianças ao longo do tempo no desempenho escolar e 

função social no contexto de um programa de intervenção cognitivo-comportamental. 

Foram avaliadas 40 crianças com alta ansiedade com idades de 6 a 13 anos. O 

pesquisador concluiu que os programas de intervenção podem ser importantes para a 

redução da ansiedade e que essas mudanças melhoram o rendimento escolar e as 

funções sócias das crianças.  

Fernandes e Silveira (2012) avaliaram a motivação e a ansiedade acadêmica em 

195 estudantes do 2º. ao 5º. ano de uma escola particular de Minas Gerais. As 

pesquisadoras realizaram análise de correlação e regressão entre a motivação e a 

ansiedade na escola. Os resultados indicaram pontuações baixas de ansiedade e 

moderadas de motivação geral, níveis acima da média de motivação extrínseca e abaixo 

da média de motivação intrínseca. A análise de correlação mostrou que todas as 

correlações foram significativas e positivas, com exceção das correlações entre a 

ansiedade e a motivação intrínseca e entre a motivação intrínseca e extrínseca, que 

foram negativas. A análise de regressão revelou que a motivação extrínseca explica 

parte da ansiedade e que há relação existente entre dois tipos de motivação e ansiedade 

escolar. 

Um estudo desenvolvido por Pereira; Barros e Mendonça (2012) analisou a 

relação entre erros cognitivos e os sintomas de ansiedade em 205 crianças com idades 

entre 8 a 13 anos, as quais responderam ao Questionário de Erros Cognitivos (CNCEQ) 

e ao Questionário de Avaliação de Perturbações Emocionais Relacionadas com a 
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Ansiedade em Crianças (SCARED-R). Os resultados indicaram relação positiva e 

significativa entre erros cognitivos e ansiedade, o que indicam a importância da 

modificação destes processos cognitivos na intervenção aos problemas de ansiedade em 

crianças. 

Com o objetivo de investigar possíveis diferenças em relação ao gênero e idade, 

uma pesquisa envolveu 559 alunos do Ensino Fundamental em escolas públicas e 

particulares brasileiras, com idades compreendidas entre 8 e 18 anos com o objetivo de 

investigar possíveis diferenças em relação ao gênero e idade. Através da Escala de 

Ansiedade Escolar, chegou-se à conclusão de que há ansiedade na escola, com maior 

pontuação no sexo masculino em medo genérico, situações avaliativas e ansiedade total. 

Em relação à faixa etária, alunos mais velhos apresentaram maior pontuação nos fatores 

de insatisfação e evitação, enquanto que os alunos mais novos, com até 10 anos 

apresentaram pontuações menores em relação aos outros alunos (JOLY; OLIVEIRA, 

2012). 

 Um trabalho realizado por Santana e Cerqueira-Santos (2014) buscou avaliar os 

níveis de ansiedade de crianças e adolescentes e sua relação com os climas familiar e 

escolar em que estavam inseridos. Foram avaliados 62 alunos de uma escola particular 

de Aracaju que responderam a duas escalas de percepção dos climas escolar e familiar. 

Ao contrário do esperado, os pesquisadores não encontraram relação entre clima 

familiar e ansiedade dos sujeitos, somente entre clima escolar e ansiedade, o que 

indicou a escola como o mais forte preditor dos níveis de ansiedade das crianças e 

adolescentes avaliados. Os resultados também indicaram que até os 11 anos de idade, 

não houve diferença entre meninos e meninas nos índices de ansiedade, o mesmo não 

acontecendo com os participantes a partir de 12 anos, que apresentaram índices 

elevados para o sexo feminino. 

Serpa; Soares e Fernandes (2015) investigaram a associação entre as variáveis 

ansiedade e autoeficácia com as variáveis sociodemográficas e do contexto escolar em 

633.834 alunos do 5º e 9º. anos do Ensino fundamental e 3º. ano do Ensino Médio, em 

9.527 escolas da rede pública do estado de Minas Gerais. O método utilizado pelos 

pesquisadores foi o de modelagem multinível em cada ano escolar e os resultados 

indicaram que as variáveis do contexto escolar influenciam a expressão da ansiedade e 

das crenças de autoeficácia dos estudantes.  

 Em síntese, a ansiedade caracteriza-se por um sentimento subjetivo de 

apreensão, percebido pela consciência, podendo significar uma ameaça ao autoconceito 
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(CARVALHO; FARAH; GALDEANO, 2004). Na criança, níveis elevados de 

ansiedade podem resultar no insucesso acadêmico ou recusa em ir à escola (CASTILLO 

et al., 2000; VIANNA; CAMPOS; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2009).Para além disso, 

a ansiedade patológica pode prejudicar sua autonomia, autoestima e interações sociais, 

gerando consequências negativas ao desenvolvimento e interferindo de forma 

significativa na qualidade de vida (CASTILLO et al., 2000; CAÍRES; SHINOHARA, 

2010).  

 O próximo capítulo trata da questão do autoconceito enquanto possibilidade de 

se avaliar os diversos contextos de desenvolvimento da criança. Parte-se da questão de 

que a qualidade das relações estabelecidas nesses ambientes pode interferir na 

manifestação da ansiedade infantil. 
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4 AUTOCONCEITO 

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DO AUTOCONCEITO 

 

 As origens do autoconceito vêm da Grécia Antiga a partir da questão filosófica 

“quem sou eu?”. Para Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Locke e outros filósofos, 

a grande motivação estava em encontrar a resposta a essa pergunta (RODRIGUES, 

2013). Para Bechara (1978), um dos primeiros teóricos modernos a abordar o 

autoconceito foi William James em 1980, pois contribuiu para a ruptura em relação à 

abordagem filosófica, investigando o autoconceito de forma mais sistemática em uma 

perspectiva psicológica. 

De fato, foi a partir de 1950 que houve certa preocupação com a mensuração do 

autoconceito e com a validação de testes de medida. Alguns autores nesse período 

passaram a estudar esse construto em seus estudos a partir da influência do ambiente 

(SERASUELLO JÚNIOR, 2007). De forma paralela às pesquisas empíricas, outros 

conceitos relacionados à natureza do self foram desenvolvidos como a autoestima e 

autorregulação, ou seja, a forma como as pessoas controlam e dirigem suas ações 

(TAMAYO et al.,2001). 

 São encontradas várias definições para o termo na literatura. Bechara (1986) 

apresenta o autoconceito como uma formação complexa, onde é necessário considerar 

sua estrutura, funções e qualidades. A estrutura segundo o autor é rígida, mas também 

passível de mudanças, na qual o comportamento diz respeito à aprovação ou 

desaprovação de si mesmo. 

Tamayo (1993) diz que o autoconceito é definido como uma estrutura cognitiva 

que organiza as experiências passadas do indivíduo, sejam reais ou imaginárias, 

controlando o processo de informação relacionado a si mesmo, exercendo função de 

autorregulação. Para Candieux (1996), o autoconceito é definido como um conjunto de 

atribuições que a pessoa tem a respeito de si, envolvendo características específicas de 

percepção, comportamento, aparência, aceitação social, dentre outros. Da mesma forma, 

Harter (1998) considera o autoconceito como a maneira que a pessoa percebe suas 

características, que são construídas a partir das interações que estabelece ao longo de 

seu desenvolvimento.  

Partindo da ideia de que o autoconceito é um construto multidimensional por 

possuir vários componentes em sua constituição, o termo será entendido neste estudo 
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como “um produto da interação entre a pessoa e seu meio ambiente, durante seu 

processo de construção social e ciclo de vida, acompanhado de uma avaliação de suas 

capacidades, realizações, experiências e representações” (SISTO; MARTINELLI, 2004, 

p.8).  

O autoconceito não é inato na perspectiva de Araújo (2002), pois vai sendo 

construído em todas as etapas do desenvolvimento humano, sendo influenciado pelas 

relações estabelecidas com as pessoas nos contextos familiar, social e escolar. Do 

mesmo modo, a construção do autoconceito é um processo que ocorre desde os 

primeiros anos de vida, o qual depende da qualidade das interações que cada pessoa 

experencia. Assim, consideram-se importantes as pessoas que fazem parte da vida da 

criança, pois elas influenciam a formação do autoconceito, através das relações que 

estabelecem (OLIVEIRA, 2000).  

O autoconceito é construído a partir dos fatores pessoais e, por isso permite 

predizer o comportamento humano. Desta forma, possibilita compreender a consistência 

e a formação da identidade pessoal (SERRA, 1988).  Para Silva (2003) o autoconceito 

estrutura-se na medida em que a pessoa organiza as experiências que vive nos vários 

contextos da vida, como a família, a escola e a comunidade, o que caracteriza a 

multidimensionalidade do construto. 

Segundo Cunha; Sisto e Machado (2007) há uma relação entre a família e o 

desenvolvimento do autoconceito da criança. Para Carneiro; Martinelli e Sisto (2003) se 

há experiências que dão a ideia de fracasso, de certa forma, isso será incorporado em 

seu autoconceito, mesmo que seja imaginário. Ao contrário disso, se as qualidades 

positivas forem valorizadas, há um aumento da autoestima. Desta forma, Milani; 

Loureiro (2009) afirmam que ao longo de seu desenvolvimento, a criança vivencia uma 

série de relações interpessoais, como na família e na escola e essas experiências 

configuram como um contexto de formação do autoconceito. 

O autoconceito exerce papel importante na vida da criança, em especial no 

contexto escolar (MARSH, 2006), pois as percepções que os alunos têm de si mesmos 

agem como direcionadores dos comportamentos na escola ao mesmo tempo em que 

interferem no desempenho acadêmico (PURKEY; CAGE; FAHEY, 1984). Desta forma, 

é necessário que o indivíduo tenha um autoconceito positivo, pois assim ele tem a 

oportunidade de se adequar e ser feliz nos diferentes ambientes dos quais participa 

(PELISSARI,2006). 
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Diante disso, compreende-se que o autoconceito compõe-se de elementos 

afetivos, cognitivos e comportamentais que compreendem a complexidade do 

desenvolvimento humano nos aspectos social, familiar, escolar e pessoal (ALMEIDA, 

2012). Do mesmo modo, esses componentes orientam o jeito de ser e se comportar do 

indivíduo, pois o aspecto comportamental passa a ser influenciado diretamente pelo 

conceito que a pessoa tem de si (SISTO; MARTINELLI, 2004). 

 

 

4.2 AUTOCONCEITO EM DIFERENTES CONTEXTOS SOB DIFERENTES 

PERSPECTIVAS 

 

 A literatura aponta certo consenso quanto a três aspectos do autoconceito. O 

primeiro deles é o caráter desenvolvimental desse construto, já que é construído desde a 

infância. O segundo é o reconhecimento da influência social, pois se desenvolve a partir 

da relação com o outro. O terceiro aspecto é a idéia de multidimensionalidade, baseada 

na existência de vários “eus”, construídos de acordo com os contextos familiar, escolar, 

social e pessoal (SISTO; MARTINELLI, 2004). 

 Em relação ao autoconceito familiar, constituído a partir das relações afetivas, 

sociais e cognitivas de um determinado grupo, é que se desenvolve um modelo de 

relação interpessoal, de construção individual e coletiva. A partir das influências entre 

os membros familiares e os diferentes ambientes, a família torna-se uma instituição 

importante para o desenvolvimento da pessoa (DESSEN; POLONIA, 2007). 

 Do mesmo modo, Kreppner (2000) considera que a família, na sua condição de 

sistema social, transmite crenças, valores e significados da sociedade. Para Wagner et 

al.,(1999), o ambiente familiar proporciona à criança muito aprendizado, como a 

resolução de conflitos, controle de emoções e sentimentos, assim como fornece preparo 

para lidar com as adversidades da vida.  

Apesar de complexas, as pesquisas sobre a relação familiar tem mostrado que a 

família pode tanto proporcionar apoio quanto ruptura no desenvolvimento dos filhos 

(BEE, 2009).Assim, família influencia a construção do autoconceito, seja de forma 

negativa ou positiva, pois é nela que a criança vai desenvolvendo seus sentimentos de 

valor e confiança (OLIVEIRA, 1984). Dessa forma, as atitudes dos pais afetam as 

crianças de maneira positiva ou negativa e passam a influenciar o julgamento que a 

criança tem de si e do mundo do qual faz parte (OLIVEIRA, 2000). 
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O autoconceito escolar relaciona-se com as capacidades, realizações e avaliações 

que a criança tem de si mesma nesse ambiente (SISTO; MARTINELLI, 2004), 

constituindo-se em um aspecto essencial da personalidade da criança, regulando suas 

ações conforme seja positivo ou negativo. O estudo desse construto tem sido destacado 

considerando a importância do contexto escolar, admitindo-se que é um dos fatores 

centrais do rendimento acadêmico, determinado pela qualidade das relações 

estabelecidas entre o professor e o aluno (PAIVA, 2004). 

 O ingresso na escola significa um universo repleto de experiências e desafios. 

Nesse espaço o professor é uma referência importante para os alunos, tanto na formação 

acadêmica quanto no autoconceito. Além disso, há a relação com as outras crianças, o 

que também influencia a percepção da criança sobre si mesma (JACOB; LOUREIRO, 

2004). Dessa forma, o autoconceito escolar pode ser definido como o universo de 

representações que o aluno tem de suas realizações escolares, sua capacidade e a 

avaliação que faz sobre si (SIMÕES, 1997). 

 A escola pode exercer grande influência na formação do autoconceito do aluno, 

pois a partir de uma percepção positiva de si mesmo, ele poderá ter mais segurança para 

enfrentar as dificuldades (OLIVEIRA, 2000).  

 No que diz respeito ao contexto pessoal, o autoconceito refere-se aos 

sentimentos que a pessoa tem em relação a sua forma de ser e agir em diferentes 

situações. Os critérios que avaliam esse construto caracterizam crianças e adolescentes 

em relação aos seus medos, erros, preocupações, nervosismos e outros problemas 

(SISTO; MARTINELLI, 2004). 

 Cabe aqui expor a diferença entre o autoconceito e a autoestima. Conforme Goñi 

e Fernández (2009), o autoconceito diz respeito à ideia que cada pessoa tem de si 

mesma e envolve dimensões cognitivas e perceptivas. Já a autoestima faz referência ao 

apreço, à estima que cada um sente por si e envolve a afetividade. 

Outro termo que pode partilhar alguma semelhança com o autoconceito é a 

autoeficácia. Para Neves e Faria (2009), o autoconceito representa a nossa percepção de 

competência percebida em alguns domínios, enquanto que a autoeficácia representa a 

nossa confiança na competência percebida para realizar determinada tarefa. Em outras 

palavras, enquanto que o autoconceito representa um julgamento sobre a competência, 

como eu sou, eu tenho, a autoeficácia significa é representada como eu posso, eu 

consigo. 
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Em relação ao social, o autoconceito se refere à percepção das pessoas em 

relação à admiração que as outras tem sobre elas (SISTO; MARTINELLI, 2004). 

Define-se assim, pela percepção de aceitação social sobre suas habilidades e 

competências (ALMEIDA, 2012). Conforme Peixoto e Almeida (1999), o autoconceito 

social engloba aspectos como a aceitação social e as amizades íntimas. O tópico 

seguinte aponta a tendência das pesquisas que se relacionam ao autoconceito. 

 

4.3 PESQUISAS RELACIONADAS AO AUTOCONCEITO 
 

Apesar das dificuldades na avaliação do autoconceito, talvez por conta das 

limitações teóricas ou dos instrumentos utilizados, as pesquisas brasileiras têm dado 

importância a esse construto na vida das pessoas. Em específico, o autoconceito escolar 

engloba grande parte dos estudos, pois a literatura internacional tem destacado a sua 

relevância no processo de ensino-aprendizagem, indicando relação significativa e 

positiva entre autoconceito e desempenho escolar. Do mesmo, os estudos brasileiros 

seguiram essa tendência e a preocupação com essas variáveis tem sido frequente 

(SISTO; MARTINELLI, 2004). No entanto, especificamente no que diz respeito ao 

autoconceito e à ansiedade, não foram encontrados trabalhos que investigassem a 

relação dessas variáveis. 

Pode-se perceber que os estudos têm mostrado evidências de associação entre as 

percepções pessoais, capacidades, competência, entre outras e o desempenho escolar em 

alunos, geralmente do ensino fundamental (JACOB, 2001; CARNEIRO; 

MARTINELLI; SISTO, 2003; SILVA; FLEITH, 2005; CUNHA; SISTO; MACHADO, 

2006, 2007; MORAES; CUNHA, 2007). 

Outros estudos foram desenvolvidos para investigar a diferenciação entre os 

gêneros como o de Ribas (1994), obtendo índices superiores do autoconceito em 

meninas pré-adolescentes em relação aos meninos da mesma faixa etária. Alguns 

estudos como os de Veiga (1990) e Fontaine (1991) tiveram como objetivo pesquisar o 

autoconceito ao longo da vida. Os dados demonstraram que há diminuição do 

autoconceito ao longo do tempo e que isso pode dever-se à aquisição do realismo, onde 

o adolescente deixa de fazer avaliações irrealistas típicas da infância. 

 Com o objetivo de pesquisar os instrumentos mais utilizados para se avaliar o 

autoconceito, Ferreira (2013) realizou um levantamento bibliográfico e o resultado 

indicou a Escala Infantil Piers-Harris de Autoconceito (JACOB; LOUREIRO, 1999); a 
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Escala de Autoconceito Infanto- Juvenil-EAC/IJ (SISTO; MARTINELLI, 2004); o Self 

DescriptionQuestionnaire SDQIII (MARSH, 1984); a Escala Fatorial de Autoconceito – 

EFA (TAMAYO, 1981); a Escala de Autoconceito Profissional (SOUZA; PUENTE-

PALACIOS, 2007); o Esquemas de Gênero do Autoconceito –IEGA (GIAVONI; 

TAMAYO, 2000); o instrumento de Percepção do Autoconceito Infantil – PAI (VILLA; 

AUZMENDI, 1999), os quais foram utilizados para avaliar os indivíduos em diversos 

contextos como profissional, saúde, escola, entre outros. 

 As pesquisas sobre o autoconceito têm despertado o interesse dos estudiosos na 

área educacional, pois esse construto surge associado a diferentes aspectos do 

ajustamento na escola, como o rendimento acadêmico, o comportamento, a adaptação 

no ambiente, a motivação, entre outros (PEIXOTO, 2003). Entre os estudos que 

indicam relações entre desempenho acadêmico e autoconceito, Carneiro et al., (2003) 

citam os trabalhos de Winne;Woodlands e Wong (1982), Chovan e Morrison (1984), 

Marsh; Parker e Barnes (1985), Marsh; Smith e Barnes (1985), Rogers e Saklofske 

(1985), Chapman (1988), Cooley e Ayres (1988), Durran;Cunninghan e Volker (1990), 

Jesus e Gama (1991), Leondari (1993), Seco (1993), Montgomery (1994), Rothaman e 

Cosden (1995) e Estevão e Almeida (1999). 

Com o objetivo de pesquisar o desempenho escolar, autoconceito e atitude em 

relação à escola, um estudo foi conduzido por Jesus e Gama (1991). Os resultados 

referentes à atitude indicaram alta relação com o desempenho acadêmico. Em relação ao 

autoconceito, os indivíduos que pontuaram índices mais elevados foram aqueles que 

apresentavam melhor desempenho escolar. Outra pesquisa conduzida por Fontaine 

(1991) analisou a evolução do autoconceito em crianças com realizações acadêmicas no 

decorrer dos anos. Os resultados apresentaram correlações entre as dimensões do 

autoconceito escolar e dos resultados acadêmicos. 

 Carneiro; Martinelli e Sisto (2003) buscaram avaliar diferenças entre os níveis 

de dificuldade de aprendizagem na escrita e o autoconceito em suas dimensões geral, 

escolar, social, familiar e pessoa de crianças no Ensino Fundamental. Para isso, os 

pesquisadores utilizaram uma escala para avaliar a dificuldade de aprendizagem na 

escrita e outra para avaliação do autoconceito em uma amostra de 277 estudantes, de 

ambos os sexos, com idade entre 9 e 10 anos da 3ª. série. Os pesquisadores chegaram à 

conclusão que a dificuldade de aprendizagem na escrita está relacionada com o 

autoconceito geral e escolar, ou seja, conforme aumenta o nível de dificuldade de 

aprendizagem na escrita diminui o autoconceito. 
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 Um estudo conduzido por Choi (2005) avaliou o autoconceito e a auto eficácia 

em estudantes 230 estudantes da graduação com o objetivo de investigar a relação entre 

o desempenho dos alunos. Os resultados indicaram que os indivíduos com altos níveis 

de autoconceito tendem a apresentar um melhor rendimento acadêmico. Além disso, o 

autoconceito acadêmico se mostrou o melhor preditor para o desempenho dos 

estudantes. Por fim, a autora esclarece que o autoconceito parece incluir, em sua 

construção, um componente afetivo e um cognitivo, enquanto a eficácia, apenas o 

afetivo. 

 Cunha; Sisto e Machado (2007) investigaram as relações entre o reconhecimento 

de palavras e o autoconceito de 300 crianças de 2ª, 3ª, e 4ª, séries do ensino 

fundamental, utilizando a Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil e um teste de 

reconhecimento de palavras. Os resultados indicaram autoconceito acima da média em 

todos os fatores e os coeficientes de correlação entre reconhecimento de palavras e 

autoconceito atingiram os critérios nas situações relacionadas ao social e ao pessoal. 

 Com o objetivo de identificar e comparar o autoconceito de escolares, associado 

às variáveis sexo, faixa etária e tipo de escola em uma amostra de 686 participantes, 

Saladanha; Oliveira e Azevedo (2011), através do Inventário dos Esquemas de Gênero 

do Autoconceito, concluíram que os participantes apresentaram autoconceito positivo, 

variando em função do sexo, sendo maior para o sexo feminino. Além disso, o 

autoconceito variou em função da idade, ou seja, quanto menor a idade, menor o 

autoconceito e também no tipo de escola, resultando em autoconceito mais positivo na 

escola pública. 

 Um outro estudo conduzido por Zambon e De Rose (2012) investigou a relação 

entre o autoconceito, o desempenho na disciplina de português, as atribuições de 

causalidade para sucesso e fracasso e metas de realização. Participaram 159 estudantes 

do ensino fundamental de 6ª. e 7ª. séries, os quais responderam a três instrumentos 

específicos para avaliação de construtos motivacionais. Os resultados indicaram 

diferenças significativas quanto ao autoconceito, às atribuições e às metas apresentadas 

pelos alunos com alto rendimento e os resultados demonstrados por alunos com baixo e 

médio rendimento. Os alunos com alto rendimento apresentaram autoconceito em 

leitura e escrita mais elevado, atribuíram mais o sucesso à capacidade e ao esforço e 

tiveram maior tendência à adoção da meta aprender do que os alunos com notas médias 

e baixas. As pesquisadoras consideram que esses dados são indicadores da qualidade da 
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motivação dos estudantes e do engajamento motivacional para se obter um bom 

desempenho acadêmico. 

Um trabalho recente envolvendo 124 alunos do Ensino Fundamental, utilizou a 

Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil (EAC-IJA). O resultado mostrou bons índices 

nas dimensões avaliadas do autoconceito, exceto no autoconceito escolar, onde foram 

apresentados índices abaixo da média. Também se chegou à conclusão de que o 

autoconceito escolar é maior em meninos do que meninas (LEMOS; BATISTA, 2015). 

Pode-se notar que a literatura tem demonstrado relações significativas entre o 

autoconceito escolar e o desempenho escolar (MIGUEL; RIJO; LIMA, 2013). A 

posição aceita pelos teóricos parece ser unânime no que diz respeito à importância de se 

considerar o autoconceito escolar como um preditor no desempenho acadêmico 

(MIGUEL; RIJO; LIMA, 2013). No entanto, a importância do autoconceito escolar e as 

influências sobre o construto, vão além do contexto acadêmico, pois as percepções dos 

outros podem ser generalizadas para outras características, como suas capacidades 

intelectuais e suas habilidades para resolver situações. Por outro lado, os outros 

contextos de desenvolvimento, como a família, terão grande importância no 

desenvolvimento do autoconceito, incluindo o acadêmico. (BEE, 2009). 

Assim, as pesquisas sobre autoconceito são importantes, uma vez que os estudos 

apontam essa variável como um dos principais construtos que indicam a adequação do 

desenvolvimento afetivo e comportamental da criança. Além disso, é um fator 

importante a ser considerado no contexto acadêmico (CIA; BARHAM; FONTAINE, 

2012). 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de se compreender como a 

qualidade das relações estabelecidas, indicadas por meio do autoconceito, podem 

resultar em fatores que contribuem para a manifestação da ansiedade, interferindo no 

desenvolvimento saudável da criança. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

  
 Avaliar a ansiedade e o autoconceito na escola e investigar se há possíveis 

fatores de risco responsáveis pela manifestação da ansiedade em uma perspectiva 

bioecológica. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a ansiedade na escola. 

- Avaliar o autoconceito enquanto indicador das relações do indivíduo nos contextos 

social, pessoal, familiar e escolar 

- Investigar os fatores de risco responsáveis pela manifestação da ansiedade por meio do 

autoconceito 
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6 METODOLOGIA  

 

6.1CUIDADOS ÉTICOS E COLETA DE DADOS 

 

Este estudo seguiu as normas éticas da resolução que regulamenta a pesquisa 

com seres humanos: 466/2012, aprovada pelo CEP sob o CAAE: 

44585915.4.0000.5102, parecer no. 1.108.436.O procedimento de coleta de dados 

ocorreu após a autorização da direção da escola e após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais e do Termo de Assentimento assinado 

pelos alunos. A coleta foi realizada na sala de aula pela pesquisadora. Cada estudante 

respondeu aos testes Escala de Ansiedade Escolar e Escala de Autoconceito Infanto-

Juvenil. Não foram adotados critérios de exclusão a priori, exceto por motivos de 

preenchimento incorreto do questionário, o qual foi excluído do procedimento de 

análise dos dados. 

 

6.2 PROCEDIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após a aprovação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, a coleta foi 

realizada mediante agendamento prévio junto à direção da escola.  De posse dos termos 

de consentimento livre e esclarecido e do assentimento devidamente assinados, deu-se 

início à aplicação dos instrumentos, os quais foram realizados coletivamente em todas 

as salas da seguinte forma: após as instruções e explicações dos objetivos da pesquisa e 

da garantia da confidencialidade dos dados, os questionários foram aplicados seguindo 

as recomendações dos autores Sisto e Martinelli (2004) para a Escala de Autoconceito 

Infanto-Juvenil – EAC-IJ e Oliveira e Sisto (2002) para o Inventário de Ansiedade na 

Escola. 

 As salas de aula estavam com boas condições de iluminação e ventilação. Foram 

escolhidas as primeiras horas de aula, em uma única sessão para a aplicação dos testes, 

evitando assim que os sujeitos estivessem cansados. Os questionários foram distribuídos 

virados para baixo e após o último aluno receber o questionário, foi dada a ordem para o 

início. Não foi estipulado limite de tempo, permitindo assim que todos completassem o 

questionário. Após o último sujeito responder todas as questões, foram recolhidos os 

protocolos. Assim que o número pretendido de sujeitos foi alcançado, iniciou-se o 

levantamento e análise de dados. 
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 De posse dos dados, foi feita análise estatística descritiva e inferencial por meio 

do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 considerando nível 

de significância de p<0,05, o qual permitiu a exploração de fatores que supostamente 

contribuem para a manifestação da ansiedade na criança. 

 

6.3 TIPO DE PESQUISA E AMOSTRA 
  

 A pesquisa realizada foi do tipo quantitativa de corte transversal. A amostra foi de 110 

alunos do terceiro ao sétimo ano de uma escola estadual, localizada no interior de Minas 

Gerais, selecionados de acordo com a idade, que variou de 8 a 13 anos, média 10,29 

(DP = 1,71), sendo 53 alunos do sexo masculino (48,2%) e 57 alunos do sexo feminino 

(51,8%). A freqüência e a porcentagem das idades dos alunos são exibidas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Distribuição por idade dos participantes 

Idade Frequência % 

8 26 23,6 

9 16 14,5 

10 12 10,9 

11 22 20,0 

12 24 21,8 

13 10 9,1 

Total 110 100 

 

 Conforme a Tabela 1, asidades mais frequentes dos participantes foram 8 anos, 

com 26 escolares (23,6%) e 12 anos, com 24 escolares (21,8%). A Tabela 2 mostra a 

distribuição por ano escolar. 

 
Tabela 2. Distribuição por ano dos participantes 

Ano Frequência % 

3 30 27,3 

4 18 16,4 

5 12 10,9 

6 29 26,4 

7 21 19,1 

Total 110 100 
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 Observa-sede acordo com a Tabela 2 que foram mais frequentes os alunos do 3º 

ano, com 30 escolares (27,3%), seguindo do 6º ano, com 29 escolares (26,4%). Os 

alunos do 5º ano foram os menos frequentes, com 12 escolares (10,9%). A Tabela 3 traz 

a freqüência de anos escolares e separação por sexo. 

Tabela 3. Distribuição por ano e sexo dos participantes 

Ano Frequência Sexo Masculino % Frequência Sexo Feminino % 

3 16 30,19 14 24,57 

4 10 18,87 8 14,03 

5 8 15,09 4 7,01 

6 13 24,53 16 28,07 

7 6 11,32 15 26,32 

Total 53 100 57 100 

  

Conforme a Tabela 3, no 3º ano foram contabilizados 16 meninos (30,19%), no 

4º ano foram 10 meninos (18,87%), no 5º ano foram 8 (15,09%), no 6º ano foram 13 

meninos (24,53%) e no 7º foram 6 (11,32%). Em relação ao sexo feminino, foram 

contabilizadas 14 meninas no 3º ano (24,57%), 8 no 4º ano (14,03%), 4 meninas no 

5º.ano (7,01%), 16 meninas no 6º (28,07%) e no 7º ano foram 15 meninas (26,32%). 

Tabela 4. Distribuição por idade e ano escolar dos participantes 

Ano 
Idade 

8 9 10 11 12 13 

3 26 4     

4  12 6    

5   6 5  1 

6    16 13  

7    1 11 9 

Total por Idade 26 16 12 22 24 10 

  

 De acordo com a Tabela 4, no 3ºano foram avaliados 26 alunos com 8 anos de 

idade e 4 alunos com 9 anos de idade. No 4º ano, 12 alunos com 9 anos de idade e 6 

alunos com 10 anos de idade. No 5º ano,6 alunos com 10 anos de idade e 5 alunos com 

11 anos de idade. No 6º ano 16 alunos com 11 anos de idade e 13 alunos com 12 anos 
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de idade. No 7º ano, 1 aluno com 11 anos de idade, 11 alunos com 12 anos de idade e 9 

alunos com 13 anos de idade. 
 

 

6.4 INSTRUMENTOS 

 

6.4.1 Inventário de Ansiedade Escolar 

 

 O Inventário de Ansiedade Escolar (OLIVEIRA; SISTO, 2002) é composto de 

34 itens com escala Likert com três opções de resposta, na qual o sujeito aponta a 

frequência de sua ocorrência assinalando sempre, às vezes ou nunca e pode ser aplicado 

em crianças com idade entre 8 e 13 anos Os itens estão em conformidade com as 

definições aceitas pela comunidade científica internacional, ou seja, definições da 

Classificação Internacional de Doenças (CID) e do Manual de Diagnóstico e Estatística 

(DSM) da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, para o diagnóstico de Transtorno 

de Ansiedade na Escola. 

 O Inventário inclui quatro fatores claramente definidos. O Fator 1 abarca dezoito 

itens relacionados com o medo genérico, o Fator 2 contém oito itens (dois deles também 

pertencem ao Fator 3), todos eles de compensação; por sua vez, o Fator 3 possui oito 

itens (dois também pertencem ao Fator 2) relacionados com comportamentos de 

evitação e, finalmente, o Fator 4 contém seis itens que representam situações de 

avaliação associadas ao medo. 

 Os itens do Fator 2, como apontado anteriormente, são itens de compensação, 

sendo assim, não medem a ansiedade escolar. Esses itens estão presentes na escala para 

compensar o sentido negativo dos demais itens. Desse modo, os itens do Fator 2 não 

participam das análises para a estimação do nível de ansiedade das crianças. Desta 

forma, as análises foram realizadas com 26 itens que medem a ansiedade. 

As medidas de precisão foram calculadas para cada subescala e para o 

instrumento como um todo. Dentre as subescalas, que apresentou maior precisão foi a 

do Fator 1, com um coeficiente alfa bastante alto e igual 0,8760. A subescala que 

apresentou menor precisão foi o Fator 2 com coeficiente alfa igual a 0,6610. Para a o 

inventário como um todo o coeficiente alfa foi igual a 0,8360. Esses valores de alfa são 

considerados adequados pela quantidade de itens de cada subescala. A consistência 

interna do teste foi medida pela correlação produto momento de Pearson de um item 
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com a pontuação da subescala à qual o item pertence. Os valores das consistências 

internas encontrados no Fator 1, variam  entre  0,417 e 0,66, no Fator 2 variam de  0,474 

a 0,627, no Fator 3 variam de 0,456 a  0,636 e no Fator 4 variam de  0,478 a  0,697. 

 

6.5.2 Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil 

 

Para avaliação do autoconceito utilizou-se a Escala de Autoconceito Infanto-

Juvenil (EAC-IJ), de Sisto e Martinelli (2004), a qual permite avaliar com precisão os 

diferentes níveis de autoconceito da criança e do jovem, em domínios específicos, com 

os quais se encontra em interação. Essa escala tem o objetivo de avaliar os diferentes 

níveis de autoconceito de crianças e adolescentes em idade escolar, em diferentes 

contextos sociais. O instrumento é composto por 20 frases, onde 5 itens (1P,2P,3P,4Pe 

5P) caracterizam o contexto pessoal, 05 itens (1E,2E,3E,4E e 5E) referem-se ao 

contexto escolar, 06 itens (1S,2S,3S,4S,5S e 6S) relativos ao contexto social e 04 itens 

(1F,2F,3F e 4F) indicativos do contexto familiar. 

A escala considera o autoconceito como um construto dimensional, ou seja, em 

cada contexto, ele pode desenvolver uma percepção sobre si mesmo. Assim, o 

instrumento fornece dados referentes à qualidade das relações que a pessoa estabelece 

consigo mesma e ambientes específicos de seu entorno.  

Nas subescalas pessoal e social as questões são pontuadas da seguinte forma: 

sempre (0), às vezes (1) e nunca (2). Nas subescalas escolar e familiar, são atribuídos 

assim: escolar (2), às vezes (1) e nunca (0). Os alunos com autoconceito baixo 

apresentam uma pontuação menor que 20 pontos e os alunos com pontuação acima, 

apresentam autoconceito positivo e elevado, cuja pontuação máxima é de 40 pontos. A 

folha de respostas da EAC-IJ apresentou também campo destinado à coleta de dados 

para caracterização dos sujeitos quanto ao sexo, idade, escola e série que frequentam. 
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7 RESULTADOS 
 

 Por meio da análise estatística descritiva, seguem abaixo as tabelas com 

resultados da avaliação da ansiedade e do autoconceito. Os dados das Tabelas 5 e 6 são 

apresentados em média, desvio padrão, valores mínimo e máximo. 

 
Tabela 5. Estatísticas descritivas da ansiedade 

 Genérico Físico Evitação Medo avaliação Ansiedade total 
Média 17,75 5,82 6,17 6,65 30,57 

Desvio Padrão 3,43 2,68 2,40 1,96 6,11 

Mínimo 8 0 1 0 13 

Máximo 26 12 12 10 44 
 

 Como se observa na Tabela 5, a média do fator genérico foi de 17,75 pontos 

(DP= 3,43), valor mínimo de 8 e máximo de 26 pontos.  No fator físico, a média foi de 

5,82 pontos, (DP=2,68), pontuação mínima 0 ponto e máxima de 12 pontos. No fator 

evitação, a média foi de 6,17 (DP=2,4), com pontuação mínima de 1 e máxima de 12 

pontos. No medo de avaliação, a média obtida foi de 6,65 pontos (DP=1,96), pontuação 

mínima de 0 ponto e máxima de 10 pontos. Em relação à soma da ansiedade, a 

pontuação total é de 30,57 pontos (DP=6,11), valor mínimo de 13 e máximo de 44 

pontos. Considerando que a soma total da ansiedade pode atingir 68 pontos, a média 

obtida indica um número considerável no total da ansiedade, representando um valor 

aproximado de 44% em relação à pontuação total. A seguir a Tabela 6 apresenta as 

estatísticas descritivas do autoconceito. 

 
Tabela 6. Estatísticas descritivas do autoconceito 

 Pessoal Escolar Familiar Social Autoconceito Total 

Média 5,31 4,29 5,84 8,97 24,41 

Desvio Padrão 1,96 2,16 1,55 2,36 4,987 

Mínimo 1 0 2 2 9 
Máximo 10 10 8 12 34 

 

Na avaliação do autoconceito pessoal, a média obtida foi de 5,31 (DP=1,96),com 

valor mínimo de 1 e máximo de 10 pontos. Considerando que esse fator possibilitou 

uma pontuação entre 0-10, sendo 5 seu ponto médio, constatou-se que a média dos 
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alunos ficou um pouco acima desse valor.O autoconceito no contexto escolar obteve 

média de 4,29 (DP=2,16), valores mínimo e máximo de 0 e 10 pontos, respectivamente. 

Considerando o ponto médio 5, em uma pontuação de 0 a 10, verificou-se que a média 

dos alunos ficou um pouco abaixo dessa pontuação.No autoconceito familiar, a média 

foi de 5,84 (DP= 1,55), mínimo de 2 e máximo de 8. Uma vez que o instrumento 

possibilitou uma pontuação entre 0-8, sendo 4 seu ponto médio, verificou-se que a 

média obtida pelos alunos esteve acima dessa pontuação. No social, a média foi de 8,97, 

(DP= 2,36), mínimo de 2 e máximo de 12 pontos. Como o ponto médio foi de 6, 

constatou-se que a média dos alunos estava bem acima desse ponto. 

No total, a média do autoconceito foi de 24,41, (DP= 4,98), valor mínimo de 9 e 

máximo de 34 pontos. Considerando que o instrumento possibilita pontuação de 0 a 40 

pontos, nota-se que a média está acima dos 20 pontos, apresentando autoconceito 

positivo. A seguir a Tabela 7 mostra as estatísticas descritivas da ansiedade e do 

autoconceito para comparação entre sexos por meio do Test t de Student. 

 
Tabela 7. Estatísticas descritivas da ansiedade total e do autoconceito total e Teste t de Studentpara 
comparação entre os sexos 

  n Média Desvio padrão t p 
Ansiedade total Masculino 53 30,32 6,06 -0,41 0,67 

Feminino 57 30,81 6,20 
Autoconceito total Masculino 53 24,45 4,73 

0,88 0,93 
Feminino 57 24,37 5,25 

 

Conforme a Tabela 7, observou-se que para a ansiedade total, a média foi de 

30,32 para o masculino (DP= 6,06) e 30,81 para o feminino (DP=6,20). Para o 

autoconceito, a média do sexo masculino foi de 24,45 (DP= 4,73) e para o sexo 

feminino a média foi de 24,37 (DP= 5,25). Conforme os valores obtidos para a 

ansiedade total, o valor de t foi de –415 e p = 0,67 e para o autoconceito total, o valor de 

t foi de 0,88 e p=0,93. Esses resultados indicam que não houve diferença significativa 

entre meninos e meninas no total dos testes de ansiedade e autoconceito.Para verificar 

se havia diferença entre as médias da ansiedade nos anos escolares, procedeu-se à 

análise de variância pela Anova, apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8. Análise de Variância da ansiedade para verificar diferença por idade 

Ansiedade F p 

Ansiedade Total 1,308 0,266 

Genérico 1,117 0,356 

Físico 0,349 0,882 

Evitação 0,135 0,984 

Medo de avaliação 2,676 0,026 

 

A Tabela 8 mostra que somente há diferença significativa em relação à idade no 

fator medo de avaliação, com F=2,676 e p=0,026. Os demais fatores ansiedade total 

F=1,308, p=0,266; genérico F=1,117, p=0,356; físico F=0,349, P=0,882 e evitação F= 

0,135, p=0,984, não apresentaram diferença.  Em seguida, procedeu-se à análise post 

hoc de Tukey do fator medo de avaliação, no qual houve diferença significativa. A 

Tabela 9 expõe os resultados. 

 
Tabela 9. Análise post hoc de Tukeydo fator medo de avaliação em razão da idade 

Idade N Subconjunto para alfa = 0,05 

1 

8 26 5,77 

9 16 6,25 

10 12 6,17 

11 22 7,32 

12 24 7,33 

13 10 7,00 

p  0,183 

 

Como pode ser observado na Tabela 9, apesar da Anova ter indicado diferença 

significativa no fator medo de avaliação, o Teste de Tukey não encontrou diferença 

suficiente para separar em dois grupos. É possível que a significância encontrada não 

tenha sido suficiente para uma separação em dois subconjuntos. A Tabela 10, a seguir, 

verifica diferença por idade nos fatores autoconceito. 
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Tabela 10. Análise de variância do autoconceito para verificar diferença por idade 

Autoconceito F p 

Autoconceito total 4,479 <0,001 

Autoconceitopessoal 1,873 0,105 

Autoconceito escolar 1,285 0,276 

Autoconceito familiar 3,582 0,005 

Autoconceito social 1,900 0,086 

 

 A Tabela 10 mostra que as diferenças significativas em relação à idade 

apareceram no autoconceito total F=4,479, p<0,001 e no fator autoconceito familiar 

F=3,582, P=0,005. Os fatores pessoal F=1,873, p=0,105; escolar F=1,285; p=0,276 e 

social F=1,900, P=0,086 não apresentaram diferenças significativas. A seguir, 

procedeu-se à análise post hoc de Tukey para autoconceito total em razão da idade. Os 

resultados são exibidos na Tabela 12. 

 
Tabela 11. Análise post hoc de Tukey do autoconceito total em razão da idade 

 

Idade 

 

N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 

8 26  26,65 

9 16  26,56 

10 12 22,08 22,08 

11 22 24,91 24,91 

12 24 22,83 22,83 

13 10 20,60  

p  0,096 0,065 

 

 A Tabela 11 mostra os resultados da análise post hoc de Tukey para o 

autoconceito total, que apresentou dois subconjuntos. O primeiro subconjunto se 

compõe pelos alunos com 10, 11, 12 e 13 anos de idade eo segundo subconjunto se 

pelos alunos de 8 a 12 anos, sendo que os alunos de 10,11 e 12 anos compõem os dois 

conjuntos. O agrupamento mostra que os alunos com 13 anos obtiveram a menor média 

do autoconceito, com valor M=20,60, enquanto que os alunos com 8 e 9 anos se 

diferenciaram dos demais, com as maiores médias, M=26,65 e M=26,56, 

respectivamente. Da mesma forma, procedeu-se ao teste de Tukey para o fator 

autoconceito familiar. A Tabela 12 mostra os resultados. 
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Tabela 12. Análise post hoc de Tukey do autoconceito familiar em razão da idade. 

 

Idade 

 

N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 

8 26  6,54 

9 16 6,06 6,06 

10 12 5,42 5,42 

11 22 6,23 6,23 

12 24 5,17 5,17 

13 10 4,90  

p  0,115 0,094 

 

 A Tabela 12 mostra os resultados do teste de Tukey para o autoconceito familiar 

que apresentou dois subconjuntos. No primeiro subconjunto estão os alunos com 9, 10, 

11, 12 e 13 anos. No segundo subconjunto, estão os alunos com 8 a 12 anos, sendo que 

as idades de 9 a 12 anos compuseram os dois subconjuntos. Os alunos 8 anos de idade 

diferenciaram-se dos demais, apresentando a maior média, M=6,54 e os alunos com 13 

anos de idade apresentaram a menor média, ou seja, M=4,90. A Tabela 13, a seguir, 

mostra a análise de variância da ansiedade em razão do ano escolar. 

 
Tabela 13. Análise de Variância da ansiedade para verificar diferença por ano escolar 

Ansiedade F p 

Ansiedade Total 2,54 0,04 

Genérico 1,99 0,10 

Físico 1,92 0,11 

Evitação 0,85 0,49 

Medo de avaliação 4,64 ≤0,001 

 

A Tabela 13 mostra que há diferença significativa em relação ao ano escolar no 

fator ansiedade total, com valor F= 2,54 e p=0,04 e no fator medo de avaliação, com 

F=4,64 e p≤0,001. Os fatores genérico F=1,99, p=0,10; físico F=1,92, p=0,11 e evitação 

F=4,64 e p=0,49 não apresentaram diferença significativa. Em seguida, procedeu-se à 

análise post hoc de Tukey da ansiedade total na qual houve diferença significativa. A 

Tabela 14 mostra os resultados. 
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Tabela 14. Análise post hoc de Tukey da ansiedade total em razão do ano escolar 

Ano Escolar N Subconjunto para alfa = 0,05 

1 

3 30 28,43 

4 18 29 

5 12 33,08 

6 29 32,41 

7 21 31 

p  0,11 

 

Como pode ser observado na Tabela 14, apesar da Anova ter indicado diferença 

significativa no total da ansiedade, o Teste de Tukey não encontrou diferença suficiente 

para separar em dois grupos. É possível que a significância encontrada não tenha sido 

suficiente para uma separação em dois subconjuntos. A Tabela 15, a seguir, verifica 

diferença por ano escolar no fator medo de avaliação. 

 
Tabela 15. Análise post hoc de Tukey do fator medo de avaliação em razão do ano escolar 

 

Ano Escolar 

 

N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 

3 30 5,80  

4 18 5,83  

5 12 7,17 7,17 

6 29  7,55 

7 21 7,00 7,00 

p  0,14 0,88 

 

A Tabela 15 mostra os resultados do teste de Tukey para o fator medo de 

avaliação, o qual apresentou dois subconjuntos. No primeiro subconjunto estão os 

alunos do 3º e 4º anos, sendo que os alunos do 3º ano apresentaram a menor média, 

M=5,80. Os alunos do 5º ano e 7º ano compuseram os dois subconjuntos e os alunos do 

6º ano diferenciaram-se dos demais, apresentando a maior média, M=7,55. A Tabela 16 

a seguir, verifica diferença por ano escolar do autoconceito total e demais fatores. 
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Tabela 16. Análise de Variância do autoconceito para verificar diferença por ano escolar 

Autoconceito F p 

Autoconceito Total 5,06 ≤0,001 

Pessoal 5,01 ≤0,001 

Escolar 2,04 0,09 

Familiar 3,16 0,01 

Social 1,90 0,11 

 

A Tabela 16 mostra que há diferença significativa em relação ao ano escolar no 

autoconceito total, F=5,06, p≤0,001, nos fatores pessoal F=5,01, p≤0,001 e familiar 

F=3,16, P=0,01. Nos fatores  escolar F=2,04 e p=0,09 e social F=1,90, p=0,11 não 

houve diferença significativa. Em seguida, procedeu-se à análise post hoc de Tukey do 

autoconceito total no qual houve diferença significativa. A Tabela 17, a seguir, mostra 

os resultados. 

 
Tabela 17. Análise post hoc de Tukey do autoconceito total em razão do ano escolar 

 

Ano Escolar 

 

N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 

3 30  27,00 

4 18 25,28 25,28 

5 12 21,75  

6 29 24,14 24,14 

7 21 21,86  

P  0,13 0,30 

 

 

A Tabela 17 mostra os resultados do teste de Tukey para o autoconceito total, o 

qual apresentou dois subconjuntos. No primeiro subconjunto estão os alunos do 5º e 7º 

anos, sendo que os alunos do 5º ano apresentaram a menor média, M=21,75. No 

segundo subconjunto estão os alunos do 3º ano, os quais apresentaram a maior média, 

M=27,00. Os alunos do 4º e 6º ano compuseram os dois subconjuntos. A Tabela 18, a 

seguir, expõe os resultados da análise de Tukey para o fator autoconceito pessoal. 
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Tabela 18. Análise post hoc de Tukey do autoconceito pessoal em razão do ano escolar 

 

Ano Escolar 

 

N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 

3 30  6,07 

4 18  6,22 

5 12 3,83  

6 29 4,90 4,90 

7 21 4,86 4,86 

p  0,37 0,14 

 

A Tabela 18 mostra que os alunos do 3º e 4º anos representam o segundo 

subconjunto, com as maiores médias, M=6,07 e M=6,22, respectivamente. Os alunos do 

5º ano compuseram o primeiro subconjunto, M=3,83 e os alunos do 6º e 7º anos 

compuseram os dois subconjuntos. A Tabela 19, a seguir, expõe os resultados da análise 

de Tukey para o fator autoconceito familiar. 

 
Tabela 19. Análise post hoc de Tukey do autoconceito familiar em razão do ano escolar 

 

Ano Escolar 

 

N 

Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 

3 30  6,60 

4 18 5,67 5,67 

5 12 5,50 5,50 

6 29 5,76 5,76 

7 21 5,19  

p  0,75 0,15 

 

A Tabela 19 mostra que os alunos do 3º representaram o segundo subconjunto,  

com as maiores médias M=6,60. Os alunos do 4º, 5º e 6º anos compuseram os dois 

subconjuntos e os alunos do 7º ano representaram o primeiro subconjunto, apresentando 

as menores médias M=0,75. A seguir, são exibidos os índices de correlação obtidos 

através da análise de corrrelação de Pearson das variáveis estudadas. A Tabela 20 expõe 

os resultados da ansiedade total e dos fatores medo genérico, físico, evitação e medo de 

avaliação,comparados com o autoconceito total. 
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Tabela 20. Índices de correlações (r) e níveis de significâncias (p) entre a ansiedade total e os fatores 

medo genérico, físico evitação,medo de avaliação e autoconceito total. 

Ansiedade  Autoconceito total 
Ansiedade total 

 
r -0,28 
p 0,003 

Medo genérico 
r -0,26 
p 0,005 

Físico r -0,34 

p ≤0,001 

Evitação r -0,28 

p 0,003 

Medo de avaliação r -0,72 

P 0,45 

 

Ao se correlacionar a ansiedade total com o autoconceito total, foram obtidos 

índices r= -0,28 e p=0,003, ou seja, correlação negativa. O fator medo genérico 

correlacionado com ansiedade resultou em r = -0,26 e p=0,005, também em correlação 

negativa. No fator físico com o autoconceito total, o valor de r=-0,34, p≤ 0,001 

indicando que houve correlação. Em evitação os valores obtidos foram r = -0,28 e 

p=0,003, indicando correlação negativa. O fator medo apresentou valor de r = -0,72 e 

p=0,45, não apresentando, portanto, correlação com autoconceito total. A Tabela 21 

mostra os índices de correlação entre os fatores do autoconceito e ansiedade total. 
 
Tabela 21. Índices de correlações (r) e níveis de significâncias (p) entre a ansiedade total e os fatores 

autoconceito pessoal, escolar, social e familiar 

Autoconceito  Ansiedade total 

Autoconceito pessoal 
r -0,54 
p 0,00 

Autoconceito escolar 
r 0,21 
p 0,002 

Autoconceito familiar r -0,13 

p 0,16 

Autoconceito social r -0,25 

p 0,007 
 

 

Conforme a Tabela 21,  observa-se que houve correlação significativa negativa 

entre autoconceito pessoal e ansiedade total, cujos valores obtidos foram r=-0,54 e p=0, 

indicando correlação negativa. No fator autoconceito escolar e ansiedade total houve 
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correlação positiva com valor de r=0,21 e p=0,002. Em autoconceito familiar e 

ansiedade total, não houve correlação, com valor de r=-0,13 e p=0,16. No fator 

autoconceito social e ansiedade total, houve correlação negativa, com r=-0,25 e 

p=0,007. 
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8 DISCUSSÃO 
 

 Este estudo teve como objetivo avaliar a ansiedade e o autoconceito na escola e 

a partir das relações entre as variáveis, identificar os possíveis fatores de risco que 

podem contribuir para a manifestação da ansiedade na escola em uma perspectiva 

bioecológica,  

 Os dados obtidos na avaliação da ansiedade indicaram índices acima do ponto 

médio na população estudada. Esses dados corroboram com a pesquisa de Joly e 

Oliveira (2012), onde foi constatada a presença de ansiedade no contexto escolar. Esse 

transtorno tem sido associado a eventos negativos no contexto acadêmico (WOOD, 

2006), significando muitas vezes prejuízos no desenvolvimento infantil (BOYD, 2000). 

Em relação à média da ansiedade por sexo, não foram encontradas diferenças 

entre meninos e meninas. Esses resultados vão ao encontro com os obtidos por 

Fernandes e Silveira (2012) e parcialmente com os resultados de Santana e Cerqueira-

Santos (2014), os quais encontraram índices elevados de ansiedade em meninas com 

mais de 12 anos, mas diferem das pesquisas de La Greca e Wasserstein (1995); Caíres e 

Shinohara (2010), cujos resultados indicaram ansiedade superior em meninas. 

 Os escores da avaliação da ansiedade analisados de acordo com a idade não 

indicaram diferenças significativas, com exceção do fator medo de avaliação, mas que 

pela análise post hoc de Tukey não encontrou significância suficiente para separação em 

dois grupos. Esses dados não corroboram com as pesquisas de Bazi (2000); Singh; 

Moraes e Ambrosano (2000) cujos resultados evidenciaram maiores níveis de ansiedade 

nas crianças mais velhas se comparadas às mais novas. Os dados obtidos também 

contrariam a pesquisa de Joly e Oliveira (2012), em que encontraram diferenças no fator 

medo genérico no grupo de alunos mais velhos, os quais apresentaram pontuações mais 

elevadas nos fatores insatisfação e evitação do que em alunos mais novos os quais 

apresentaram pontuações mais altas. 

 Na ansiedade em razão do ano escolar, houve diferença significativa no fator 

ansiedade total, mas que pela análise post hoc de Tukey não encontrou significância 

suficiente para dois grupos. Foi encontrada também diferença significativa no fator 

medo de avaliação, onde alunos de 3º e 4º anos apresentaram médias menores 

comparadas aos alunos dos outros anos.  

 No fator do autoconceito, houve diferença significativa nos fatores do 

autoconceito total, pessoal e familiar. Através da análise de variância, observou-se uma 
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tendência dos alunos do 3º e 4º anos apresentarem autoconceito geral positivo em 

relação aos outros anos, o que corrobora com a análise em razão da idade. Da mesma 

forma, o autoconceito pessoal em razão do ano escolar, indicou autoconceito positivo 

em alunos do 3º e 4º anos. Na análise post hoc de Tukey do autoconceito pessoal, os 

alunos do 3º ano também obtiveram maiores médias, indicando autoconceito positivo. 

 No que diz respeito à avaliação geral do autoconceito, pode-se considerar que o 

valor obtido está um pouco acima da média, indicando autoconceito positivo, o que 

corrobora com o resultado obtido por Saldanha; Oliveira e Azevedo (2011). A 

comparação entre sexos não obteve índices de diferenciação. Esses resultados 

contrariam os obtidos por Ribas (1994); Saldanha; Oliveira e Azevedo (2011) que 

encontraram índices de autoconceito superior nas meninas em relação aos meninos. 

Na avaliação dos fatores pessoal, social e familiar houve pontuação um pouco 

acima da média, corroborando parcialmente com o estudo de Cunha; Sisto e Machado 

(2007) que mostrou pontuação acima da média em todos os fatores do autoconceito, o 

que indica que a criança tem levado seus problemas sem dificuldades, tem vontade de 

ajudar os amigos e ser ajudada, possui bons sentimentos em relação à família, dentre 

outras características que definem o contexto das relações estabelecidas. 

 O fator autoconceito escolar apresentou índice um pouco abaixo da média, o 

que indica que os participantes podem ter ideias rejeitadas e não serem aceitos pelos 

colegas (SISTO; MARTINELLI, 2004). Conforme Hidalgo e Palácios (1995), a 

inserção do indivíduo no contexto escolar pressupõe a ampliação das suas relações 

sociais. O indivíduo que tinha construído uma imagem de si mesmo baseado nas 

primeiras relações com a família, tem a oportunidade de enriquecer essa imagem, seja 

confirmando ou modificando-a.  

De acordo com Bronfenbrenner (2011), quando a criança sai de um 

microssistema conhecido, como a família, para participar de um outro, como a escola, 

há um fenômeno de movimento no espaço ecológico, ou seja, a transição ecológica. 

Assim, a transição ecológica indica a ampliação das relações da criança, a qual passa a 

conviver com outros microssistemas além da família. Nesse caso, na escola é necessário 

o exercício de novos papéis, específicos para esse contexto, exigindo adaptação da 

criança.Por meio das transições pelos vários sistemas, a criança experimenta e consolida 

diferentes relações dentro de cada contexto. Essa mobilidade promove o seu 

desenvolvimento, à medida em que a criança estabelece relações significativas e se 

sente apoiada (POLETTO; KOLLER, 2008). 
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A escola emerge então como uma instituição fundamental para o 

desenvolvimento da criança (DAVIES et al.,1997). Enquanto um microssistema, 

considera-se o contexto escolar como responsável pela preparação tanto dos alunos 

como dos professores para viverem e superarem as dificuldades em um mundo de 

constantes mudanças, contribuindo para o processo de desenvolvimento do indivíduo 

(DESSEN; POLONIA, 2007). Conforme Bronfenbrenner (2011), os processos que 

operam nos diferentes ambientes são interdependentes, influenciando-se mutuamente. 

Assim, a interação da criança em um determinado lugar, como na escola, por exemplo, é 

influenciada e sofre influência de outro ambiente, como a família. 

 Em relação à idade, houve diferenças no autoconceito total e no fator 

autoconceito familiar. Os dados chamam a atenção para o fato de haver uma tendência 

dos alunos mais novos apresentarem maior índice na média do autoconceito quando 

comparados aos alunos mais velhos. Essa tendência também se confirma no fator do 

autoconceito familiar, onde foram obtidas menores médias para alunos mais velhos e 

maiores médias para alunos mais novos. Esses dados vão ao encontro dos resultados 

obtidos pelos estudos de Fontaine (1991) e Veiga (1990), os quais demonstram que há 

diminuição do autoconceito ao longo do tempo, mas discordam dos resultados de 

Saldanha; Oliveira e Azevedo (2011), os quais concluíram que quanto menor a idade, 

menor o autoconceito.  

 Conforme Coopersmith (1967) afirma, as crianças recebem informações dos 

adultos significativos em sua vida e, a partir dessas impressões, desenvolvem uma 

imagem positiva ou negativa sobre si mesmos. Diante desse fato, ressalta-se a forte 

influência que o meio exerce sobre o autoconceito (SISTO; MARTINELLI, 2004), e a 

importância das relações estabelecidas para o desenvolvimento humano 

(BRONFENBRENNER, 2011). 

 Atendendo ao objetivo de se correlacionar as variáveis para investigar possíveis 

fatores de risco, a análise de indicou correlação significativa negativa entre ansiedade 

total e autoconceito total. Esse dado confirma a hipótese desta pesquisa no que se refere 

à qualidade das relações enquanto fator de risco para a manifestação da ansiedade, pois 

de acordo com o resultado, se o autoconceito encontra-se baixo, a ansiedade estará em 

nível elevado. O mesmo diz respeito aos fatores da ansiedade medo genérico, físico e 

evitação, que também apresentaram correlação negativa com o autoconceito total. 

Da mesma forma procedeu-se à correlação entre os fatores do autoconceito e 

ansiedade total, na qual se encontrou correlação significativa negativa entre 
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autoconceito pessoal com ansiedade total e entre autoconceito social e ansiedade total. 

Contrariamente ao esperado, o fator autoconceito escolar apresentou correlação positiva 

entre ansiedade total e o fator familiar não apresentou correlação com ansiedade 

total.Na literatura, não foram encontrados trabalhos relacionando a ansiedade e o 

autoconceito por meio da avaliação da qualidade das relações enquanto fator importante 

a ser considerado nos diversos contextos de desenvolvimento da criança, 

impossibilitando a comparação dos dados obtidos. 

De forma geral, o autoconceito total correlacionou-se negativamente à 

ansiedade, o que viabiliza a exploração da qualidade das relações estabelecidas nos 

diversos contextos enquanto fatores de risco para a manifestação da ansiedade. 

 

 

  



 
 

67

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo representa um pequeno avanço na compreensão da manifestação da 

ansiedade e da sua relação com o autoconceito, que por sua vez, indica a qualidade das 

relações estabelecidas nos diversos contextos. A partir da Teoria Bioecológica de 

Bronfenbrenner, foi possível compreender melhor a função dos ambientes nos quais a 

criança participa e da sua importância para o desenvolvimento humano. 

Destaca-se como um dado relevante deste estudo a correlação significativa 

negativa entre ansiedade total e autoconceito total, o que evidencia que os fatores de 

risco podem contribuir para a manifestação da ansiedade, indicados através da qualidade 

das relações nos diversos ambientes. Outra questão importante é despertar a necessidade 

de se avaliar a ansiedade de forma não fragmentada, diferenciando-a somente quanto ao 

gênero, idade, entre outras características, mas também de ampliar a sua compreensão a 

partir de uma teoria que integra os ambientes e caracteriza o ser humano enquanto 

resultado da interação em seu contexto. 

Devido à amostra do estudo e ao fato dos alunos serem da mesma escola, 

geralmente pertencentes a mesma classe social e, na sua maioria a um mesmo bairro, 

não se pode generalizar os dados. Todavia, os resultados desta pesquisa são importantes 

à medida que chamam a atenção para as relações estabelecidas nos diversos ambientes 

que a criança participa. Desta forma, são necessárias mais pesquisas envolvendo esses 

construtos de forma ampliada e contextualizada, para que os resultados se confirmem e 

o conhecimento se generalize. 

Como perspectiva futura, sugere-se a realização de outras pesquisas sobre 

ansiedade e autoconceito, contextualizadas à Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano, dada a carência de estudos semelhantes envolvendo essas variáveis.Além 

disso, considera-se importante o contexto do macrossistema abordado por 

Bronfenbrenner, no qual se faz necessária a formulação de políticas públicas da 

educação que possam promover um desenvolvimento saudável a partir das interações da 

pessoa, do processo e do contexto em um determinado tempo, contribuindo assim para a 

diminuição dos índices da ansiedade infantil. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Universidade do Vale do Sapucaí 
 

Senhores pais ou responsáveis, seu filho está sendo convidado para participar como 
voluntário da pesquisa “Avaliação da ansiedade em escolares e possíveis fatores de 
risco a partir do autoconceito em uma perspectiva bioecológica”, desenvolvida pela 
pesquisadora Profa. Dra. Sandra M. Sales Oliveira e aluna do Mestrado Thaísa Vilhena 
Silva. 
 
Assinando este Termo de Consentimento o (a) senhor (a) demonstrará que está ciente de 
que:  
1- O objetivo da pesquisa é avaliar a ansiedade e analisar a correlação entre o 
autoconceito; 
 
2- Será realizado um encontro com as crianças, na própria escola, no horário de aula, no 
qual serão aplicados os instrumentos: Inventário de Ansiedade Escolar e Escala de 
Autoconceito Infanto-Juvenil. A aplicação dos testes será feita em uma etapa de forma 
coletiva em sala de aula. O tempo estiado para a resolução dessa atividade é de 30 
minutos. 
 
3- Esses exames costumam ser bem aceitos e não trazem nenhum risco, desconforto ou 
prejuízos à integridade física, moral ou psicológica do seu filho.  
 
4- Seu filho receberá toda explicação antes das aplicações, dessa forma poderá obter 
quaisquer esclarecimentos antes e após a realização da pesquisa. Pela participação no 
estudo, você e seu filho não receberão qualquer valor em dinheiro e não terão qualquer 
despesa por participar da pesquisa. Seu nome ou identificação pessoal, assim como do 
seu filho, não aparecerá em qualquer momento no estudo, nem em qualquer tipo de 
publicação, pois será identificado como um número aleatório. 
 
5- A participação no estudo não acarretará nenhum prejuízo acadêmico ao seu filho. 
Essa pesquisa é meramente investigativa e não haverá continuidade para seu filho, como 
por exemplo, intervenção psicopedagógica durante ou após a realização da pesquisa; 
 
6- Poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí 
para obter esclarecimentos, apresentar reclamações em relação à pesquisa pelo telefone: 
(035) 3449-2199 ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale 
do Sapucaí, pelos Tel/Fax-CEP/Univas (035) 3449-2199, Avenida Pref. Tuany Toledo, 
470, Pouso Alegre/MG; 
 
7- E ainda poderá entrar em contato com a responsável pelo estudo, Thaísa Vilhena 
Silva sempre que julgar necessário pelo telefone (35) 99770761 e pelo e-mail 
thaisavilhena@hotmail.com 
 
8- Os pais ou responsáveis e também os próprios voluntários participantes estarão livres 
para interromperem a qualquer momento sua participação na pesquisa; 
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9- O voluntário que participar da pesquisa não sofrerá prejuízos na instituição de ensino. 
E os voluntários que não participarem ou desejarem interromper sua participação na 
pesquisa também não sofrerão prejuízos na instituição; 
 
10- Os dados pessoais de seu filho (a) serão mantidos em sigilo, e não serão utilizados 
em momento algum, nem mesmo em publicações. Apenas serão utilizados resultados 
gerais obtidos por meio da pesquisa e que serão empregados somente para alcançar os 
objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica 
especializada; 
 
12- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 
meu poder e outra com a pesquisadora responsável. 
 

Termo de consentimento livre, após esclarecimento. 

 

Eu, __________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento meu filho(a) será 

submetido(a). A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper a participação de meu filho (a) a qualquer 

momento, assim como ele próprio pode decidir e/ou interromper sua participação, sem 

justificar nossa decisão e que isso não afetará em nada a vida escolar de meu filho. Sei 

que o nome e dados pessoais, meus e de meu filho não serão divulgados, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro pela participação do meu filho no estudo. 

Eu concordo em autorizar meu filho_____________________________________, a 

participar do estudo. 

 

Machado, MG, ____ de __________ de 2015. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário (a) ou responsável legal 

RG: ___________________ 

CPF:___________________ 

 

_____________________________       _____________________________ 

Pesquisadora responsável    Pesquisadora responsável 

Sandra M.da S. Sales Oliveira  Thaísa Vilhena Silva 

CPF:345.920.676-49                           CPF: 061.849.116-35 

Universidade do Vale do Sapucaí           Universidade do Vale do Sapucaí 
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Termo de Assentimento 

 

Eu _________________________________________________________aceito 

participar da pesquisa “Avaliação da ansiedade em escolares e possíveis fatores de risco 

a partir do autoconceito” 

Declaro que a pesquisadora Thaísa Vilhena Silva me explicou todas as questões sobre o 

estudo que vai acontecer num encontro na própria escola no horário de aula, no qual 

serão aplicados os instrumentos: Inventário de Ansiedade na Escola e Escala de 

Autoconceito Infanto-Juvenil EAC-IJ; 

Compreendi que não sou obrigado (a) a participar da pesquisa, eu decido se quero 

participar ou não. 

A pesquisadora me explicou também que o meu nome não aparecerá na pesquisa. 

A pesquisadora me informou que os meus pais deram autorização para que eu 

participasse da pesquisa. 

 

Dessa forma, concordo livremente em participar do estudo, sabendo que posso desistir a 

qualquer momento, se assim desejar. 

 

 

Assinatura da criança:_______________________________________  

 

 

Ass. Pesquisador responsável:_________________________________  

 

 

Dia/mês/ano: ____/___/2015. 
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ANEXO B 
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