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RESUMO 

 

Ansiedade é um constructo importante que está presente na vida das pessoas seja em 

que âmbito for escolar, familiar, social entre outros, logo, se torna importante estudá-la 

para o conhecimento e melhor compreensão. Neste estudo tomar-se-á a ansiedade em 

crianças no ambiente escolar, uma vez que ela em níveis altos pode atrapalhar o 

desempenho dos alunos. A ansiedade e o medo são condições essenciais e inerentes ao 

ser humano, em certos pontos necessários para a sobrevivência. Se esses constructos 

forem vivenciados em excesso podem atrapalhar a vida das pessoas em diversas 

situações, inclusive na escola. A ansiedade está entre as condições mais prevalentes na 

maioria das populações estudadas. No entanto, são poucos os estudos que correlacionam 

à ansiedade e o desempenho escolar. Este estudo objetivou avaliar a relação entre os 

níveis de ansiedade e o desempenho escolar em alunos do Ensino Fundamental I. Foram 

participantes do estudo94 alunos, com idade compreendidas entre 10 a 12 anos, todos 

matriculados no quinto ano do ensino fundamental, em escolas municipais de uma 

cidade do Sul de Minas Gerais, Brasil. Para avaliação da ansiedade utilizou-se o 

Inventário de Ansiedade na Escola, e para avaliar o desempenho foi utilizado o teste 

TDE (Teste de Desempenho Escolar). Os testes foram aplicados em dois momentos o 

inventário de ansiedade na escola foi aplicado de forma coletiva e o TDE foi aplicado 

individualmente. A análise estatística foi realizada no programa StatisticalPackage for 

the Social Science (SPSS) versão 20.0. Em que se considerou o valor de p<0,05 para 

todas as situações. Os resultados obtidos, demonstraram que o instrumento Ansiedade 

apresentou correlação fraca (r=-0,207 p=0,048) com o subteste Aritmética do TDE e 

correlação moderada da escrita com a aritmética ( r=0,488 p <0,001). No que se refere  

a leitura, a correlação foi moderada com a escrita (r= 0,634 p<0,001).e correlação 

moderada  com a aritmética (r 0,480. Valor de p < 0,001).Observou-se então que a 

ansiedade não se correlacionou com a leitura e escrita, no entanto, essas variáveis se 

correlacionam entre si. Importa que os professores dos anos iniciais do Ensino 

fundamental I tenham clareza dos processos envolvidos com a alfabetização.Com base 

nestes resultados a, pode-se então pensar que se os professores conseguissem identificar 

os alunos ansiosos, provavelmente, medidas pedagógicas e profissionais poderiam ser 

tomadas. Primeiro, porque mudariam suas atitudes com tais alunos e, segundo, porque 

poderiam encaminhá-los para uma ajuda terapêutica. 

 

Palavras chaves: Educação. Ansiedade. Desempenho Escolar 
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performance in elementary school students.Master’sthesis. (Master’sProgram in 

Education), Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre, 2016. 

 

 

ABSTRACT 

 

Anxiety is an important construct that is present in people's lives, whether it is school, 

family, social, among others, so it is important to study it for knowledge and better 

understanding. In this study, anxiety in children will be taken into the school 

environment, since it can be disruptive to the students' performance at high levels. 

Anxiety and fear are essential and inherent conditions for the human being at certain 

points necessary for survival. If these constructs are experienced in excess they can 

disrupt people's lives in a variety of situations, including at school. Anxiety is among 

the most prevalent conditions in most of the populations studied. However, there are 

few studies that correlate with anxiety and school performance. This study aimed to 

evaluate the relationship between anxiety levels and school performance in elementary 

school students. A total of 94 students, aged between 10 and 12 years, all enrolled in the 

fifth year of elementary school, in municipal schools of A city in the south of Minas 

Gerais, Brazil. The School Anxiety Inventory was used to assess anxiety, and the TDE 

(School Performance Test) test was used to evaluate performance. The tests were 

applied in two moments the inventory of anxiety in the school was applied collectively 

and the TDE was applied individually. Statistical analysis was performed in the 

Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20.0. The value of p <0.05 was 

considered for all situations. The results showed that the Anxiety instrument showed a 

weak correlation (r = -0.207 p = 0.048) with the Arithmetic subtest of the TDE and a 

moderate correlation of writing with arithmetic (r = 0,488 p <0.001). As regards 

reading, the correlation was moderate with writing (r = 0.634 p <0.001) and moderate 

correlation with arithmetic (r 0.480, p value <0.001). It was observed that anxiety was 

not correlated With reading and writing, however, these variables correlate with each 

other. It is important that the teachers of the initial years of Elementary School I have a 

clear understanding of the processes involved in literacy. Based on these results a, one 

can then think that if teachers were able to identify anxious students, pedagogical and 

professional measures could probably be taken . First, they would change their attitudes 

toward such students, and second, why they could refer them for therapeutic help. 

 

Keywords: Anxiety. Education.School Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho com o título “Relações entre os níveis de ansiedade e o desempenho 

escolar em alunos do ensino fundamental I”, que ora é apresentado, insere-se na linha de 

pesquisa Ensino, Aprendizagem e Avaliação do Mestrado em Educação da 

Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) e vincula-se ao grupo de pesquisa 

“Avaliação da ansiedade no contexto educacional” certificado pela UNIVÁS e 

cadastrado no CNPq. Trata-se de uma pesquisa de Mestrado que tomou como objeto de 

estudo questões consideradas importantes na área da educação. 

A preferência pelo tema surgiu da oportunidade de trabalhar no Município como 

psicopedagoga e psicóloga escolar e presenciar constantemente situações em que os 

alunos, veteranos ou não, mostravam-se ansiosos. Os veteranos, aqueles que chegam à 

escola pela primeira vez, encontram inúmeras situações novas, inexistentes na vida 

familiar. E observa-se nos alunos que já frequentam a escola, em várias situações, 

sentimento de impotência para resolver alguns conflitos. A falta de controle sobre os 

acontecimentos faz com que as crianças sintam-se vulneráveis, e, quando se 

acrescentam imaturidades emocionais, conceituais e percepções errôneas, fica mais fácil 

entender porque podem ser tão afetados por circunstâncias fora do seu controle. Diante 

disso, surge a ansiedade que, é um sentimento que acompanha um sentido geral de 

perigo, advertindo as pessoas de que há algo a se temer no futuro. 

Acrescenta-se a tudo isso a dificuldade que a criança tem em distinguir os 

limites entre a fantasia e a realidade, ou seja, em diferenciar sua vida imaginária de sua 

vida real. Isso faz com que, muitas vezes, a criança sinta-se ansiosa. Percebeu-se que os 

estudos que associam a ansiedade a outras variáveis são muitos e diversificados. 

Analisam a ansiedade da criança com relação à realização provas, tipo de professor, 

ordem de nascimento, julgamento moral, aprendizagem, traço de personalidade e 

habilidades mentais. 

Percebe-se, então, que todo o respaldo que puder ser dado à criança se torna 

importante no sentido de prevenir problemas mais sérios no futuro. Uma ansiedade não 

trabalhada na criança pode ser responsável por um transtorno na adolescência ou na 

vida adulta. A literatura indica que a ansiedade pode afetar a qualidade de vida dos 

estudantes, seja na área cognitiva, social afetiva ou relacionada à saúde. 

Analisando o sentido etimológico, agkho significa apertar, estreitar, estrangular. 

A partir da raiz grega, surgem as duas grandes derivações latinas angor, que significa 



17 
 

aperto, constrição física, e anxietas, significando tormenta, aflição e sofrimento. 

Portanto, destes dois termos angor e anxietas irão formar-se todas as palavras ligadas à 

ansiedade (PEREIRA; BARROS; MENDONÇA, 2012). 

Um dos exemplos antigos encontra-se na mitologia grega, o Deus Pã. Ele era 

responsável por causar ansiedade e foi a origem do termo “pânico”. Várias histórias 

relatam que Pã causava sustos, gritos, medos, terror e sofrimento. Ele era temido por 

aqueles que precisavam passar pela floresta. Isso porque encontrar esse deus podia 

provocar medo avassalador sem razões específicas, o que ficou conhecido como “terror 

de pânico” ou “ataques de pânico”. Contudo, a ansiedade é um constructo importante 

estudado há muito tempo pela psiquiatria, psicologia e filosofia (NARDI; 

FONTENELLE; CRIPPA, 2012).  

A ansiedade por muito tempo foi analisada sob o ponto de vista filosófico. 

Existem vários estudos sobre o tema ao longo da Idade Média e do Renascimento, mas 

somente no final do século XIX e início do século XX esse conceito adquiriu relevância 

sob o prisma da psicopatologia (SIMONETTI, 2011). 

Kaplan e Sadock (2007) salientam que a experiência da ansiedade apresenta dois 

componentes: as sensações fisiológicas, como palpitação e suor, e os elementos 

cognitivos, relacionados à percepção de estar nervoso ou assustado. Além dos efeitos 

fisiológicos, a ansiedade também afeta o pensamento, a percepção e o aprendizado. 

Essas distorções podem atrapalhar as relações, interferir no aprendizado e diminuir a 

concentração e a memória. 

A definição de desempenho escolar está aludida ao processo de identidade e 

diferença, que implica uma classificação binária, pois inclui ou exclui o aluno. O 

desempenho escolar se constitui sobre vários olhares e saberes diferenciados, advindos 

da pedagogia, psicologia, medicina e fonoaudiologia. Esses saberes são indispensáveis 

para a compreensão desse conceito que aflige alunos e educadores (SILVA, 2000). 

As crianças ansiosas, na opinião de Graziani (2005), relatam dificuldades 

escolares, portanto, alunos com alto nível de ansiedade apresentam dificuldade. Os 

estudantes com transtornos ou níveis elevados da ansiedade têm mais dificuldade em 

aprender novo material, recebem notas mais baixas, podem também apresentar 

dificuldades em disciplinas básicas tais como escrita, leitura e matemática. 

Com base nos escritos acima, pensou-se se em realizar este estudo com o 

objetivo de analisar as relações da ansiedade com o desempenho acadêmico, mostrando 

se existe ou não relação entre as variáveis. Essa investigação se faz importante, pois é 
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imprescindível compreender se há tal relação entre os alunos do Ensino Fundamental I. 

O estudo se justifica também por contribuir para a área da Educação, em decorrência da 

perspectiva e relevância social. Entender a relação da ansiedade com desempenho 

escolar pode contribuir para elaboração de ações/ projetos de intervenção que 

minimizem e reduzam a ansiedade escolar de forma que os alunos passem a aprender e 

a ter prazer em estar na escola. 

Diante do problema em estudo, levantou-se a seguinte hipótese: a ansiedade 

apresenta relação com o desempenho escolar em alunos do Ensino Fundamental I. 

Crianças ansiosas apresentam baixo rendimento escolar, uma vez que são muitos os 

sintomas físicos, cognitivos e comportamentais que podem privar o aluno de se 

desenvolver regularmente na escola. 

Para viabilizar o objetivo proposto, realizou-se um estudo detalhado sobre a 

ansiedade, seus tipos, patologias, incidência em crianças, sua importância na vida 

escolar e o desempenho escolar.  Em um segundo momento o estudo foi dirigido ao 

ensino fundamental. Por fim, serão tratados metodologia, resultados e considerações 

finais. 
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2 CONTEXTOS DE ANSIEDADE 

 

A ansiedade e o medo são condições essenciais e inerentes ao ser humano, em 

certo ponto, necessários à sobrevivência social. A ansiedade é descrita como um 

sentimento desagradável de vazio, medo, apreensão, caracterizada por tensão ou 

desconforto; sua característica principal é a antecipação de perigo (CASTILLO et al., 

2000). 

Todas as pessoas em algum momento da vida podem vivenciar momentos de 

ansiedade. Medos e preocupações são considerados comuns entre crianças, adolescentes 

e adultos. É considerado comum na infância a criança apresentar medos de monstros e 

de escuro, porém a intensidade vai predizer a gravidade e os motivos para maiores 

preocupações. Algumas pessoas experimentam mais ansiedade sobre eventos ou coisas 

do que outros (COWDEN, 2003). 

Graziani (2005) a descreve como uma emoção, um estado emocional, que 

possui a qualidade subjetiva do medo ou de uma emoção. É direcionada para o futuro de 

forma negativa, dirigida, considerada exagerada relativamente à ameaça. 

Apesar de sua alta prevalência, as causas dos transtornos de ansiedade são 

claramente compreendidas. Fatores genéticos e interações familiares ambos mostraram 

desempenhar papel no aparecimento e manutenção destes transtornos. Estudos têm 

demonstrado que crianças acometidas por eles têm problemas sociais, incluindo a 

dificuldade de interação social, baixa autoestima e níveis mais elevados de vitimização 

entre pares (MUNSON, 2009). 

O transtorno de ansiedade, na opinião de Castilho et al (2000), avaliado o 

período e a duração dos sintomas, tem como característica  um sofrimento intenso e 

duradouro, no qual o alerta de perigo é excessivo e inapropriado. Já para Essau e 

Ollendick (2013), o transtorno de ansiedade é um estado de humor caracterizado por 

uma forte emoção negativa em resposta a ameaças eventos ou situações reais ou 

imaginárias. É parte da condição humana inicialmente observada na infância. É um 

fenômeno complexo que se expressa através de três sistemas de resposta inter-

relacionados: física (sudorese, taquicadia falta de ar), cognitiva (atenção, memória, 

distorções de pesamento) e sistemas comportamentais (agitação, fuga, evitação). 

Sendo assim, pode-se dizer que os seres humanos experimentam ansiedade em 

diferentes graus e em diferentes áreas. A ansiedade social é definida por medo intenso 
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em situações sociais, associado a crenças negativas predisponentes e comportamentos 

de segurança ou evitamento subsequentes de situações sociais (VAGOS, 2010). 

A maioria das pessoas pode experimentar ansiedade social em algum momento 

de sua vida, o nível em que ela ocorre é que poderá variar para maior ou menor. A 

ansiedade social pode ser genética, ou pode ocorrer após uma experiência humilhante 

(COWDEN, 2003). 

No que se refere à ansiedade com relação ao baixo desempenho em leitura, 

escrita e aritmética, pode-se citar: 

Os estudos de Zucoloto e Sisto (2002) tiveram por objetivo investigar a 

compreensão da leitura de crianças com dificuldade de aprendizagem escrita em relação 

ao sexo e idade. Os participantes foram 194 alunos das 2ª e 3ª séries de uma escola 

pública de periferia de Poços de Caldas. Os alunos foram categorizados por níveis de 

dificuldade de aprendizagem em escrita segundo o instrumento ADAPE(Avaliação de 

dificuldades de aprendizagem na escrita). A compreensão da leitura foi avaliada por 

dois textos estruturados na forma Cloze, com diferentes quantidades de omissões. Os 

resultados mostraram que, nas 2ª e 3ª séries, os erros na compreensão da leitura 

aumentavam em razão da dificuldade de aprendizagem da escrita e que os mais velhos 

apresentavam mais erros do que os mais novos, sendo que o gênero não indicou 

relações significativas. As tendências dos alunos de 2ª e 3ª séries foram similares, com a 

diferença de que na terceira série eles podem estar apresentando automatismo dos erros.  

Já o estudo de Elbow (2004) mostra que a combinação da leitura e da escrita 

ajuda crianças a aprenderem rapidamente. Da mesma forma, a pesquisa de Parodi 

(2007), que teve como objetivo examinar os possíveis relacionamentos entre os dois 

processos psicolinguísticos (leitura e escrita) sob uma visão discursiva de uma 

perspectiva cognitiva, revela que os coeficientes entre a leitura e a escrita são 

significativos em todos os níveis psicolinguísticos analisados e sugerem que os 

processos envolvidos em ambas as atividades compartilham de algumas estratégias 

baseadas em conhecimentos comuns. 

Segundo Korat e Schiff (2005), cujos resultados revelaram que a série escolar 

da criança é um importante preditor tanto "da boa leitura e escrita", como das 

dificuldades, e também que o desempenho das crianças em leitura e escrita foi explicado 

por suas experiências em leitura de livros. Mostram ainda que os erros na compreensão 

da leitura aumentavam em razão da dificuldade de aprendizagem da escrita e causavam 

ansiedade nos alunos. 
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Para avaliar o desempenho escolar e de leitura em alunos do ensino 

fundamental, Tonelotto (2002) avaliou 120 escolares, com idades variando entre 8 e 11 

anos, sendo 57 do sexo masculino e 63 do sexo feminino. Os instrumentos utilizados 

foram o Teste de Desempenho Escolar (TDE) e a Prova de Reconhecimento de Palavras 

e Pseudopalavras. Os resultados apontaram para semelhanças entre os resultados 

obtidos na classificação do TDE com a amostra utilizada para padronização. Observou-

se associação entre desempenho escolar superior (leitura, escrita e aritmética) e acertos 

em palavras e pseudopalavras. Em relação ao tempo de reação, encontrou-se que 

menores tempos de reação estão associados com desempenho escolar superior (leitura, 

escrita e aritmética) e com maior número de acertos em palavras e não em 

pseudopalavras. Identificar e qualificar os processos, por meio dos quais a criança 

construirá seus conhecimentos, permite que medidas sejam tomadas para enfrentar 

possíveis dificuldades durante o processo de escolarização. 

Com o objetivo de identificar, em relato de alunos, atribuições dadas à 

Matemática, bem como graus de ansiedade ante à Matemática, primeiramente foi 

aplicada a técnica brainstorming, que consistiu em escrever, em uma folha de papel, 

tudo o que ocorre diante da palavra Matemática. Participaram 57 estudantes do Ensino 

Fundamental, 28 do 2º ano e 29 do 6º ano. Os alunos do 6º ano atribuíram mais 

características negativas à Matemática do que os do 2º ano. Em um segundo, aplicou-se 

uma escala de ansiedade à Matemática em quatro crianças do 6º ano, aleatoriamente 

selecionadas do primeiro estudo. Observou-se que as situações que os alunos indicaram 

alta ou extrema ansiedade foram aquelas em que poderiam falhar e sofrer alguma 

punição. São discutidos o aumento das atribuições negativas com o passar dos anos e a 

necessidade de metodologias que previnam a aversão à Matemática (FASSIS; 

MENDES; CARMO, 2014). 

Fassis, Mendes e Carmo (2014) investigaram aspectos cruciais relacionados à 

ansiedade Matemática em alunos do Ensino Fundamental. No estudo,770 estudantes 

responderam a uma escala de ansiedade à Matemática. Identificaram-se pequenas 

diferenças entre graus de ansiedade Matemática e conduziram-se comparações entre 

gênero, período, rede de ensino e série. Não tiveram diferenças significativas entre 

gênero, rede de ensino e série, porém alunos do período vespertino apresentaram maior 

ansiedade.  

A ansiedade pode ser diferenciada em traço e estado.  A ansiedade-estado está 

ligada a um momento ou situação particular, como a entrada na escola pelos estudantes, 
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causando um estado emocional transitório. Refere-se a formas de reação em situações 

percebidas como ameaçadoras, reações individuais na propensão de desenvolver 

ansiedade. Já a ansiedade-traço está relacionada a características individuais e 

disposicionais, estabelecendo diferenças entre os indivíduos, quanto à forma de encarar 

eventos diversos, ou seja, cada indivíduo traz com sigo uma disposição maior ou menor 

de encarar as situações como ansiogênicas, estando relacionada diretamente à 

personalidade de cada um. (SPIELBERGER; GORSUCH; LUSHENE, 1979). 

A ansiedade-estado, conhecida como Ansiedade-E, é um estado emocional 

transitório, descrita por sentimentos de tensão e apreensão que variam na magnitude e 

no decorrer do tempo.  Indivíduos com elevados níveis de ansiedade-traço também 

apresentam elevados níveis em ansiedade-estado, tendem a reagir com maior frequência 

às situações como se elas fossem ameaçadoras ou perigosas. (ANASTASI; URBINA, 

2000).  

 

2.1 Diferenças entre medo e ansiedade 

 

A alegria, tristeza e medo são consideradas emoções que se manifestam de 

maneiras particulares e estão relacionadas com mudanças fisiológicas. As reações 

emocionais começam a se desenvolver na primeira infância, dos 0 aos 2 anos, e 

constituem um componente importante da personalidade. A cultura é outro fator 

importante a ser considerado, influencia no modo como as pessoas sentem e como 

expressam suas emoções. Na cultura norte-americana existe uma supervalorização da 

autoexpressão, autoafirmação e autoestima. O contrário geralmente ocorre nas culturas 

asiáticas, que desencorajam expressões de raiva, porém enfatizam a vergonha (BEE, 

1996). 

Os recém-nascidos manifestam desde cedo suas emoções através de gritos 

agudos, grunhidos e agitações psicomotoras. No primeiro mês, ficam atentos ao som da 

voz humana e quando alguém os pega no colo. Com o passar do tempo, tornam-se mais 

receptivos, manifestando sorrisos. São os primeiros indícios de sentimentos e 

desenvolvimento (PAPALIA; OLDS; FELDEMAN, 2013).  Lembrando-se de que a 

nossa vida afetiva é composta por sentimentos e emoções, e o que os diferencia é a 

duração. 

De acordo com Papalia, Olds e Feldeman (2013), o medo é algo passageiro e 

comum na segunda infância. Nesse período, que corresponde dos 2 aos 4 anos, as 
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crianças geralmente relatam medos bastante comuns de animais. Aos 6 anos, podem 

apresentar medo de escuro, de criaturas imaginárias e de tempestades. Nesta etapa, em 

grande parte, é comum os medos terem origem nas fantasias, e há uma predisposição a 

confundir a realidade. Podem ainda apresentar medos de personagens de desenhos ou 

livros. Entretanto, em crianças um pouco mais velhas os medos são mais realistas. Os 

medos têm origem em vivências pessoais ou de outras pessoas. É considerado adequado 

que crianças pequenas tenham medos, porém também é adequado que os medos 

desapareçam com a idade, partindo do pressuposto de que as crianças mais velhas 

conseguem distinguir realidade de fantasia. 

Contudo, o medo em essência é benigno e não patológico. As crianças 

experimentam medos relativamente suaves que aparecem e desaparecem 

espontaneamente em um curso previsível, sendo essenciais ao desenvolvimento. Os 

medos "normais" devem ser distinguidos de fobias e transtornos de ansiedade, que se 

encontram fora de proporção com as exigências da situação e podem interferir no 

funcionamento diário (APA, 2014).  

Medos e ansiedade são comuns durante a infância. Na maioria das crianças e 

jovens, medo e ansiedade representam fenômenos relativamente leves e transitórios, que 

parecem ser guiados pelo nível de desenvolvimento cognitivo, gênero, cultura e “status” 

socioeconômico. Estes fatores atuam como moderadores do conteúdo e da intensidade 

dos medos e da ansiedade infantil (RAPEE; SPENCE, 2004). Para a maioria das 

crianças medos normais podem aumentar e diminuir; se aumentarem podem se tornar 

transtornos de ansiedades mais difusos e graves (SILVERMAN; FIELD, 2011). 

Pesquisas americanas apontaram que os níveis de medo em crianças e 

adolescentes podem variar em função do grupo cultural. Crianças e jovens pertencentes 

a grupos étnicos minoritários exibem níveis mais elevados de ansiedade. Manifestações 

de medo e ansiedade são pelo menos em parte culturalmente determinados. Crianças 

pertencentes a grupos desfavorecidos são mais expostas a certos estímulos ameaçadores 

e também são criadas em ambientes mais estressantes, que fortalecem sentimentos 

gerais de medo e ansiedade (RAPEE; SPENCE, 2004). 

Peregrino (1997) diferencia a ansiedade do medo, caracterizando a ansiedade 

como sendo irreal, um medo sem objetivo, uma situação ou uma imagem mental; e o 

indivíduo que a experimenta reconhece que não se trata de uma ameaça objetiva. 

Fazendo uma comparação da ansiedade com o medo, alguns teóricos, como Barlow 

(2002), Peregrino (1997) e Graziani (2005), caracterizam o medo como sendo um 
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estado gerado pela presença real de um objeto ou situação ameaçadora e que, na 

ansiedade, esse objeto ou situação não existiria. 

Muitas vezes, medo e ansiedade são considerados sinônimos, e a presença ou 

ausência de estímulos desencadeadores externos costuma ser a característica de que 

utilizam para diferenciar os dois estados. O medo é caraterizado quando existe um 

estímulo desencadeador externo e real que provoca comportamento de fuga ou esquiva; 

enquanto que ansiedade é o estado emocional aversivo sem desencadeadores externos, é 

subjetivo de cada indivíduo. Segundo as teorias das emoções, o medo é considerado 

como uma emoção básica que acomete crianças e adultos, independente da cultura; 

enquanto a ansiedade é caracterizada como uma mistura de emoções, sendo mais 

variável que o medo (BARLOW, 2002). 

Graziani (2005) explica que, durante um evento de ameaça, o medo dispõe de 

um sistema de prontidão para lidar com o perigo, promove a vigilância relativa ao 

evento temido e abarca a atenção. O Quadro 1, a seguir, demonstra as diferenças entre 

medo e ansiedade. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre medo e ansiedade 

Medo Ansiedade 

Focalização específica no perigo Origem imprecisa do perigo 

Ligação clara entre perigo e medo Ligação incerta entre ansiedade e ameaça 

Habitualmente episódico Prolongada 

Tensão circunscrita Nervosismo, tensão invasiva 

Perigo identificado Por vezes, sem objeto 

Provocado por sinais de perigo Causas imprecisas, mas persistentes 

É detectável o atenuante Por vezes, é incerto atenuante 

As fronteiras do perigo são 

circunscritas 
O perigo não tem fronteiras bem definidas 

Perigo iminente Perigo raramente eminente 

Caráter urgente e racional Vigilância elevada e caráter incerto e confuso 

 

Fonte: GRAZIANI (2005, p.37). 

 

Pelo quadro, pode-se observar que o medo surge quando há um perigo específico 

(medo de cachorro), e a ansiedade se refere a uma ameaça (de errar as tarefas escolares). 
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2.2 Transtornos de ansiedade na infância 

 

Os transtornos de ansiedade não são problemas exclusivos de adultos, afetam 

crianças e adolescentes. Há prevalência maior no sexo feminino, ou seja, as meninas são 

mais acometidas que os meninos. A ansiedade é um sentimento que acomete pessoas 

das diferentes idades em qualquer etapa ou circunstância da vida (KAPLAN; SADOCK, 

2007). 

Estudos americanos revelam que desde muito cedo as crianças apresentam 

transtornos ansiosos. Aos 8 meses podem apresentar ansiedade de separação; entre 6-8 

anos, a ansiedade volta-se para o desempenho escolar e o relacionamento entre os pares. 

Mudanças significativas na rotina também podem desencadear crises de ansiedade 

(SILVERMAN; FIELD, 2011). 

Os transtornos ansiosos encontram-se entre as doenças psiquiátricas mais 

comuns em crianças e adolescentes. Estima-se que mais da metade das crianças ansiosas 

poderão desenvolver um episódio depressivo como parte de sua síndrome ansiosa. De 

tal modo, os transtornos ansiosos são considerados como condições associadas à 

genética, como grande parte das doenças psiquiátricas O desenvolvimento emocional 

tem grande contribuição na ansiedade em crianças, interfere nas causas e maneiras 

como se manifestam as preocupações e os medos. Ao contrário dos adultos, as crianças, 

principalmente as menores, não conseguem diferenciar e reconhecer como irracionais 

medos e preocupações (ASBAHR, 2004). 

A característica central dos transtornos de ansiedade é a evitação. Na maioria 

dos casos, inclui evitação declarada de situações, lugares ou estímulos específicos, 

porém também pode envolver formas mais sutis de evitação, tais como hesitação, 

incerteza. Estes comportamentos são relativamente consistentes entre os transtornos, e o 

que os diferencia é o fator desencadeante da evitação (RAPEE, 2012). 

A evitação é geralmente acompanhada por componentes afetivos de medo, 

angústia e timidez. Algumas crianças, especialmente as mais novas, podem ter 

dificuldade em verbalizar tais emoções. A ansiedade ocorre devido a uma expectativa 

de que algum evento perigoso ou negativo está em vias de ocorrer, ou seja, a 

expectativa de uma ameaça (RAPEE, 2012). 

Freud publicou, no início do século XX, os primeiros relatos de crianças 

apresentando sintomas de ansiedade. Em 1909, publicou o caso do pequeno Hans, uma 

análise de um caso de um menino de cinco anos que apresentava um quadro de neurose 
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fóbica. Outro fator que contribuiu para os estudos e serviu de grande motivação para os 

teóricos e pesquisadores da época foi o aumento do número de crianças órfãs 

decorrentes da Segunda Guerra Mundial (SPELBERGER, 1973). 

A prevalência dos transtornos de ansiedade na infância e adolescência depende 

fundamentalmente dos critérios e instrumentos utilizados na investigação que podem 

variar de acordo com o sistema de classificação utilizado e a época e contexto em que as 

pesquisas são realizadas (GRINDE, 2005; BEESDO; KNAPPE; PINE, 2009). 

De forma geral, alguns aspectos dos subtipos de transtornos de ansiedade serão 

abordados, porém sem a pretensão de esgotar o tema de forma exaustiva. 

 

2.2.1 Transtorno de ansiedade de separação 

 

O transtorno de ansiedade de separação caracteriza-se por ansiedade excessiva 

em relação ao afastamento de casa, de figuras parentais ou seus substitutos. Geralmente 

são crianças em idade escolar que podem apresentar o transtorno. Portanto, a ansiedade 

de separação se torna um problema quando a intensidade interfere no funcionamento e 

na qualidade de vida diária. Quando a criança percebe que seus pais vão se ausentar, 

apresenta queixas somáticas características da ansiedade, como náusea, dores 

abdominais e vômito. Crianças mais velhas apresentam outras queixas, como 

taquicardia, tonturas e palpitações (CASTILLO et al.,2000). 

Kaplan e Sadock (2007) consideram o transtorno ansiedade de separação como 

um fenômeno do desenvolvimento que acomete bebês com idade inferior a 1 ano e 

marca a consciência da separação do progenitor. O transtorno de ansiedade de separação 

ou a ansiedade a estranhos é uma condição esperada no desenvolvimento natural. Esta 

forma de ansiedade é considerada natural se manifestada em crianças que estão 

iniciando a escolarização. No entanto, o diagnóstico de transtorno de ansiedade e 

separação é realizado quando existe uma ansiedade excessiva com relação à separação 

da figura de ligação principal no decorrer do desenvolvimento. Estudos epidemiológicos 

apontam a prevalência do transtorno em 4% das crianças e adolescentes, sem 

predominância do sexo. O desenvolvimento ocorre no início ou durante os anos pré-

escolares. Tal transtorno é caracterizado por medo ou preocupação de que algo de ruim 

irá acontecer a si próprio ou com a pessoa de vínculo (geralmente mãe ou pai ou 

cuidadora) quando são separados.  
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A criança evita a separação da pessoa de vínculo e relata sonhos ou pesadelos 

sobre separação. Pode ocorrer a recusa a enfrentar situações que envolvam esta 

separação, tais como sair de casa, ir à escola, visitar amigos ou parentes, ficar em casa 

sozinha ou com outra pessoa (por exemplo, babá). A criança pode se preocupar com as 

consequências da separação, incluindo medos de ser raptado ou ferido, ou de que a 

pessoa de vínculo seja ferida ou morta. Apresenta sintomas físicos que surgem quando 

da proximidade ou ameaça de separação, tais como náuseas, vômitos ou dor de 

estômago (RAPEE; SCHNIERING; HUDSON, 2009). 

A fim de estabelecer o diagnóstico, utilizando os critérios do DSM-V para o 

transtorno de ansiedade e separação, pelo menos três dos oito critérios a seguir devem 

ser atendidos: 

(1) sofrimento excessivo recorrente quando a separação de casa ou de grandes 

figuras de apego ocorre ou é antecipada; 

(2) preocupação persistente e excessiva sobre a perda, ou sobre possíveis danos 

as principais figuras de apego;  

(3) persistente e excessiva preocupação que um evento conduzirá a separação 

de uma importante figura de apego (por exemplo, se perder ou sequestrado); 

(4) relutância ou recusa de ir à escola ou a outro lugar por causa do medo da 

separação;  

(5) medo persistente e excessivo ou relutância em ficar sozinho ou sem grandes 

figuras de apego em casa ou sem adultos significativos em outros ambientes;  

(6) relutância persistente ou recusa a ir dormir sem estar perto de uma figura 

importante de apego ou dormir fora de casa;  

(7) pesadelos repetidos, envolvendo o tema da separação; e 

(8) queixas de sintomas físicos repetidos (por exemplo, dores de cabeça, dores 

de estômago, náuseas ou vômitos) quando a separação da maior figura de apego ocorre 

ou é antecipada. 

Além disso, os sintomas devem durar, pelo menos, 4 semanas, e o 

aparecimento destes deve ser antes dos 18 anos de idade (APA, 2014). 

Tanto o DSM-V e a CID-10 são semelhantes em termos do indicador 

específico para a TAS; no entanto, eles diferem em critérios relacionados com a 

deficiência, idade de início, e os sintomas duração. Especificamente, o DSM-V exige 

que os sintomas resultem no prejuízo escolar, familiar, social e outros domínios. Na 

CID-10, por outro lado, exige apenas no domínio social. Em termos de idade de início, 
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especifica o DSM-V um início a qualquer momento antes dos 18 anos, enquanto que a 

CID-10 afirma que as preocupações devem estar presente durante os anos pré-escolares 

e devem estas persistir.  

O transtorno de ansiedade de separação é diagnosticado durante a infância e 

adolescência. Os sintomas devem ter pelo menos 4 semanas no DSM-V (ESSAU; 

OLLENDICK, 2013). 

 

2.2.2 Transtorno de ansiedade generalizada 

 

Segundo o DSM-V, o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) consiste em 

ansiedade excessiva, que dura mais de metade dos dias durante pelo menos 6 meses. Os 

sintomas são claramente desproporcionais em relação à probabilidade de um 

acontecimento real advir (APA, 2014). 

Crianças com TAG apresentam preocupações excessivas em diferentes 

aspectos da vida. Estão constantemente tensas e demonstram que qualquer situação 

pode desencadear ansiedade. Elas estão constantemente preocupadas com o julgamento 

de terceiros, amigos e familiares.Podem ter preocupações consigo ou com os outros 

sobre diferentes domínios, como por exemplo, perfeccionismo, pontualidade, saúde e 

segurança e eventos catastróficos mundiais. Entre os principais domínios de 

preocupação estão: testes, furacões, agressão física, futuro, escola e problemas com 

crianças da mesma idade. São crianças inseguras e necessitam que as tranquilizem, pois 

não relaxam e apresentam queixas somáticas diversas (palidez, sudorese, tensão 

muscular e vigilância aumentada). O transtorno de ansiedade generalizada caracteriza-se 

pela presença de preocupações excessivas e incontroláveis sobre diferentes aspectos da 

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

No que se refere aos sintomas físicos, há diferença entre crianças e 

adolescentes. Em crianças há presença de um único sintoma somático para que se 

estabeleça o diagnóstico. Apesar de dores de estômago, de cabeça e tensão muscular 

sejam queixas comuns (APA, 2014). 

A principal característica do TAG, no DSM-V, é a presença de ansiedade 

incontrolável, irreal e preocupação com eventos ou atividades. A ansiedade e a 

preocupação são acompanhadas por, pelo menos, três dos seis sintomas fisiológicos 

seguintes: agitaçãos ou sentimento de tensão, sendo facilmente fatigado, dificuldade de 

concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbios do sono (APA, 2014). 
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Estes sintomas devem ser persistentes por pelo menos 6 meses, ser angustiantes 

ou causar prejuízos na áreas social, escolar, ocupacional ou outras importantes. O DSM-

V descreve o número de sintomas somáticos que devem estar presente em crianças. 

Especificamente, apenas um em três dos seis sintomas fisiológicos é necessário (APA, 

2014). 

 

2.2.3 Fobia social 

 

O transtorno de ansiedade social (TAS) ou fobia social frequentemente envolve 

cenários, já que a rejeição pode ser temida em muitas situações sociais (por exemplo, 

entrevistas de emprego, encontros) (KASHDAN; HERBERT, 2001). Existem diversas 

circunstâncias nas quais diferentes pessoas apresentam transtornos sociaispor exemplo, 

figuras de autoridade, figuras românticas), e por causa de várias preocupações (por 

exemplo, cometer erros). Portanto, usando o termo fobia para descrever esses pacientes 

implica dizer que eles evitam uma situação circunscrita, o que pode levar os médicos a 

falharem no diagnóstico. (BÖGELS et al., 2010). 

A fobia social caracteriza-se por medo intenso e persistente de situações sociais 

ou públicas nas quais esteja sob observação de outras pessoas. O medo excessivo e 

antecipatório resulta em expectativas irracionais de humilhação e desconforto. A 

exposição a tais situações ou eventos provoca ansiedade intensa, de tal ordem que elas 

passam a ser evitadas, e quando inevitáveis geram grande sofrimento. Em crianças, tais 

situações podem ser acompanhadas de choro, crises de birra e evitação de pessoas 

desconhecidas. Já em adolescentes, podem surgir comportamentos, tais como ideação 

de suicídio, problemas com álcool e preocupação excessiva consigo próprio em 

situações sociais. A prevalência do transtorno de ansiedade social é maior na 

adolescência (5%) do que em crianças (2,2%). A idade média de início é entre 8 e 9 

anos de idade(KASHDAN; HERBERT, 2001). 

Segundo o DSM-V para firmar o diagnóstico é necessário apresentar os 

seguintes critérios para o transtorno de ansiedade social ou fobia social: medo acentuado 

e persistente, excessivo ou irracional, em uma ou mais situações sociais ou de 

desempenho que envolvam a exposição a pessoas estranhas ou a possível humilhação 

por terceiros; presença de resposta imediata de ansiedade, caracterizada muitas vezes 

como um ataque de pânico resultante da antecipação ou do contato com a situação 

social temida; reconhecimento de que o medo é irracional ou desproporcional. As 
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situações sociais e de desempenho temidas são constantemente evitadas ou suportadas 

com intenso sofrimento, resultando em prejuízo funcional significativo (APA, 2014). 

CriançaseadolescentescomTAS nãoprecisamreconheceromedoquesentem como 

irracional ou desproporcional. Porém, há a necessidade queossintomas tenham duração 

mínima de 6 meses. Este critério é exclusivoparainfanto-juvenis, ou seja, para menores 

de 18 anos (APA,2014). 

 

2.2.4 Fobias específicas 

 

As fobias específicas podem ser definidas como medos extremos e persistentes 

que representam uma dificuldade de adaptação ao meio e causam enorme sofrimento às 

crianças e aos adolescentes. As fobias específicas são também conhecidas como fobias 

simples. Sua manifestação central é o medo excessivo e persistente de situações específicas, 

seres ou objetos específicos, tais como insetos, animais, barulhos situações, chuva. 

(OLLENDICK; KING; MURIS, 2002). 

De acordo com o DSM-V (APA, 2014), a fobia específica é caracterizada por 

medo acentuado e persistente, excessivo ou irracional, diante à antecipação de contato 

ou à presença de um objeto ou situação temido. Uma resposta imediata de ansiedade, 

muitas vezes com um ataque de pânico. A situação fóbica ou o objeto temido são 

constantemente evitados ou suportados com intenso sofrimento, resultando prejuízo 

funcional significativo.  

Algumas diferenças são observadas com relação aos critérios diagnósticos em 

adultos e crianças com fobia específica. A ansiedade manifestada pela criança tende a 

ser diferente daquela apresentada pelo adulto. Diante do estímulo temido, a criança 

procura aproximar-se de seus pais ou de alguém que lhe ofereça proteção. Choro, 

desespero, agitação psicomotora ou até um ataque de pânico podem ser reações 

manifestadas como uma resposta ansiosa da criança (ASBAHR, 2004). No entanto, no 

DSM-V, as mais comuns e descritas como esperadas são o choro, ataques de raiva e 

imobilidade (APA, 2014). 

De acordo com Ollendick, King e Muris (2002), as causas podem ser 

multideterminadas: hereditariedade, biologia, temperamento da criança, ambiente e 

influência dos pais sobre uma criança. Os diagnósticos clínicos de fobia específica têm 

uma taxa de prevalência de aproximadamente 5% de crianças e adolescentes em 
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contextos comunitários, em comparação com uma taxa de cerca de 15% de crianças e 

adolescentes em contextos clínicos.  

Os transtornos de ansiedade e as fobias da infância parecem ter uma alta taxa 

de comorbidade. A depressão é a maior comorbidade; e, em menor grau, coexistem, 

com fobias e outros transtornos de ansiedade, o transtorno desafiador de oposição, 

transtorno de conduta, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e abuso de 

substâncias frequentemente.(OLLENDICK; KING E MURIS 2002) 

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-V) lista os seguintes critérios para fobia específica (APA, 2014): 

(1) Temor marcado e persistente, que é excessivo ou irracional, guiado pela 

presença ou antecipação de um objeto ou situação específica; 

(2) A exposição ao estímulo fóbico quase invariavelmente provoca uma 

resposta de ansiedade imediata, que pode assumir a forma de um ataque de pânico 

situacionalmente predisposto ou dependente da situação; 

(3) A pessoa reconhece que o medo é excessivo ou irracional; 

(4) A situação fóbica é evitada ou então suportada com intensa ansiedade ou 

angústia; 

(5) A evitação, ansiedade antecipada ou angústia nas situações temidas 

interfere significativamente na rotina normal da pessoa, ocupação ou funcionamento 

escolar, atividades sociais, relacionamentos ou aflição marcada por ter a fobia; 

(6) Em indivíduos com menos de 18 anos, a duração é de pelo menos 6 meses. 

Diante do estímulo fóbico, crianças podem exibir diversos comportamentos ou 

reações, tais como fuga, agarrar ou subir nos pais, choro, paralisar ou mesmo ataques de 

pânico desencadeados pelo estímulo fóbico. Tais reações diferem de medos normais na 

intensidade da resposta fisiológica e comportamental à situação e na extensão na qual 

tal fobia interfere e prejudica a vida diária. As fobias específicas são comuns em 

crianças, são consideradas um dos tipos de transtorno de ansiedade mais comuns na 

infância. A idade média de início está ao redor de 7 a 8 anos. A prevalência na infância 

e adolescência está ao redor de 6,7% (COSTELLO; EGGER; ANGOLD, 2004). 

A melhor avaliação prática de crianças fóbicas deve ser multi-informante 

(criança, pai e professor) e multimétodo (ou seja, depende de mais de um procedimento 

de coleta de dados). Além disso, os instrumentos de avaliação utilizados devem ser bons 

psicometricamente e também adequados à idade, tendo em conta o nível de 
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funcionamento da criança e as competências cognitivas verbais (OLLENDICK; KING; 

MURIS, 2002). 

 

2.2.5 Recusa escolar 

 

A recusa escolar não é um diagnóstico formal, é uma consequência de algo. 

Muitas crianças não desejam ir à escola ou não gostam. Algumas crianças não 

comparecem à escola por longos períodos. A recusa escolar não é um transtorno de 

ansiedade, mas pode ser motivada por diversos fatores além de ansiedade, embora esta 

seja um elemento subjacente comum (McLEOD; WOOD; WEISZ, 2007). 

A recusa escolar envolve uma motivação por parte da criança de não ir à 

escola, algumas vezes, devido à ansiedade em combinação com um consentimento 

social e frequentemente familiar em resposta à situação. Este consentimento pode variar 

em diferentes sociedades, a depender das regras escolares, das leis, das normas sociais e 

das necessidades familiares tais como pobreza extrema, doenças ou deficiências de 

algum dos pais etc. A recusa escolar crônica pode refletir uma variedade de dificuldades 

e ansiedade por parte da criança como medo das tarefas escolares, ansiedade de 

separação, medos sociais, bullying etc. em combinação com dificuldades familiares e 

carência de suporte social. Há uma necessidade de investigação ampla das causas da 

recusa escolar e da forma como a família lida com a situação (LYNEHAM; RAPEE, 

2011). 

Diante do exposto nas pesquisas citadas, crianças ansiosas são mais 

predispostas a apresentarem comportamentos de recusa escolar, evidenciam níveis mais 

elevados de solidão e taxas mais altas de outra psicopatologia, incluindo depressão 

(SILVERMAN; FIELD, 2011). A ansiedade também pode estar associada à diminuição 

da qualidade de vida. Evidências apontam que as crianças ansiosas podem sofrer 

consequências negativas na vida adulta. Estas crianças têm maior risco de 

desenvolverem outras formas de psicopatologia, além de terem um risco aumentado 

para o transtorno de ansiedade, depressão e dependência de drogas ilícitas na idade 

adulta (MUNSON, 2009). 

Existe uma ampla sobreposição entre transtornos de ansiedade e outros 

transtornos, especialmente depressão, sendo que as crianças clinicamente ansiosas 

raramente preenchem critérios para apenas um transtorno. A maioria preenche critérios 

para mais de um transtorno de ansiedade. Crianças ansiosas não parecem estar em risco 
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maior para abuso de substâncias, refletindo provavelmente o fato de que geralmente 

obedecem a regras e evitam correr riscos (CANINO et al., 2004). 

A sobreposição entre transtornos de ansiedade e abuso de álcool não aparece 

antes da adolescência tardia ou da idade adulta. Na maioria dos estudos americanos e 

brasileiros, a prevalência é maior para fobias específicas, moderada para ansiedade de 

separação, ansiedade generalizada e fobia social, e consideravelmente menor para 

transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático (CANINO et 

al., 2004).  

A prevalência dos transtornos de ansiedade é maior no sexo feminino. Os 

transtornos de ansiedade estão entre os de surgimento mais precoce, iniciando 

comumente já durante a infância até a metade da adolescência. Crianças ansiosas são 

descritas dessa forma desde muito cedo (OLLENDICK; KING; MURIS, 2002; CANINO 

et al., 2004; COSTELLO et al., 2003). 

Com esse capítulo ficou claro que o transtorno de ansiedade torna-se elemento 

inoportuno na vida das pessoas, especialmente das crianças na escola. Sendo assim, será 

tratada, no capítulo a seguir, a ansiedade específica na escola em da dificuldade que a 

criança tem de reconhecer os sentimentos desagradáveis que a ansiedade lhe causa e 

pelo fato dela não descrevê-los de forma clara como o adulto. 
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3 A ANSIEDADE NA ESCOLA 

 

Os transtornos de ansiedade são considerados os principais transtornos da 

infância e da vida escolar. Dentre eles, menciona-se o transtorno de ansiedade de 

separação, transtorno de evitação, transtorno de ansiedade social e transtorno de 

ansiedade generalizada (ENDERLE, 1990). 

As primeiras vivências escolares são experiências críticas para a formação do 

aluno em seu sucesso ou fracasso. Para um bom desempenho escolar, é necessário à 

criança estar envolvida com a aula. Além das características indivíduais, a família, a 

sala, a cultura e o relacionamento com os pares têm influência sobre o desempenho 

escolar (PAPALIA; OLDS,FELDEMAN 2013). 

Uma pequena quantidade de ansiedade pode ser útil e facilitadora para um 

indivíduo em seu desempenho, enquanto que a ansiedade excessiva pode ser prejudicial 

e dificultar o seu desempenho escolar. Em níveis mais baixos, a ansiedade pode servir 

como fator motivacional e levar a um ótimo desempenho na escola, trabalho, esportes 

ou outras áreas afins. Por exemplo, um estudante pode tornar-se um pouco ansioso antes 

de uma avaliação importante. Uma ligeira ansiedade pode motivar o aluno a estudar 

para a prova. Ao contrário, os níveis elevados de ansiedade podem interferir na 

capacidade do aluno de se concentrar. Nestas circunstâncias, o aluno ficará propenso a 

ter um pior desempenho (GULLONE, 2000). 

A ansiedade pode afetar tanto o aluno com bom e mau desempenho. Alunos 

com sucesso podem tornar-se ansiosos devido às expectativas irrealistas dos pais, dos 

colegas ou mesmo suas de que devem ter um desempenho excelente em todas as 

disciplinas. No caso de alunos com baixo desempenho, se as situações de insucesso na 

escola se repetem, a ansiedade pode aumentar como consequência desse desempenho 

(COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). 

A ansiedade que os alunos sentem na situação de teste tem sido a mais 

investigada. Tobias (1985) enfatiza que duas interpretações complementares e não 

exclusivas tentam explicar o mau desempenho de alunos ansiosos nestas situações. O 

primeiro modelo, denominado de interferência, defende que a ansiedade em situações 

de teste acaba por interferir na capacidade de recordar ou recuperar um conteúdo 

aprendido anteriormente num momento de tensão. É apresentada a hipótese de que 

alunos com alta ansiedade falham na situação de relacionar, pois dividem sua atenção 

entre as exigências da tarefa e os sentimentos de autodepreciação, diminuindo o nível de 
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concentração e o desempenho nas situações estressantes de avaliação. Assume-se que a 

aprendizagem ocorreu, mas o aluno não é capaz de demonstrar devido à ansiedade 

causada pela situação de avaliação. O segundo modelo, designado de déficit, relaciona a 

ansiedade aos hábitos de estudo e estratégias de aprendizagem. Neste modelo, defende-

se que o mau desempenho dos alunos com grandes níveis de ansiedade pode ser 

explicado por dois aspectos: deficiências nos hábitos de estudo e nas estratégias de 

aprendizagem utilizadas na preparação para as situações de avaliação. Tais déficits 

ocorreriam tanto no momento da aquisição como no armazenamento do conhecimento. 

Contudo, evidências parecem indicar que o maior problema dos alunos ansiosos é com a 

recuperação do conteúdo, e não com o armazenamento. 

Estudos demonstram que alunos muito ansiosos possuem hábitos de estudo 

inadequados quando comparados a outros pouco ansiosos, assim como passam mais 

tempo a estudar. Contudo, a qualidade dessa dedicação é mais importante do que a 

quantidade. De forma geral, alunos com alta ansiedade possuem também um 

conhecimento deficiente sobre estratégias para preparação a exames (COSTA; 

BORUCHOVITCH, 2004). 

Quando se trata de aprendizagem e rendimento escolar, a ansiedade pode ser 

facilitador e perturbador. No entanto, a maioria dos estudantes que apresenta ansiedade 

também tem baixo rendimento escolar. Para fins de intervenção, problemas de 

ansiedade dos alunos podem ser vistos a partir de uma recíproca visão determinista de 

causalidade. Tal ponto de vista enfatiza que o comportamento e o ambiente podem 

favorecer a ansiedade. A partir desta perspectiva, os problemas podem ser diferenciados 

ao longo de uma constante que separa aqueles que são causados por fatores internos, 

variáveis do ambiente e uma combinação de ambos. Muitos estudantes estão crescendo 

em condições que provocam estresse e ansiedade (por exemplo, famílias de baixa renda, 

ambiente familiar caótico ou hostil e as circunstâncias ambientais abusivas). Isso inclui 

drogas, problemas familiares, sociais e dificuldades na escola. Tais condições devem ser 

consideradas condições principais que contribuem para o transtorno de ansiedade.Eles 

também são mais propensos a repetir um ano escolar e abandonar a escola (BARLOW, 

2002).  

Além de experimentar dificuldades escolares, os alunos com diagnósticos de 

transtornos de ansiedade apresentam relacionamentos pobres com seus pares. Devido a 

distorções cognitivas, eles percebem as suas relações com os outros de forma negativa. 

Essas percepções negativas de suas relações podem reduzir a probabilidade de 
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interações com os pares. Estes indivíduos podem sentir-se socialmente isolados e 

apresentar depressão, experiência e sentimentos de desesperança. Observa-se que os 

sintomas de ansiedade podem interferir significativamente no rendimento escolar 

(SALKIND, 2008). 

Na interação com seus pares, as crianças que apresentam ansiedade social 

muitas vezes optam por sentar-se fora das atividades e não realizarem atividades sociais 

com seus colegas de classe. Elas, muitas vezes, queixam-se de fadiga, inquietação, 

irritabilidade, tensão muscular, tonturas, náuseas, dores de estômago e dores de cabeça 

(sintomas somáticos). Escolhem evitar qualquer forma de situação em que a crítica 

possa estar envolvida, exigindo reafirmação. Os alunos com ansiedade escolar também 

têm risco de desenvolver depressão. Assim, a ansiedade social pode se tornar extrema e 

ter efeitos negativos sobre o desempenho escolar (KEARNEY, 2008). 

De acordo com Cowden (2009), na sala de aula, alguns alunos com ansiedade 

social têm medo de falar e interagir dentro de um ambiente educacional. Neste 

ambiente, os alunos podem ter pensamentos ansiosos, preocupação e inquietação 

(COWDEN, 2003). 

Na escola, quando um professor escolhe como atividade um jogo em que os 

alunos devem se apresentar diante dos colegas, isso pode ser visto como uma situação 

desconhecida, e, diante dela, o aluno pode sentir-se ansioso, negando-se a participar 

outras vezes destas atividades.  Estudantes que não apresentam ansiedade poderão ver a 

situação como uma oportunidade para se divertir na sala de aula, levantarem e serem 

capazes de se moverem atraindo a atenção para si. O aumento da demanda da sala de 

aula de educação geral levanta a oportunidade para o fracasso, que cria níveis mais 

elevados de ansiedade.  A maioria das pessoas pode experimentar ansiedade social em 

algum grau durante suas vidas (COWDEN, 2003). 

A ansiedadepode afetar a atenção dos alunos tirando-os das tarefas escolares. 

Os alunos com ansiedade social são autopreocupados e se levam a resultados negativos. 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem são muito mais vulneráveis à ansiedade 

escolar e estarão cada vez mais acessando serviços genéricos (COWDEN, 2003). 

O trabalho conjunto da família com a escola é um fator muito significativo para 

a criança com transtorno de ansiedade. Uma vez que a criança foi avaliada, os pais e 

escola têm a oportunidade para discutir a situação, e um plano pode ser iniciado para 

ajudar esta criança. A equipe escola-família é um grande sistema de apoio para uma 

criança que está vivendo com ansiedade, uma vez que permite que metas e estratégias 



37 
 

comuns sejam implementadas neste caso. A comunicação entre a vida familiar e a vida 

escolar é uma ótima maneira de garantir que a saúde da criança esteja sendo 

monitorada, tanto quanto possível (COWDEN, 2003). 

É importante que os pais estejam envolvidos positivamente no tratamento do 

filho. Pesquisas indicam que os comportamentos parentais diretos podem exacerbar 

comportamentos ansiosos e evitantes. Levando isso em conta, com orientações 

estratégicas, os pais também devem recompensar ou encorajar seu filho a lidar com sua 

ansiedade. Os pais também devem estar em contato com os professores de seus filhos e 

manter as linhas de comunicação abertas para qualquer progresso ou informações 

importantes sobre a situação psicossocial do estudante (GRAZIANI, 2005). 

Se os professores conseguissem identificar alunos ansiosos, provavelmente, 

medidas pedagógicas e profissionais podem ser tomadas. Como por exemplo, mudar a 

sua atitude com o aluno e encaminhá-lo para ajuda psicológica. Esse fortalecimento das 

relações entre a família e a escola colabora para o bom desempenho dos escolares com 

ansiedade. A seguir, o estudo será dedicado ao entendimento do desempenho escolar é 

sempre uma fonte de preocupação para pais, professores e equipe pedagógica.  
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4 DESEMPENHO ESCOLAR 

 

No mundo contemporâneo, a educação sistematizada tem um importante valor 

sociocultural, o aluno que tem um bom desempenho escolar apresenta forte indício de 

sucesso educacional. Nas últimas décadas, com a implementação das políticas públicas 

da educação, houve um aumento significativo ao acesso nas escolas. A educação 

tornou-se universal, trazendo desafios para a esfera educacional, e, como consequência, 

as queixas de mau desempenho aumentaram significativamente (SIQUEIRA; 

GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

Em relação ao termo desempenho escolar, pode-se citar Munhoz (2004) que 

define um “continuum”, no qual existe um conjunto de variáveis envolvidas nas mais 

diversas situações. Nele, estão envolvidos diversos fatores que se correlacionam, são 

fatores internos (psicológico e motivacional) e externos (ambiental e metodológico) que 

influenciam o desempenho. Segundo pesquisas de Medeiros (1979), há fatores que 

interferem sobre as experiências do aluno. A autora salienta, em seu estudo, o contexto 

metodológico, o contexto psicológico e o contexto ambiental. No que se refere ao 

contexto metodológico, destaca o que é ensinado e como é ensinado nas escolas. No que 

se refere ao contexto psicológico, aponta fatores relacionados à dinâmica, estrutura e 

organização familiar, ordem do nascimento dos filhos, bem como as relações entre os 

familiares que podem interferir significativamente, e como respostas podem apresentar 

comportamentos ansiosos, tendência à agressão, desatenção. E por fim, no que se refere 

ao contexto ambiental, a condição sociocultural e econômica pode interferir 

significativamente nas relações com seus pares. Para a autora, os três contextos são 

importantes para predizer o sucesso ou o fracasso escolar dos alunos. 

Com relação ao corpo docente, podem-se citar as titulações, as experiências 

profissionais e o método de ensino. Além dos fatores externos, também se deve 

considerar o ambiente familiar. O diálogo familiar, independente do grupo social, é um 

fator determinante para o desempenho escolar. Portanto, existe um conjunto de fatores 

que podem interferir, em maior ou menor grau, no desempenho escolar (MEDEIROS 

1979). 

Medir o desempenho escolar nem sempre é fácil diante de tantas variáveis 

existentes que devem ser consideradas, sendo que este é entendido como um fenômeno 

complexo. Estudos procuram investigar as razões envolvidas que contribuem para o 

sucesso ou fracasso do aluno, bem como compreender o desempenho insatisfatório 
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apresentado pelos alunos. Segundo Patto (1996), existem diversas nomenclaturas 

utilizadas nas publicações, como baixo desempenho, fracasso escolar e mau 

desempenho, neste estudo é utilizado o termo baixo desempenho. 

Freitas e Rocha (2003) salientam que o baixo desempenho escolar pode 

acarretar prejuízos e evasão.Pesquisas recentes mostraram que em torno de 15% a 20% 

das crianças ingressantes apresentam dificuldade em aprender, e, como consequência, o 

mau desempenho. Esses cálculos podem atingir a 30% a 50% se forem analisados os 

anos iniciais de escolaridade (SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

Waiselfisz (2000), em estudos sobre a relação entre recursos financeiros e o 

desempenho dos alunos, considera que, na escola que oferece maior número de serviços 

educacionais, observa-se uma influência no aproveitamento dos estudantes. 

O desempenho é medido através do sucesso ou fracasso do aluno. Esteban 

(2000) afirma que as notas não garantem um bom desempenho. Um aluno que obteve 

um melhor resultado não garante que tem mais conhecimento comparado aos seus 

pares. Entretanto, uma sequência de bons resultadas na mesma disciplina demonstra 

certo grau de conhecimento e retenção de conteúdo. Contudo, para que o aluno seja 

considerado com um bom desempenho, é necessário, entre outras coisas, que tenha 

conhecimento de seus processos mentais. Um aluno com desempenho satisfatório é 

eficaz na seleção de estratégias de aprendizagem. 

Segundo as autoras, Siqueira e Gurgel-Giannetti (2011), o mau desempenho 

escolar é qualificado porrendimento abaixo do esperado para determinada idade nas 

habilidades cognitivas e escolares. É considerado um sintoma com etiologias diversas, 

resultando em problemas de ordem emocional, desmotivação para os estudos e baixa 

autoestima. Traz vários tipos de prejuízo para a vida do aluno. Ainda é considerado uma 

grande preocupação entre os pais e demais profissionais da área da educação. Diante da 

criança que apresenta esse problema, é imprescindível buscar a causa, e, por 

conseguinte, delinear o tratamento mais adequado para cada indivíduo. As causas são 

diversas, destacam-se dois grupos principais: os extrínsecos (ambientais) e os 

intrínsecos (individuais).  

Sendo assim, parece haver um consenso na literatura de que a cognição e as 

emoções são componentes importantes para que o aluno possa aprender.(WEISS, 1994) 

Neste contexto, é necessário e indispensável fazer a distinção entre alguns 

conceitos fundamentais, como dificuldade escolar (DE) e transtorno de aprendizagem 

(TA). A dificuldade escolar relaciona-se com problemas de ordem pedagógica e ou 
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sociocultural. Não há relação com aspectos orgânicos, é um fator extrínseco ao 

indivíduo, ou seja, está fora. O transtorno de aprendizagem relaciona-se com problemas 

na aquisição e desenvolvimento das funções cerebrais e no ato de aprender, por 

exemplo: transtorno de déficit de atenção e/ou hiperatividade, discalculia, disgrafia e 

dislexia. Essas condições descritas acima tem origem neurobiológica e são intrínsecas 

ao indivíduo. É importante destacar que o mau desempenho escolar tem diversas 

etiologias (SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

Para Ciasca (2004), a aprendizagem é uma atividade individual que se 

desenvolve dentro de um sistema único e contínuo, operando sobre todos os dados 

recebidos e tornando-os revestidos de significado. Este ato não é limitado a intenções ou 

ao esforço para reter itens ou habiliadades deliberadamente repetidas de momento a 

momento, mas se amplia na qualidade do aprendido, no grau de abstração e no 

trascorrer da idade. Dificuldades aparecem naquele aluno que não estava capacitado 

para desenvolvimento de questões iniciais, pré-requisitos para o começo da 

alfabetização, ou melhor, para aprendizagem mais complexa do que aquela situada na 

pré-escola, onde a preocupação se dá mais no processo da socialização, do lúdico, do 

início das regras sociais etc. Quando se trata de transtorno de aprendizagem, da 

incapacidade de aprender por algum motivo que seja orgânico, isso também constitui 

um problema no processo de ensino aprendizagem, pois há um prejuízo, uma barreira, 

um obstáculo nesse processo. 

 

Quadro 2 – Principais causas domau desempenho escolar (MDE) 

Dificuldades Pedagógicas Patologias e Transtornos Associados 

 

Causas pedagógicas (problemas de 

“ensinagem”) e sociais (condições 

socioculturais desfavoráveis e pouco 

estimuladoras) 

1) Transtornos específicos de aprendizagem 

(leitura/escrita/matemática);  

2) Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDA/H);  

3) Transtorno de desenvolvimento de coordenação (TDC). 

Fonte: SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI (2011). 

 

 O quadro 2 traz as principais causas do baixo desempenho escolar, divido 

pelas autoras dividem em dois tipos: dificuldades pedagógicas e patologias e transtornos 

associados. Dentre as dificuldades pedagógicas que são relacionadas a problemas 

relativos ao ensinar, as autores citam também causas sociais ligadas a condições 

socioculturais desfavoráveis. As causas ligadas a patologias e transtornos associados se 
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referem a trastornos específicos de aprendizagem (leitura, escrita, matemática), 

transtornos de déficit de atenção e hiparatividade e transtorno de desenvolvimento de 

coordenação. 

 

4.1. Transtornos específicos de aprendizagem (leitura/ escrita/ matemática) 

 

De acordo com o código internacional de doenças (CID 10), os transtornos de 

aprendizagem são transtornos nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades 

são perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Eles não são 

simplesmente uma consequência de uma falta de oportunidade de aprender nem são 

decorrentes de qualquer forma de traumatismo ou de doença cerebral adquirida. Ao 

contrário, pensa-se que os transtornos originam-se de anormalidades no processo 

cognitivo, que derivam em grande parte de algum tipo de disfunção biológica (OMS, 

1993). 

Estima-se que 6 % da população mundial possua algum tipo de transtorno 

específico de aprendizagem (TEA). Esses transtornos persistentes manifestam-se muito 

cedo na vida e não decorrem da falta de oportunidade de aprender, de deficiência 

intelectual ou sensorial ou de doenças adquiridas. Quase sempre, resultam em muito 

sofrimento para o indivíduo e sua família. Se não houver uma intervenção personalizada 

e de longo prazo, a defasagem de desempenho na escola aumenta com o passar dos 

anos, resultando em prejuízos pessoais irreparáveis tais como: abandono escolar, 

transtornos psicoafetivos, inadaptação social e subemprego, para citar alguns. 

Estatísticas americanas indicam que 40% dos jovens com TEA não concluem o ensino 

médio naquele país (APA, 2014). 

Os TEA são classificados em subtipos, dependendo da área da aprendizagem 

mais afetada: transtorno de leitura, transtorno de expressão escrita, transtorno de 

habilidades matemáticas, transtorno não verbal e transtorno de linguagem, entre 

outros.Apesar de únicos na manifestação de suas dificuldades, crianças e jovens com 

TEA compartilham o fardo do mau desempenho na escola e com frequência são 

rotulados por colegas, pais e professores como desinteressados e incompetentes 

(FLETCHERet al, 2009). 
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4.1.1 Transtorno da leitura 

 

O transtorno da leitura, denominado dislexia, etimologicamente, deriva dos 

conceitos “dis” (desvio) + “lexia” (leitura, reconhecimento das palavras).  Caracteriza-

se por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa 

competência leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam tipicamente de um déficit 

na componente fonológica da linguagem que é frequentemente imprevisto em relação a 

outras capacidades cognitivas e às condições educativas. Secundariamente, podem 

surgir dificuldades de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que podem 

impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais (TELES, 2004). 

Moura (2017) acrescenta que se trata de uma dificuldade duradoura que surge 

em crianças inteligentes, escolarizadas, sem qualquer perturbação sensorial e psíquica já 

existente. De origem neurobiológica, a dislexia afeta, portanto, a aprendizagem e 

utilização instrumental da leitura, resultando de problemas a nível da consciência 

fonológica, independentemente do quociente de inteligência (QI) dos indivíduos. De 

fato, contrariamente ao que alguns julgam, a dislexia não está associada a um baixo 

nível intelectual; pelo contrário, um disléxico pode revelar padrões acima da média, 

para a sua faixa etária, noutras áreas que não a leitura. 

Entende-se, então, que este transtorno não tem relação com a deficiência 

mental ou até mesmo uma inadequada escolarização, tampouco com os problemas 

visuais e auditivos ou déficits neurológicos. O transtorno em leitura é caracterizado a 

partir de uma alteração significativa e persistente na rotina do aluno (GARCIA, 1998).  

Os transtornos em leitura podem ser observados na leitura lenta, com omissões, 

distorções, interrupções, correções e substituições de palavras, e acarretam também um 

prejuízo na compreensão leitora. Ao ser associado a outras dificuldades, é comum que 

surjam problemas na discriminação da fala e na linguagem expressiva. Geralmente o 

transtorno da leitura tem início aos sete anos, época correspondente ao ingresso do 

aluno no ensino fundamental, em casos considerados mais graves pode ter o início mais 

precoce (TELES, 2004). 

Nos casos que são considerados menos graves, o diagnóstico se faz 

tardiamente, apenas com nove anos de idade, que corresponde ao quarto ano do ensino 

fundamental ou ainda mais tarde em outros casos. A intervenção, quando é feita nos 

casos mais leves, não deixa sinais na vida adulta, porém, nos casos mais graves, mesmo 

com a intervenção, pode haver sequelas na vida adulta. O transtorno de leitura tem uma 
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incidência na vida escolar de 2% a 8% e possui um forte componente familiar. Vários 

componentes são atribuídos na origem do transtorno de leitura, como os fatores 

neuropsicológicos, psicomotores, sensoriais, cognitivos, condutais e da linguagem 

(GARCIA, 1998).  

 

4.1.2 Transtorno da escrita 

 

 O transtorno da escrita, denominada disgrafia, etimologicamente, deriva dos 

conceitos “dis” (desvio) + “grafia” (escrita), ou seja, é “uma perturbação de tipo 

funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito, no que se refere ao seu traçado ou 

à grafia” (TORRES; FERNÁNDEZ, 2001, p. 127). O aluno que apresenta o transtorno 

da escrita tem uma escrita desviante em relação à norma/padrão, isto é, uma caligrafia 

deficiente, com letras pouco diferenciadas, mal elaboradas e 

desproporcionais(A.P.P.D.A.E., 2011).  

Uma criança em processo de aprendizagem da escrita apresenta, naturalmente, 

dificuldades no traçado das letras. Assim, durante este período, o professor deverá 

revelar especial atenção e fornecer as orientações necessárias para que os alunos 

realizem adequadamente a escrita, evitando, deste modo, na ausência de outras 

problemáticas associadas, a permanência de traçados incorretos que, consequentemente, 

poderão evoluir para um quadro de disgrafia (COELHO, 2017). 

Bazi (2000) e Sisto (2001) alertam para o fato de que a habilidade de escrita é 

um processo contínuo que evolui com a idade, acelera-se, torna-se firme, abranda-se e 

adquire regularidade. Para esses autores, há que se ter cautela ao avaliar suas 

dificuldades. Segundo Sisto (2001), erros como inventar palavras e omiti-las, confundir, 

inverter algum som ou letra são relativamente comuns no início da aprendizagem, 

adquirindo um sentido de dificuldade de aprendizagem somente após uma experiência 

escolar prolongada.  

Zorzi (2003), para entender as dificuldades no processo de aquisição da escrita 

e na apropriação do sistema ortográfico, realizou uma pesquisa com aproximadamente 

514 crianças entre 7 e 11 anos de cinco escolas particulares de 1º grau (atual ensino 

fundamental) da cidade de São Paulo. Para atingir seu objetivo, o autor utilizou três 

ditados (um conjunto de palavras, um conjunto de frases e um texto) e duas redações. 

Todos os instrumentos foram aplicados pelo próprio professor da turma em situação real 

de sala de aula, totalizando 2.570 amostras de produção escrita. Foram identificadas 
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onze categorias de erros e as mais frequentes incluíam alterações ou erros decorrentes 

da possibilidade de representações múltiplas (uma mesma letra pode representar 

diferentes sons e vice-versa), apoio da oralidade (palavras escritas da maneira como são 

faladas) e omissões de letras, com ocorrências de 47,5%, 16,8% e 9,6% 

respectivamente. A análise da origem sobre os problemas no processo da aquisição da 

escrita teria que ter seu foco na interação funcional e simultânea das características. Os 

três elementos principais que fazem parte do processo de ensino aprendizagem serão o 

indivíduo que irá aprender, o educador que orienta a criança no processo de 

aprendizagem e os conteúdos destinados a fazerem parte desse processo de 

aprendizagem. É preciso levar em consideração os processos de interação entre 

educando e educador e conteúdo, como uma tríade que tem uma importância pertinente 

e relevante, referindo-se à explicação, ao diagnóstico e à intervenção dos problemas em 

relação à escrita (BAZI, 2000).  

Segundo Escoriza (1998), para se entender as dificuldades de aprendizagem, a 

mesma deveria ser compreendida não como algo associado às características biológicas 

ou cognitivas, mas ser entendida como um conhecimento que exige em determinadas 

crianças um auxílio educacional diferenciado, diversificado e diagnosticado nos 

processos de ajuda educacional.  

Os tipos de dificuldades em escrita são variados. Alguns sujeitos possuem boa 

habilidade de expressão oral, porém, sérios problemas para escrever as palavras 

(disgrafia), outros têm dificuldades em se expressar oralmente e também escrevem de 

maneira errada. Outros ainda escrevem bem as palavras, mas encontram dificuldade 

para se expressarem (SÁNCHEZ; MARTÍNEZ, 1998).  

Deve-se também levar em consideração outro aspecto, o estudante expõe mais 

problemas em fazer a tarefa referente ao ditado do que quando faz uma cópia, pois no 

ditado a criança precisa previamente de ter uma representação gráfica do conteúdo e 

auditivo-verbal. Essa habilidade engloba a capacidade de memória das palavras e 

também uma prática de acuidade auditiva, já que o estudante necessita de concentração 

para identificar e diferenciar os sons emitidos pelo educador. Também sua atenção deve 

ser seletiva para que reproduza graficamente a linguagem oral (OLIVEIRA; SISTO 

2002). Os autores citados acima apontam ainda uma queda percentual de erros, no geral, 

ao longo das séries, demonstrando que as crianças estão construindo suas hipóteses e se 

apropriando do sistema escrito. Com esse estudo, é possível dizer que o processo de 

construção da escrita segue uma escala evolutiva, iniciada na construção da noção de 
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letra e de seu valor, passando pela compreensão do fato das letras escreverem os sons e 

pelo domínio da posição da letra no espaço gráfico, dentro da palavra, da direção e 

linearidade da escrita.   

 

4.1.3 Transtorno da matemática 

 

 O transtorno da matemática, denominado discalculia, etimologicamente, 

deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “calculare” (calcular, contar), ou seja, é “um 

distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente com as competências de 

matemática de alunos que, noutros aspetos, são normais”(REBELO, 1998, p. 230). 

Assim, trata-se de uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma 

pessoa compreender e manipular números (COELHO, 2017). 

Indicadores estatísticos dizem que a maior parte dos alunos revela problemas 

na aprendizagem desta disciplina. Muitos deles não compreendem os enunciados dos 

problemas, outros demoram muito tempo a perceber se precisam somar, dividir e/ou 

multiplicar, e alguns não conseguem concluir uma operação aparentemente simples. É 

importante dizer, no entanto, que estas dificuldades podem não estar associadas a 

fatores, como a preguiça, desmotivação, desinteresse (como alguns pais e/ou 

professores julgam), mas relacionadas à discalculia. (VORCARO, 2007) 

O transtorno da matemática é um problema causado por má formação 

neurológica, que se manifesta como uma dificuldade da criança em realizar operações 

matemáticas, classificar números e colocá-los em sequência. Nas fases mais adiantadas 

da vida escolar, o transtorno da matemática também impede a compreensão dos 

conceitos matemáticos e sua incorporação na vida cotidiana. Detectar o problema, no 

entanto, não é fácil. (VORCARO, 2007) 

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DMS-

V), a discalculia é definida como uma capacidade para a realização de operações 

aritméticas acentuadamente abaixo da esperada para a idade cronológica, a inteligência 

medida e a escolaridade do indivíduo. Este transtorno interfere significativamente no 

rendimento escolar ou em atividades da vida diária que exigem habilidades matemáticas 

(APA, 2014). 

De acordo com Bastos (2006), diferentes habilidades podem estar prejudicadas 

no transtorno da matemática, incluindo habilidades linguísticas e perceptuais (como 

reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos e agrupar objetos em conjuntos), 
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habilidades de atenção (como copiar corretamente números ou cifras, lembrar-se de 

somar os números e observar sinais de operação) e habilidades matemáticas (como 

seguir sequências de etapas matemáticas, contar objetos e aprender as tabuadas de 

multiplicação). 

O transtorno pode ser percebido no início, somente com observação constante 

do professor. Embora reconheça os números, dependendo do subtipo de discalculia, a 

criança que tem transtorno matemático não irá conseguir estabelecer relações entre eles, 

montar operações e identificar corretamente os sinais matemáticos. Para ela, será como 

se o professor estivesse falando uma língua desconhecida. Há uma urgência grande para 

que o transtorno da matemática possa ser diagnosticado cada vez mais cedo nas crianças 

(BASTOS, 2006). 

Segundo Vorcaro (2007), um diagnóstico completo não pode ser feito antes dos 

10-12 anos de idade, mas por causa disso não devemos deixar de tentar descobrir as 

formas particulares de dificuldades matemáticas que a criança sofre. Na pré-escola, já é 

possível notar algum sinal de transtorno, quando a criança apresenta dificuldade em 

responder às relações matemáticas propostas, como igual e diferente, pequeno e grande. 

Mas ainda é cedo para ter um diagnóstico preciso.  

Somente a partir dos 7 ou 8 anos, com a introdução dos símbolos específicos 

da matemática e das operações básicas, os sintomas se tornam mais visíveis. Vorcaro 

(2007) comenta que o transtorno, em geral, torna-se visível durante a segunda ou 

terceira séries. Quando o transtorno da matemática está associado com alto QI, a criança 

pode até ser capaz de aprender quase no mesmo nível que seus colegas da mesma série, 

podendo o transtorno da matemática não ser percebido até a quinta série ou depois 

desta. 

 

4.2 Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 

 

O transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância frequentemente acompanha 

o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, 

inquietude e impulsividade (Associação Brasileira de TDAH, 2017).  

O transtorno de deficit de atenção e hiperatividade é considerado uma causa 

muito comum das dificuldades de aprendizagem. De acordo com o DSM-V, os sintomas 

têm seu início por volta dos 3 a 7 anos e persistem por toda a vida.  Na etiologia do 
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TDAH, pode ser encontrada como causa neurobiológica forte hereditariedade. Indícios 

apontam fatores neurobiológicos e genéticos como as principais causas. Contudo fatores 

sociais devem ser considerados como causas de comorbidades associadas (SIQUEIRA; 

GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

A impulsividade, hiperatividade e desatenção são os sintomas mais prevalentes 

do TDAH. Problemas de impulsividade consistem em comportamentos, tais como 

engajar-se em atividades sem primeiro pensar nas consequências, mudar rapidamente de 

uma atividade para outra e interromper conversas de outras pessoas. Os indicadores de 

comportamento hiperativo incluem distrair-se facilmente, movimentação excessiva, 

inquietude, subir em objetos e sono agitado. A desatenção caracteriza-se por fácil 

distraibilidade, "sonhar acordado", não completa trabalhos e atividades, problemas para 

escutar e sonolência em atividades motoras (GALERA et al., 2008). 

O DSM- V classifica três subtipos de TDAH: desatento, hiperativo/ impulsivo, 

e combinado. O tipo combinado é o mais prevalente. Os sintomas de hiperatividade 

tendem a abrandar na vida adulta, ao contrário dos sintomas de desatenção, que tendem 

a persistir na vida adulta (GOLDSTEIN; MOREWITZ, 2011). 

Esse transtorno o (TDAH) consiste em problemas recorrentes com controle dos 

impulsos e desatenção e pode envolver sintomas de hiperatividade. Trata-se de uma 

condição reconhecida na sociedade há muito tempo. É um transtorno que afeta o 

funcionamento e o desenvolvimento neurocomportamental. Nos estudos 

epidemiológicos americanos, é considerado o mais prevalente transtorno cognitivo e do 

comportamentoentre crianças em idade escolar.  O uso de estimulantes no tratamento 

foi descrito inicialmente em 1937. Muitos termos já foram utilizados para se referir à 

condição, taiscomo problemas de comportamento e aprendizagem, hiperatividade, 

reação hipercinética dainfância etc (CRICHTON, 2001; PATRICK et al., 2009). 

O DSM-V considera que devem estar presentes seis ou mais sintomas de 

desatenção e/ou hiperatividade, com duração mínima de seis meses, início antes dos 7 

anos de idade, em dois contextos diferentes, enfatizando o significativo prejuízo escolar, 

social e ocupacional (APA, 2014). 

 

4.2.1 Desatenção 

  

a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 

atividades escolar, de trabalho ou outras;  
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b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas;  

c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra;  

d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas 

domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou 

incapacidade de compreender instruções);  

e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades;  

f) com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa);  

g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por exemplo, 

brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais);  

h) é facilmente distraído por estímulos alheios às tarefas;  

i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias.  

 

4.1.2.2 Hiperatividade/ impulsividade 

 

De acordo com o DSM-V, seis (ou mais) dos seguintes sintomas de 

hiperatividade devem persistir por pelo menos seis meses, caracterizando-se como 

hiperatividade (APA, 2014). 

a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira;  

b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado;  

c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isso é 

inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de 

inquietação);  

d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer;  

e) está frequentemente “a mil” ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor;  

f) frequentemente fala em demasia.  

Já a impulsividade apresenta como sintomas:  

a) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas;  

b) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez;  
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c) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por exemplo, 

intromete-se em conversas ou brincadeiras). 

Alguns sintomas de hiperatividade/impulsividade ou desatenção que causam 

prejuízo estão presentes antes dos 7 anos de idade. O prejuízo causado pelos sintomas 

está presente em dois ou mais contextos (por exemplo, na escola/trabalho e em casa). 

Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento 

social, escolar ou ocupacional. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o 

curso de um transtorno invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno 

psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental (por exemplo, 

transtorno do humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo ou um transtorno 

da personalidade) (APA, 2014) 

Crianças diagnosticadas com TDAH frequentemente apresentam condições 

comórbidas e também passam por problemas sociais, educacionais e familiares. O 

diagnóstico acarreta prejuízo na qualidade de vida das pessoas acometidas pelo 

transtorno (BRESLAU, 2009; LOE; FELDMAN, 2007; PETERS; JACKSON, 2009). 

Klassen, Miller e Fine (2004) informam que há associação do TDAH com 

outros problemas, sendo que as comorbidade frequentes são: funcionamento emocional 

e comportamental, questões de ordem emocional, na autoestima. Há também associação 

frequente com problemas de aprendizagem, comportamento opositor ou problemas de 

conduta, ansiedade, sintomas depressivos e prejuízo na aquisição de habilidades de 

leitura e matemática, risco maior de reprovação escolar e de evasão escolar (BYUN et 

al., 2006; GALERA et al., 2009; LOE; FELDMAN, 2007). 

TDAH é um problema crônico ao longo da vida. Entre 30% e 50% das 

crianças diagnosticadas com a condição continuam a ter problemas ao longo da vida 

adulta. Em adultos com TDAH, as condições comórbidas mais comuns são: depressão, 

fobia social, ansiedade generalizada, transtornos do controle dos impulsos (GALERA et 

al., 2009). 

Existem indícios de associação do TDAH com estilos de vida caóticos e 

desorganizados. Há também alguma associação com uso de drogas e álcool (forma de 

lidar com os problemas) e com risco de suicídio em homens (VAN CLEAVE; LESLIE, 

2008; BALINT et al., 2008; ELIA; AMBROSINI; RAPOPORT, 1999; GENTILE, 

2004; SOURANDER et al., 2009). 

Para Pliszka (2000), Lamminmakyet al. (1995), Lynskey e Hall (2001); 

Brunsvoldet al. (2008), dentre as comorbidades do TDAH, estão elencadas:  
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   Aproximadamente 20% a 25% das crianças com TDAH apresentam 

dificuldades de aprendizagem. Quando a criança apresenta problemas de desatenção, é 

maior a probabilidade de dificuldades de aprendizagem;Abuso de substâncias é muito 

comum. A presença de problemas de conduta em meninos aumenta o risco de abuso de 

substâncias psicoativas; Pessoas com TDAH podem também sofrer de ansiedade, 

depressão e outras condições comórbidas.  A depressão é mais comum em meninas. 

Diversas condições e problemas médicos e sociais devem ser excluídos antes 

de firmar-se o diagnóstico de TDAH, tais como hipotireoidismo, anemia, intoxicação 

por chumbo, doenças crônicas, prejuízo de visão e audição e efeitos colaterais de alguns 

medicamentos. Problemas associados ao abuso de substâncias e abuso infantil também 

devem ser excluídos antes do diagnóstico de TDAH (SMUCKER; HEYDAYAT, 2001). 

O TDAH está presente em 3% a 8% das crianças e adolescentes e tem 

características de prejuízo da atenção-desatenção, com ou sem impulsividade. O 

tratamento inclui terapia psicológica, adaptações escolares e, se necessário, utilização de 

medicamentos apropriados (GREYDANUS; PRATT; PATEL, 2007; BARKLEY, 

1998). 

 

4.1.3 Transtorno de desenvolvimento de coordenação (TDC) 

 

 O termo dispraxia também é encontrado na literatura. O transtorno de 

desenvolvimento de coordenação (TDC) define-se por comprometimento da 

coordenação motora, sem causas neurológicas ou sensoriais presentes que acarretem 

prejuízos na vida escolar e no cotidiano dos alunos. O desenvolvimento motor dessas 

crianças está expressivamente abaixo para idade e inteligência. Acomete 

aproximadamente cerca de 6% de crianças de 5 a 11 anos e pode persistir na vida adulta 

(SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

O TDC ocorre quando um transtorno no desenvolvimento de habilidades 

motoras ou uma dificuldade de cordenação dos movimentos resulta em dificuldades que 

as crianças apresentam na execução de tarefas diárias. O diagnóstico realizado deve 

garantir que os movimentos comprometidos não estão relacionados a nenhum outro 

problema físico, neurológico ou transtornos comportamentais, ou ainda, se não há mais 

de um transtorno presente (MAZER;BARBA, 2010). 

As características das crianças com TDC são percebidas pela primeira vez 

pelos familiares e pessoas mais próximas da criança, porque as dificuldades motoras 
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interferem no desempenho escolar e/ou com atividades do cotidiano (por exemplo: 

vestir-se, habilidades de playground, caligrafia, atividades de ginástica).Acredita-se que 

TDC afeta 5-6% de crianças em idade escolar e tende a ocorrer com meninos. O TDC 

pode existir sozinho ou pode estar presente em uma criança que também apresenta 

dificuldades de aprendizagem. Pode estar presente também em outras dificuldades de 

fala/linguagem e/ou transtorno de déficit de atenção (APA, 2014). 

Embora não exista certeza do que causa problemas de coordenação motora, 

sugere-se que as crianças possam ter dificuldades em aprender a planejar, organizar, 

executar e/ou modificar seus movimentos. Existe um consenso entre estudiosos de que 

as crianças com TDC têm dificuldade em aprender novas habilidades motoras. Elas 

tendem a usar sua visão para orientar seus movimentos e, por isso, suas habilidades 

motoras podem ser mais prejudicadas (MISSIUNA et al., 2006). 

Tipicamente, as crianças com TDC dependem do feedback e não são capazes 

de prever o resultado de seus movimentos. Como resultado, eles não reconhecem 

facilmente erros de movimento, com isso não aprendem a corrigi-los. Essas 

características levaram os pesquisadores a acreditarem que crianças com TDC podem 

apresentar dificuldades em mover seus corpos bem como ter dificuldades na 

aprendizagem e na utilização de estratégias para resolver problemas e tarefas motoras 

presentes (MAZER;BARBA, 2010). 

Geralmente apresentam dificuldades em tarefas, como pegar uma bola grande e 

depois pegar uma bola pequena. Elas também têm dificuldade em generalizar sua 

aprendizagem motora de uma situação para outra, por exemplo, uma criança que se 

aproxima de uma calçada tem de descobrir que subir na calçada é semelhante a subir 

escadas. Ter que responder a um ambiente em movimento, por exemplo, apanhar ou 

bater numa bola em movimento ou evitar outros no jogo em equipe (MISSIUNA et al., 

2006). 

Crianças diagnosticadas com TDC têm dificuldade em monitorar as 

informações no ambiente para que responda antecipadamente. Elas ainda parecem 

desajeitadas e apresentam dificuldades na aprendizagem de realização novas tarefas 

motoras (SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

Crianças com TDC podem apresentar dificuldade em equilibrar a necessidade 

de velocidade com a necessidade de precisão. Como por exemplo, a escrita pode ser 

muito nítida, mas extremamente lenta. Podem apresentar dificuldades em assuntos 

escolares, como matemática, ortografia ou linguagem, pois exigem que a caligrafia seja 
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precisa e organizada na página. As dificuldades se estendem para as atividades da vida 

diária (por exemplo, vestir-se, usar uma faca e garfo, escovar os dentes, utilizar zíperes, 

organizar uma mochila). Com relação a prazos de conclusão de trabalhos escolares, 

estes ficam prejudicados, pois exigem muito mais esforço, e existe a propensão para se 

distrair. Podem vir a apresentar dificuldades na organização da mesa de trabalho 

(DAVIS et al., 2007). 

Se uma criança exibir qualquer número destas características, e se estes 

problemas estão interferindo na capacidade da criança de participar com sucesso em 

casa, na escola ou na comunidade, é importante que a criança seja avaliada por um 

médico ou pediatra. O médico pode, em seguida, encaminhar a criança para outro 

profissional (MAZER;BARBA, 2010). 

Estudos mostram, de forma bastante conclusiva, que a maioria das crianças não 

consegue superar esses problemas. É importante reconhecer essas dificuldades motoras 

porque as crianças com TDC são mais propensas a desenvolver problemas 

comportamentais, demonstram baixa autoestima, depressão e ansiedade, e estão em 

maior risco de sobrepeso (DAVIS et al., 2007). 

 Professores e pais podem trabalhar juntos para garantir que a criança com 

TDC experimente sucesso na escola. Os pais podem achar útil reunir-se com o professor 

para discutir as dificuldades específicas de seu filho. Um Plano Educacional 

Individualizado (PEI) pode ser necessário em alguns casos (MISSIUNA, 2006). 

As dificuldades na execução motora podem acarretar prejuízos, como baixa 

autoestima, causar um aumento dos níveis de ansiedade, e, como consequências, 

apresentar dificuldades na aprendizagem e nas relações sociais e entre os pares. O TDC 

interfere nas atividades da vida diária, bem como nas atividades escolares dos alunos. 

Os profissionais necessitam de preparo para trabalhar com essas alterações. Assim, 

podem minimizar as consequências e melhorar a qualidade de vida das crianças 

(TONIOLO; CAPELLINI, 2010). 

 Após ter estudado o desempenho escolar e os transtornos de aprendizagem e a 

importância da identificação precoce do baixo desempenho e de qualquer outro 

transtorno, principalmente por parte da familia e de professores, não há dúvidas que a 

identificação precoce é melhor do que a identificação tardia. A seguir o estudo se 

referenciará ao ensino fundamental, uma etapa da educação básica. 
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5 O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ensino fundamental é o nome dado a uma das etapas da educação básica no 

Brasil. Tem duração de nove anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as pessoas 

com idade entre 6 e 14 anos. A organização do ensino fundamental divide-o, na prática, 

em dois ciclos. O primeiro, que corresponde aos primeiros cinco anos (chamados anos 

iniciais do ensino fundamental), é desenvolvido, usualmente, em classes com um único 

professor regente. O segundo ciclo corresponde aos anos finais, nos quais o trabalho 

pedagógico é desenvolvido por uma equipe de professores especialistas em diferentes 

disciplinas. Essa forma de organização do ensino fundamental remonta à antiga divisão 

do ensino primário em relação ao primeiro ciclo do ensino secundário (ginasial). 

No decorrer da história da educação brasileira, quando legalmente orientado 

pela legislação educacional, o ensino fundamental sofreu diversas modificações 

estruturais, inclusive em sua nomenclatura. Assim sendo, torna-se imprescindível o 

constante estudo dos aspectos históricos e legais da implantação dessa política pública, 

bem como seus antecedentes, a fim de dar continuidade à discussão, compreendendo as 

bases que a sustentam numa perspectiva social, ideológica, política e cultural. 

 

5.1 Histórico 

 

No que diz respeito à elaboração das constituições brasileiras, desde a primeira 

datada de 1823 até a atual promulgada em 1988, constata-se que ao longo da história da 

educação do nosso país, as mesmas focalizaram questões que acabaram por assumir 

diferentes contornos, de maneira a envolver sujeitos diversos, à medida que esse 

conjunto de normas jurídico constitucional se modificava, objetivando atender as 

demandas advindas de um momento social e político. 

Na opinião de Fávero (2001, p. 52), “o conjunto de normas jurídico-

constitucionais constitui um campo aberto à realização de pesquisas sistemáticas, na 

área da educação”. Trata-se de uma ação importante para que se possa compreender e 

perceber os avanços e as conquistas da educação, uma vez que a análise desses textos e 

de suas fontes primária revela as interfaces da educação. Os estudos das constituições 

brasileiras têm contribuído para que se possa perceber progressivamente questões 

recorrentes, tais como: obrigatoriedade e gratuidade do ensino, liberdade do ensino, 

ensino público verso ensino privado, ensino religioso nas escolas públicas, centralização 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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x descentralização e financiamento do ensino, enfim, questões que foram se somando à 

trajetória das constituições. 

Saviani (1997) salienta que, com a constituição de 1946, inicia-se o processo 

de discussão acerca das diretrizes e bases da educação brasileira, sendo assim, destaca-

se a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 4.024/61, que 

garantiu o compromisso político de ampliar a educação obrigatória de quatro para seis 

anos. No entanto, o contexto de implantação dessa lei se deu num momento político de 

muitas disputas entre interesses públicos e privados, de modo que o Projeto de Lei foi 

encaminhado pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra à Câmara Federal, tendo sido 

sancionado, somente em 1961, ou seja, após 13 anos de muitos conflitos originados dos 

interesses de grupos que disputavam espaços políticos naquele momento. 

O ingresso nessa etapa do ensino era obrigatório a partir dos sete anos de idade 

completos, como previa o artigo 27 da lei:  

Art. 27.  O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será 

ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade 

poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes 

ao seu nível de desenvolvimento (BRASIL, 1961). 

 

A Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à educação nacional, 

permitiu a coexistência de sistemas de ensino em diferentes esferas, objetivando uma 

maior articulação entre as normas e as finalidades gerais, por meio de competências 

privativas, concorrentes e comuns (CURY, 2002). O fato é que, em decorrência dessa 

articulação entre os sistemas de ensino, explicita-se a exigência de um Plano Nacional 

de Educação, que possibilite o cumprimento de ações estabelecendo objetivos e metas a 

serem cumpridos. Sistema implica organização sob normas comuns que obrigam a 

todos seus integrantes (SAVIANI, 1997). 

O primeiro Plano Nacional de Educação é de 1962, deu-se na vigência da 

primeira LDB n. 4.024/61 e constituiu um conjunto de metas que deveriam ser 

alcançadas no prazo de oito anos. Em 1965, sofreu revisão devido à introdução de 

normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos estaduais. 

De acordo com Menezes  et al (2002), a LDB 4.024/61, não conseguiu resolver 

a questão da descontinuidade entre o ensino primário e o ensino médio, o que 

continuava se configurando como um problema na extensão e continuidade do processo 

de escolarização da época. 

Na LDB 5.692, de 11 de agosto de 1971, o até então chamado ensino primário 

passou a ser denominado ensino de primeiro grau, e objetivava a formação da criança 
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e/ou adolescente, preparo para o trabalho e para o exercício da cidadania, como dispõe 

em seu artigo primeiro (BRASIL, 1971): 

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo 

para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971). 

 

O ensino de primeiro grau tinha a duração de oito anos e a lei estabelecia como 

obrigatória a matrícula das crianças com sete anos de idade nesse nível de ensino. O 

ensino de 1º grau destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, variando em 

conteúdo e métodos segundo as fases de desenvolvimento dos alunos.   

Art. 18. O ensino de 1º grau terá a duração de oito anos letivos e 

compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividades.  

Art. 19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade 

mínima de sete anos (BRASIL, 1971).   

 

A lei 5.692/71 vigorou por um longo tempo, vinte e cinco anos, até que, depois 

de muitas discussões, reivindicações e luta dos profissionais da área da educação para 

uma mudança no sistema educacional brasileiro, o Congresso Nacional sancionou a 

LDB 9.394, em 20 de dezembro de 1996.  Esta que dispõe sobre as diretrizes e bases do 

nosso sistema educacional até hoje, com algumas alterações (BRASIL, 1996). 

Na continuidade, a LDB n. 9.394/96, no art. 9º inciso I, delega que a 

responsabilidade de elaboração do Plano Nacional é da União em colaboração com o 

Distrito Federal, Estado e Municípios. Além desse artigo, há também o art.87 das 

Disposições Transitórias, que estabelece o prazo de um ano, após publicação da nova 

LDB, para que a União encaminhe ao Congresso Nacional o Plano Nacional de 

Educação com diretrizes e metas para os próximos dez anos, devendo estar de acordo 

com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (BRASIL, 1996). 

Saviani (1997, p. 210) refere-se à LDB 9.394/96 como “[...] uma importante 

conquista no sentido de se caminhar em direção a um verdadeiro sistema nacional de 

educação abrangente e universalizado, isto é, capaz de garantir a plena escolaridade a 

toda à população do país”, mas salienta que é importante não perder de vista que o 

conceito de educação básica adotado implica não apenas uma reordenação do ensino 

fundamental. É necessário o empenho em universalizar o ensino médio na perspectiva 

de uma escola unificada, capaz de articular a diversidade de experiências e situações em 

torno do objetivo de formar seres humanos plenamente desenvolvidos. 

O Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei n. 10.172/01, o qual atende 

ao disposto no art. 214 da Constituição Federal de 1988, determina que a lei 
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estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a 

articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das 

ações do Poder Público (BRASIL, 2001). 

A Lei nº 11.114 (BRASIL, 2005), de 16 de maio de 2005, estabeleceu a 

obrigatoriedade da matrícula das crianças de seis anos de idade no ensino fundamental, 

alterando a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) em seus artigos 6, 32 e 87. Com a alteração, 

os artigos passaram a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 

partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental.   

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório 

e gratuito na escola pública a partir dos seis anos [...].  

Art.87.[...]    

I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino 
fundamental, atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de 

ensino:  

a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de 

todas as redes escolares;  

b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa 

e cinco por cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes 

escolares públicas; e 

c) não redução média derecursos  por  aluno  do  ensino  fundamental  na  

respectiva rede pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos  

de idade; [...] (BRASIL, 2005).   

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove 

Anos ressaltam que o ensino fundamental é um direito de todo cidadão com vistas a sua 

formação (BRASIL, 2013), sendo interpretado, portanto, como um nível de ensino 

essencial, indispensável, imprescindível. O ponto chave do ensino fundamental de 9 

anos é a reorganização da proposta pedagógica, respeitando a criança em suas fases 

específicas de desenvolvimento, ou seja, respeitando o direito de ser criança antes de ser 

aluno.  

A ampliação do Ensino Fundamental representa um grande avanço na história 

da educação brasileira, porque a criança passa a ter o direito de entrar mais cedo na 

escola obrigatória, fato que tem provocado muitas discussões entre os envolvidos na 

implantação e implementação dessa política educacional. Tal conquista exige ações que 

possibilitam a esses alunos estarem nos espaços escolares, experimentando novas 

aprendizagens, através da convivência com o outro em situações que lhes permitam 

conhecer o mundo.  
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5.2 Educação de qualidade 

 

O combate à reprovação com políticas de aprovação automática, ciclos e 

progressão continuada incide sobre os índices de “produtividade” dos sistemas, uma vez 

que tais políticas induzem a uma aprovação igual ou superior a 70%, o que torna a 

aferição da qualidade mais complexa. A partir dessa dificuldade, a educação brasileira 

vem incorporando outros indicadores de qualidade, que é indicada pela capacidade 

cognitiva dos estudantes, aferida mediante testes padronizados em larga escala, nos 

moldes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), da Prova 

Brasil, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). 

A avaliação em larga escala da educação foi instituída no Brasil a partir do 

início da década de 1990 e encontrou contexto particularmente fértil para sua 

consolidação a partir de 1995. Alinhada com o desenvolvimento dessa política já em 

curso, em 1996, a LDB vem estabelecer que compete à União “assegurar processo 

nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 

em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino” (art. 9º, inciso VI). Antes, porém, a garantia da 

qualidade já se fazia presente na Constituição Federal de 1988, a qual define, como um 

dos princípios do ensino brasileiro, a garantia de padrão de qualidade (art. 206, inciso 

VII), estabelece que a União deve garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade (art. 211, parágrafo 1º) e determina vinculação de recursos 

por esfera administrativa a serem aplicados para a realização dessas finalidades (art. 

212). Assim, o texto constitucional e a legislação subsequente evidenciam a 

obrigatoriedade da oferta educacional de qualidade (FRANCO; ALVES; BONAMINO, 

2007). 

De acordo com os autores acima, a realização da avaliação nacional, através da 

aplicação dos testes de aferição de qualidade, segundo seus executores, baseia-se no 

pressuposto de que com eles seja possível avaliar se o aluno domina ou não os 

conhecimentos designados para aquela etapa. Os resultados permitem a constatação de 

que a ampliação do acesso não eliminou as fortes desigualdades sociais, regionais e 

internas dos próprios sistemas. 

No ensino fundamental, atualmente existem dois principais mecanismos 

nacionais de avaliação em larga escala usados pelo governo: a Prova Brasil e o Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Ambos têm o objetivo de avaliar a 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos (CASTRO, 2009).  

A Prova Brasil, na opinião de Castro (2009), é diretamente direcionada para o 

ensino fundamental e usa a mesma metodologia que o SAEB, por isso passaram a ser 

realizados em conjunto. A diferença, no entanto, é que esta última é universal e 

apresenta resultados por escola. As médias de desempenho nessas duas avaliações 

subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado 

das taxas de aprovação nessas esferas. Este índice, bastante valorizado pelo governo, 

porém, questionável em seus fundamentos, métodos e resultados, é divulgado de dois 

em dois anos e através dele se apresenta o desempenho específico do país, estados, 

municípios e escolas públicas de todo Brasil.Diante desse indicador, foram 

estabelecidas metas a serem alcançadas até 2021, quando o Brasil objetiva alcançar a 

nota 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, numa escala de 0 a 10, padrão definido 

como aceitável para os membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

A questão da qualidade da educação ainda é um grande desafio para o Brasil. 

Isso comprova que as políticas educacionais implementadas até então mostram 

resultados ainda modestos quanto à melhoria do desempenho dos alunos, indicando que 

nenhuma delas foi capaz de oferecer incremento de qualidade na magnitude necessária. 

 

5.3 O professor do ensino fundamental 

 

Para o professor dos primeiros anos escolares, essa época representa um 

desafio, pois as crianças se distraem com mais facilidade e nem sempre prestam atenção 

ao que é ensinado. Uma boa alternativa é utilizar a curiosidade natural da turma a fim de 

atraí-la para os conteúdos a serem ensinados. Livros didáticos com conteúdo lúdico e 

criativo e recursos didáticos de apoio ao professor são de grande auxílio nesse momento 

(BRASIL ESCOLA, 2017).  

O professor é o mediador do processo educativo. É ele quem favorece a 

aprendizagem servindo de mediador entre a criança e o mundo. Enquanto mediador o 

professor é quem possibilita à criança alcançar um desenvolvimento que ela ainda não 

atinge sozinha. Neste processo de mediação, o professor usa ferramentas culturais, tais 

como a linguagem e outros meios para fazer com que a criança domine e se aproprie dos 
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instrumentos culturais, como os conceitos, as ideias, as competências e todas as 

possíveis aprendizagens. O professor é um orientador, um estimulador de todos os 

processos que levam os alunos a construírem seus conceitos, valores, atitudes e 

habilidades que lhes permitam crescer como pessoas, cidadãos e futuros trabalhadores, 

desempenhando uma influência verdadeiramente construtiva (MANTOVANINI, 2001). 

Moretto (2007, p. 101) explica que o professor deve planejar suas aulas e ter 

esse planejamento como instrumento de gestão em sala de aula. Ao planejar, a 

preocupação principal é organizar o espaço, o tempo, os materiais, as atividades, as 

estratégias de trabalho e replanejar as ações a partir da reflexão do trabalho diário. Isso 

visa a garantir que se tenha tempo para falar, ouvir, brincar, ler histórias, desenhar, 

pintar, comer, descansar, sonhar, criar e promover o contato com o conhecimento 

legitimado e a cultura vigente, realizar tudo isto com qualidade e assim construir a 

identidade do grupo junto com a criança. 

O planejamento deve ser flexível e aberto à contribuição das crianças, aos 

acontecimentos imprevistos e significativos. Ele deve servir para o educador 

desenvolver uma análise crítica do seu trabalho, buscando um aperfeiçoamento e novos 

significados para sua prática pedagógica. 

No que se refere à avaliação, esta é o meio de aprendizagem que tem como 

função auxiliar e orientar o professor sobre as capacidades e competências na 

compreensão dos saberes escolares. Os resultados destas avaliações devem possibilitar 

ao professor rever estratégias que vem utilizando, constatar a necessidade de retomar 

determinadas atividades e estar sempre em busca de conhecer um pouco mais sobre o 

pensamento de seus alunos (MANTOVANINI, 2001). 

A avaliação se norteia pelas concepções de criança e de educação do professor. 

O principal objetivo de avaliar é justamente ampliar o entendimento do professor sobre 

os alunos, sua prática e seu grupo. Assim terá recursos para subsidiar o trabalho 

realizado. A avaliação é necessária no Ensino Fundamental, pois é através dela que o 

professor pode diagnosticar pontos importantes e fazer coleta de informações sobre os 

processos educativos de cada criança (MANTOVANINI, 2001). 

Moysés (1994) define o “bom professor” como aquele que se sentindo 

politicamente comprometido com seu aluno, conhece e utiliza os recursos capazes de 

lhes propiciar uma aprendizagem real e plena de sentido, com a prevalência do 

significado e não a simples associação entre estímulo e resposta. Para ele, uma das 

possíveis dificuldades dos professores em promover a aprendizagem por compreensão 
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pode vir do fato de que eles também tenham sido submetidos a um ensino mecânico e 

cujos conteúdos deveriam ser memorizados. 

 

5.4 O aluno do ensino fundamental 

 

Os anos intermediários da infância, aproximadamente dos seis aos doze anos, 

são muitas vezes chamados de anos escolares ou período da meninice. Caracterizam-se 

como um período de cristalização, já que os seus desenvolvimentos são lentos, 

uniformes e proporcionam previsores razoavelmente estáveis das características da 

criança como jovem adulto. Embora a família continue a desempenhar um papel 

importante nos processos de desenvolvimento, a escola surge nesta época como 

contribuidor fundamental para o crescimento da criança. Ela provê, não somente, uma 

atmosfera para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e acadêmicas, como 

também representa um ambiente em que os grupos de pares podem influenciar a 

socialização da criança (PAPALIA; OLDS,FELDMAN 2013). 

Entende-se o aluno como um ser que possui necessidades próprias, sendo que, 

desde seu nascimento, já traz conhecimentos que adquire em seu ambiente familiar. É 

um ser dotado de competências e capacidades, com particularidades e que necessita 

estar inserido na vida social. 

A escola, portanto, é o local onde acontece esta aquisição de conhecimentos, 

em que o aluno adquire e interage com os outros, transformando-se em cidadão, com 

compromissos e direitos. É nesta perspectiva que a escola cumpre seu papel atual de 

fazer com que os educandos consigam de forma mais completa possível a aquisição de 

todas as competências e habilidades que necessita para sua vida como cidadão (GÓE; 

SMOLKA, 1997). 

Desde a pré-escola, as crianças têm relações com outras crianças a quem 

chamam de amiguinhos, mas é entre 6 e 12 anos que o grupo de amizade começa a 

influenciar. As crianças, como atores sociais de pleno direito, participam efetivamente 

do contexto social no qual estão inseridas e interagem com os signos e símbolos 

construídos socialmente, assim como constroem novos signos e símbolos a partir dessa 

interação.As crianças são sujeitos capazes de interagir com os signos e símbolos 

construídos socialmente, bem como de atribuir distintos significados a partir dessa 

interação (VYGOTSKY, 2000). 
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O que se pode entender é que o papel do professor é de mediador do processo 

de ensino e aprendizagem; o papel do aluno é o de sujeito atuante na construção do 

conhecimento de maneira que se possa colocar em contato com a herança histórica do 

saber humano; e o papel da escola é o de apontar as necessidades de transformação das 

relações sociais em todas as suas dimensões. 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Objetivo 

 

Analisar a correlação entre os níveis de ansiedade e o desempenho escolar em 

alunos do Ensino Fundamental I. 

 

6.2 Justificativa 

 

A presente pesquisa investigou as relações da ansiedadecom desempenho 

escolar, buscando verificar se existe relação entre as variáveis. Essa investigação se fez 

importante, pois é imprescindível compreender se existe relação entre os níveis de 

ansiedade e o desempenho escolar em alunos do Ensino Fundamental I. O estudo é 

importante e pretende contribuir para a área da Educação, em decorrência da 

perspectiva e relevância social. 

A partir dos resultados desta pesquisa, pretende-se compreender melhor a 

relação entre ansiedade e o desempenho escolar, e também contribuir com os 

profissionais que atuam com a educação, podendo ser utilizado como um subsídio que 

possa levar a realização de intervenções, contribuindo para a aprendizagem dos alunos. 

No entanto, existem poucos estudos que abordam a relação dos níveis de ansiedade e o 

desempenho escolar em alunos do ensino fundamental I. 

 

6.3 Apresentação do problema 

 

Fundamentado no enquadramento teórico e na justificativa, a seguinte questão 

foi levantada: 

Existe relação entre os níveis de ansiedade e o desempenho escolar em alunos 

do Ensino Fundamental I? 

Baseado no problema do estudo levantou a seguinte hipótese: 

Há relação entre a ansiedade apresenta relação com o desempenho escolar em 

alunos do Ensino Fundamental I, ou seja quanto maior o nível de ansiedade mais baixo 

é o desempenho escolar dos alunos. 
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6.4 Participantes 

 

Para a pesquisa quantitativa, primária e de corte transversal, foram recrutados 

94 alunos, com idade entre 10 a 12 anos, matriculados no quinto ano do ensino 

fundamental das escolas municipais de uma cidade do Sul de Minas Gerais. 

O critério de inclusão foi ser aluno regularmente matriculado no quinto ano das 

escolas municipais de Brazópolis. Os critérios de exclusão foram: alunos matriculados 

em outros anos escolares e alunos com diagnóstico de Transtorno de Aprendizagem. 

Os dados dos participantes foram utilizados para a pesquisa, porém não serão 

divulgados os dados pessoais. Todos os dados dos participantes são sigilosos e apenas 

as pesquisadoras tiveram acesso a eles. O material de coleta dos dados será guardado 

por cinco anos, em local apropriado na Universidade do Vale do Sapucaí sob a 

responsabilidade da pesquisadora orientadora. 

 

6.5 Instrumentos 

 

Para avaliar ansiedade foi utilizado o Inventário de Ansiedade na Escola (IAE) 

validado por Oliveira e Sisto (2002), que contém trinta e quatro itens, sendo uma escala 

de tipo Likert com três opções (sempre, às vezes e nunca) na qual se assinala a resposta. 

Sempre vale 02 pontos, às vezes, 01 e nunca0 “Zero”. A pontuação mínima é 0 (zero) e 

a máxima 68 (sessenta e oito pontos). Exemplo de frases: “Quando estou na escola 

minha barriga dói”; “Fico preocupado com minhas notas”; “Na hora de ir para escola 

sinto enjoo”; “Fico assustado quando o professor chama minha atenção”. 

As frases se agrupam em quatro fatores bem discriminados. Para interpretar 

cada fator observou-se a possível nucleação das frases. Assim, o núcleo do Fator 1 foi 

interpretado como medo genérico; como por exemplo, a frase número 13 “ Tenho 

vontade de chorar quando meus colegas riem de mim”; o núcleo do Fator 2 foi 

interpretado como de satisfação ou compensação, como por exemplo, o número 12 

“Procuro acertar os exercícios que faço na classe”; o núcleo do Fator 3 foi interpretado 

como de evitação,  como por exemplo, o número 16 “Quero me livrar logo das tarefas 

escolares”; e o núcleo do Fator 4foi interpretado como medo de situações avaliativas,  

como por exemplo, o número 15 “Fico assustado quando o professor chama a minha 

atenção”. 
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As medidas de precisão foram calculadas com base na consistência interna, 

para cada subescala e para o instrumento como um todo. Dentre as subescalas, a que 

apresentou menor precisão por alfa foi a do Fator 2 (satisfação ou compensação) com 

coeficiente 0,66. No Fator 3 (evitação), o coeficiente alfa foi 0,68 e no fator 4 (medo de 

situações avaliativas) igual a 0,69. O Fator 1 (medo genérico) apresentou coeficiente 

alfa 0,88. Esses valores podem ser considerados bons ao se julgar o número de itens. 

Para a ansiedade geral observa-se coeficiente alfa de 0,84. 

Já para o desempenho, foi utilizado o Teste de Desempenho Escolar (TDE). O 

TDE tem como objetivo oferecer uma avaliação das capacidades fundamentais para o 

desempenho escolar O processo de concepção do TDE está fundamentado em critérios 

elaborados partir da realidade brasileira, visando preencher a lacuna existente nos 

instrumentos de mediação psicopedagógicos validados e padronizados para nosso país 

(STEIN, 1994). A análise da consistência interna foi realizada para cada um dos 

substestes. A partir dos escores dos itens e do escore total no subtesteforam calculados a 

média, o desvio padrão de cada item, o coeficiente de correlação item total e coeficiente 

alfa (estimativa do coeficiente de fidedignidade) do escore total do subteste. Os itens 

que apresentaram coeficiente de correlação item-total baixo foram eliminados do 

subteste em questão. Esse procedimento determinou que dez dos itens do Subteste de 

Escrita, sete itens do Subteste de Aritmética e cinco itens do Subteste de Leitura fossem 

eliminados. Depois de eliminados esses itens, foram recalculados o coeficiente alfa, a 

média e o desvio padrão para o escore total de cada subteste e do teste total. 

A correção é realizada computando-se os itens respondidos, sendo que cada 

item vale 1 (um) ponto. A soma dos pontos correspondentes a cada subteste é 

denominada Escore Bruto (EB). O somatório dos Escores Brutos forma o Escore Bruto 

Total no TDE. No subteste de Escrita, o EB máximo que pode ser alcançado é de 35 

pontos; enquanto que, no subteste de Aritmética, é de 38 pontos e, por fim, no subteste 

de Leitura, o total de pontos pode chegar a 70. O EB Total que pode ser alcançado no 

TDE é de 143 pontos. 

Os itens em cada subteste têm um nível crescente de dificuldade de forma que 

as crianças que estão em séries mais adiantadas avançam mais na execução dos itens 

propostos. 

Após a obtenção dos EB por subteste e do EBT, são utilizadas tabelas de 

normas para interpretação dos resultados. Os EB em cada subteste e o EBT podem ser 

analisados para cada série escolar, de 1ª a 6ª séries do primeiro grau, ou a partir da idade 
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do sujeito até 11 anos, conforme descrição do manual.  Neste estudo optou-se por 5º 

ano, embora, tenham sido encontrados alunos com 12 anos. 

  

6.6 Procedimento 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade do Vale do Sapucaí,( 

ANEXO A) foi organizada a coleta de dados de acordo com a Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde em (Anexo A), constando, no Apêndice A, a 

autorização da secretaria de educação para a realização da pesquisa. 

Os responsáveis pelos alunos receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B), que foi assinado pelos pais ou responsáveis do participante 

da pesquisa, comprovando ciência e autorização da pesquisa, bem como a compreensão 

de riscos e benefícios que os alunos seriam expostos durante a realização da pesquisa. 

Foram entregues os TCLEs aos pais ou responsáveis dos participantes das duas escolas. 

Após a autorização dos pais, iniciou-se a coleta de dados e foi entregue o Termo de 

Assentimento (Apêndice C) aos alunos na data da aplicação os instrumentos. A 

aplicação ocorreu em duas fases em cada uma das escolas. 

A aplicação dos instrumentos ocorreu em dois momentos distintos. Na primeira 

etapa foi realizada a aplicação do TDE. A aplicação do instrumento TDE é individual. O 

material é constituído pelo caderno do teste, lápis apontados, borracha, ficha do 

examinador com a lista de palavras e frases para o Subteste de Escrita; folha de estímulo 

contendo as palavras a serem lidas pelo examinando no Subteste de Leitura e crivo para 

a correção do Subteste de Aritmética. O tempo utilizado para a aplicação foi de 

aproximadamente 35 minutos. 

Foi observada a condição-padrão de iluminação, controle de ruídos e 

acomodações, que são comuns a outros exames psicopedagógicos. O teste deve ser 

aplicado em uma sala bem iluminada, silenciosa e livre de distrações, bem como devem 

ser tomadas as precauções para que o teste seja completado sem interrupções. Caso haja 

necessidade de se fazer alguma interrupção durante a aplicação, esta deve ser feita ao 

término de um dos subtestes e antes do início do próximo. Os equipamentos necessários 

para a aplicação são mesa e cadeira de alturas adequadas para o examinando e cadeira 

para o examinador. O examinando deve estar à frente ao examinador. A mesa deve ser 

suficientemente grande para comportar o caderno do teste e um espaço equivalente para 

ser utilizado pelo examinador. 
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Inicialmente foi estabelecido um rapport com a finalidade de diminuir a 

ansiedade do aluno.  Iniciou-se com o preenchimento do caderno de respostas com o 

nome, a série, a escola e a idade da criança. A seguir foram dadas as instruções do 

manual do teste que são padronizadas. Nessas instruções, é explicado à criança que ela 

irá fazer algumas atividades parecidas com as atividades que faz em sala de aula e que 

essas atividades foram feitas para crianças de várias séries escolares, portanto, ela pode 

encontrar atividades que ainda não aprendeu, por isso, deve se preocupar em fazer, da 

melhor forma possível, as atividades que já aprendeu. Inicialmente, realizou-se um 

ditado de palavras, seguido de atividades de Aritmética e por último o subteste de 

Leitura. Não havendo limite de tempo para execução dos subtestes. 

No segundo momento, foi utilizado o Inventário de Ansiedade na Escola 

(IAE), validado por Oliveira e Sisto (2002).A aplicação se deu de forma coletiva e o 

tempo de duração foi em torno de 30 minutos aproximadamente. O inventário contém 

trinta e quatro itens, é uma escala de tipo Likert com três opções. As frases se agrupam 

em quatro fatores bem discriminados.  

Foram distribuídos os Inventários contendo 34 perguntas para cada aluno e 

solicitado que completassem o cabeçalho com os dados pessoais, tais como: nome, 

escola, sexo idade e série. Após essa primeira etapa, foi solicitado que assinalassem 

pintando a bolinha correspondente às respostas que variavam entre: às vezes, sempre e 

nunca. 

As perguntas foram lidas uma de cada vez em voz alta pela pesquisadora. A 

correção dos itens ocorreu da seguinte forma: foram distribuídos três valores distintos 

para as respostas. Dois pontos destinados para “sempre”, um ponto para  “às vezes” e 

zero para “nunca”.  Após a distribuição dos pontos, os dados foram inseridos na 

planilha do Excel para calcular a pontuação das subescalas composta por: 

 Fator 1: Medo Genérico; Fator 2: Compensação; Fator 3: Evitação; Fator 4: 

Medo de Avaliação e Ansiedade Geral. 
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6.7 Análise estatística 

 

O delineamento da pesquisa analisou a relação entre os níveis de ansiedade e o 

desempenho escolar de alunos do Ensino Fundamental I. Os dados da pesquisa foram 

analisados quantitativamente, respectivamente por meio de técnicas estatísticas 

descritivas (mínimo, máximo, média e desvio padrão). Foi realizada uma análise da 

dispersão dos dados em relação ao padrão da reta para analisar se os dados são 

paramétricos ou não paramétricos.  

Na correlação foi observado o padrão da reta no diagrama de dispersão. Os 

autliers também foram analisados. Após a análise foi realizado o teste de Sperman para 

a correlação entre as variáveis: ansiedade, escrita, leitura e aritmética. 

A análise estatística foi realizada no programa StatisticalPackage for the Social 

Science (SPSS) versão 20.0. Considerando a rejeição da hipótese de nulidade de 5% ( p 

<0,05) para os resultados 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estudo analisou a relação da ansiedade com o desempenho escolar em alunos 

do Ensino Fundamental I. A estatística descritiva fornece os dados que são apresentados 

em mínimo, máximo e desvio padrão. E foram encontrados os seguintes valores 

conforme demonstra a tabela 1. 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da ansiedade total 

 
Ansiedade total Desempenho 

Escolar 

Média 1,489 110,72 

Desvio 

Padrão 
0,50 14,22 

Mínimo 1,00 59,00 

Máximo 2,00 136,00 

 

A média de idade dos 92 participantes foiDp10,46±0,8 anos, sendo 

Dp10,66±1,0 anos para o sexo masculino eDp 10,27±0,6 para o sexo feminino. 

 

Tabela 2. Correlação do escore do( IAE), Inventário de Ansiedade na Escola com as 

variáveis do Teste de Desempenho Escolar (TDE). 

Instrumento  Escrita Aritmética Leitura Total 

Ansiedade (N=92) 

R - 0,155 - 0,207 0,056 - 0,196 

P 0,139 0,048* 0,594 0,062 

Fator 1 (N=92) 

R - 0,220 0,023 - 0,111 - 0,142 

P 0,035* 0,825 0,290 0,178 

Fator 2 (N=92) 

R 0,066 -0,081 0,088 0,040 

P 0,532 0,440 0,402 0,708 

Fator 3 (N=92) 

R - 0,149 - 0,149 - 0,327 - 0,204 

P 0,157 0,158 0,001* 0,051 

Fator 4 (N=92) 

R - 0,126 - 0,116 - 0,019 - 0,105 

P 0,232 0,271 0,857 0,318 

* Tem correlação entre as variáveis 
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Na Tabela 2, percebe-se que o instrumento Ansiedade apresentou correlação 

fraca (r=-0,207 p=0,048) com o subteste Aritmética do TDE. A ansiedade em relação à 

matemática é um fenômeno que compreende reações emocionais negativas diante de 

situações que implicam o uso de conhecimentos matemáticos. Trata-se de uma 

ansiedade que não é inata e não se relaciona com transtornos de aprendizagem. Uma das 

fontes primárias da ansiedade diante da matemática está na história escolar do aluno, na 

qual podem ser identificadas experiências negativas marcantes na tentativa de aprender. 

(CARMO; SIMIONATO, 2012). 

Em se tratando da correlação entre ansiedade e aritmética, os estudos de 

Vitasariet al (2010) explicam que a falta de habilidade do aluno para lidar com a 

quantificação e o baixo desempenho em aritmética estão relacionados com a ansiedade. 

Existem inúmeros estudos nacionais e internacionais que relacionam a ansiedade com 

aritmética, entre eles cita-se (FASSIS; MENDES; CARMO, 2014; VITASARI 2010). 

Além disso, cada um explica a sua maneira a ansiedade diante da aritmética, cada um 

destacando aspectos relevantes, porém parciais conforme já explicado no texto desse 

estudo. 

No que se refere aos fatores do Inventário de Ansiedade na Escola, observa-se 

que o fator 1 (medo genérico) se correlacionou com a escrita, e o fator 3 (evitação) 

apresentou correlação com a leitura, embora em ambas as situações a correlação seja 

fraca (escrita -0,220 p=0,035 e item leitura 0,327 p=0,001). Quanto à correlação do 

medo de a escrita, observa-se, na escola, além de vivenciar isto lendo e vivendo a 

alfabetização no dia a dia, que questiona-sesobre os diversos sentimentos, ora de prazer, 

ora de medo, são despertados nos estudantes, leitores ou escritores.  A escrita passa a ser 

uma necessidade com diversas funções sociais e mudanças ao longo do tempo. Sendo 

assim, cabe ao professor influenciar de maneira positiva no momento da aquisição das 

competências da leitura e da escrita.(CARMO; SIMIONATO, 2012). 
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Figura 1. Correlação da Escrita e Aritmética 

Gráfico de dispersão – Linear. Teste de Spearman 

Correlação de coeficiente = 0,488. Valor de p <0,001. 

 

Na figura 1 observa-se que houve correlação moderada da escrita com a 

aritmética. A aritmética, por sua vez, além da capacidade de cálculo, depende da 

habilidade de se compreender um contexto e ainda da capacidade de escrita e de 

compreensão da linguagem (SANTOS, 2005; TONELOTTO 2002). O estudo de 

Tonelotto (2002), por exemplo, ao avaliar o desempenho escolar de estudantes de 

primeira série do Ensino Fundamental, verificou associações, com índices de correlação 

fortes e significativos, tanto entre leitura e escrita como entre escrita e aritmética, do 

mesmo modo, só que com estudantes de 5ª a 8ª séries, encontraram-se relações também 

significativas entre as variáveis.  

De acordo com Ellis (2001) estudos sobre a escrita e cálculo são encontrados 

em menor quantidade que os estudos sobre leitura, provavelmente pelo fato de que 

sejam processos menos utilizados pela maioria dos seres humanos ou ainda pelo fato da 

leitura ser considerada a base para que a escrita e cálculo se estruturem. 
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Figura 2. Correlação da Escrita e Leitura 

Gráfico de dispersão – Linear. Teste de Spearman 

correlação de coeficiente = 0,634. Valor de p <0,001. 

 

Na figura 2 observa-se que houve correlação moderada da leitura com a escrita. 

Os resultados desta pesquisa demostram uma ligação de reciprocidade entre as duas 

variáveis analisadas, pois revelam que a leitura está relacionada ao desempenho em 

escrita, mostrando que ambas caminham juntas, tendo em vista que quanto maior a 

habilidade em leitura, maior o desempenho em escrita, e quanto menor esta habilidade, 

menor o desempenho em escrita e consequentemente, menor o desempenho escolar. A 

partir desses resultados, pode-se inferir que leitura e escrita são duas construções que 

caminharam juntas na população investigada. Esses resultados estão de acordo com 

outros estudos que analisaram a relação da leitura e da escrita buscando evidências de 

que ambas as construções acontecem paralelamente durante o processo de escolarização 

infantil (ELBOW, 2004; KORAT; SCHIFF, 2005; ZUCOLOTTO; SISTO, 2002). 

A esse respeito, Bazi(2000) menciona quea ansiedade talvez se caracterize 

como um problema emocional que interfire no aprendizado da escrita, principalmente 

por influenciar a representação gráfica de um determinado conteúdo. Crianças que 
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apresentam problema no desenvolvimento da escrita têm como características: recusa ou 

relutância em frequentar a escola, fazer a lição de casa e desinteresse geral pelo trabalho 

escolar. Normalmente, ficam frustradas e irritadas devido aos sentimentos de 

inadequação e baixo desempenho acadêmicos.  

Ferreiro e Teberosky (1999) defendem a ideia de que um ano escolar não é o 

bastante para se compreender todas as especificações da língua escrita. A leitura é mais 

eficiente quando os leitores conhecem as convenções, as características, o tipo de 

estrutura própria do texto cuja leitura vai iniciar. O bom leitor não se faz por acaso. 

Quase sempre é formado na infância, antes mesmo de saber ler, através do contato com 

a literatura infantil e de experiências positivas no início da alfabetização. Aprender a ler, 

como se fosse mecânico, separado da compreensão, é um desastre e muitas vezes leva o 

aluno a rejeitar a escrita. Tornar a leitura significativa e atraente desde as etapas iniciais 

do Ensino Fundamental de modo a contribuir para a formação de bons leitores deve 

estar sempre presente no trabalho escolar, até mesmo para as crianças com dificuldade. 

Ao se apropriar de forma mais eficiente da leitura, espera-se que a criança que lê 

melhor seja aquela que melhor desenvolva essa competência. Portanto, para esta criança 

reconhecer palavras, torna-se uma tarefa a ser desempenhada com facilidade. Esta 

competência pode estar relacionada com o desenvolvimento de regras linguísticas 

construídas pelo cérebro da criança no decorrer da aprendizagem da leitura. Assim, uma 

vez estabelecidas as regras de forma eficiente, torna-se automatizada pelo cérebro que 

passa a utilizar este mecanismo na execução do ato de ler. Cabe à escola proporcionar 

espaços de desafio e prática, de liberdade, de criatividade e o gosto pela leitura e escrita, 

fato este observado e que é mais importante; deve oferecer condições de acesso a livros 

diversificados: gibis, paradidáticos e outros, oportunizando uma educação de qualidade, 

além de professores qualificados, competentes e comprometidos (SILVA 2015). 
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Figura 3. Correlação da Leitura e Aritmética 

Gráfico de dispersão – Linear. Teste de Spearman 

Correlação de coeficiente = 0,480. Valor de p < 0,001. 

 

Pela figura 3, observa-se que houve correlação moderada da leitura com a 

aritmética.Tal resultado sugere que existem habilidades cognitivas comuns à leitura e 

escrita e à aritmética, como por exemplo, significado das palavras numéricas, 

elaboração de conceitos e compreensão leitora de problemas verbais. Esse estudo 

corrobora os dados da literatura sobre a variabilidade dos perfis funcionais em termos 

de habilidades aritméticas em crianças com e sem dificuldades em leitura (FUCHS; 

FUCHS, 2002; JORDAN; HANICH , 2003). 

Atualmente, há consenso entre os pesquisadores de que grande parte das 

crianças com dificuldades na aritmética também apresentam dificuldades na leitura. Isso 

é compreensível, considerando-se o papel da linguagem na aprendizagem escolar e que 

um déficit nuclear da linguagem, como o processamento fonológico, pode atingir tanto 

a aprendizagem da leitura e da escrita quanto da aritmética (DOWKER, 2004; 

DURANT et al, 2005; FUCHS et al , 2006; GEARY, 2004; J JORDAN; HANICH, 

2003). 

Por outro lado, há crianças que apresentam desempenho adequado em um dos 

domínios e déficit no outro. Há habilidades predominantemente numéricas, por 
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exemplo, como o senso numérico e a construção de uma linha numérica mental. 

ParaGeary e Hoard (2005), crianças competentes em leitura e escrita e com dificuldade 

na aritmética têm uma fragilidade no senso numérico e, consequentemente, no 

armazenamento e recuperação de fatos numéricos. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a relação dos níveis de ansiedade com o 

desempenho escolar no Ensino Fundamental I. A ansiedade é uma reação natural do 

organismo, um extinto desenvolvido de sobrevivência para que o ser humano reaja 

diante do perigo. Porém, quando excede o nível de normalidade, gera algum 

desconforto em algumas situações da vida do indivíduo.  

Com base no problema levantado no início do estudo, que foi saber qual a 

relação entre os níveis de ansiedade e o desempenho escolar de alunos do Ensino 

Fundamental I, pode-se afirmar que os estudos aqui realizados levaram a percepção de 

que existe relação entre as variáveis em questão.  A primeira relação verificada foi da 

ansiedade geral com a aritmética. Trata-se de uma correlação fraca, mas presente. Esses 

resultados vão ao encontro de outros estudos que mostram que os alunos sentem-se 

ansiosos diante da aprendizagem e do desempenho na aritmética. 

A segunda correlação foi com a escrita e a aritmética, observou-se uma 

correlação moderada, mas importante, uma vez que para um bom desempenho na 

matemática é preciso que o aluno escreva corretamente. A terceira correlação presente 

no estudo foi entre leitura e escrita. Entre essas variáveis obteve uma correlação 

moderada demonstrando uma ligação de reciprocidade entre as duas variáveis em 

estudo, pois revelam que a leitura está relacionada ao desempenho da escrita mostrando 

que ambas caminham juntas. 

Observou-se então que a ansiedade geralnão se correlacionou com a leitura e 

escrita, no entanto, essas variáveis se correlacionam entre si. É importante que os 

professores dos anos iniciais do Ensino fundamental I tenham clareza dos processos 

envolvidos com a alfabetização, pois diante disso, medidas educacionais e ou 

terapêuticas podem ser tomadas.  

No contexto escolar, a ansiedade tem afetado inúmeros alunos, e, em 

decorrência disso, o desempenho acadêmico em que alunos com altos níveis de 

ansiedade predizem baixo desempenho em aritmética, leitura e escrita. 

Algumas limitações deste estudo devem ser destacadas. Uma ampliação da 

amostra faz-se necessária para que sejam obtidos dados mais significativos. Em estudos 

futuros, além da ampliação da amostra, é possível realizar novas correlações, como 
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comparar o desempenho dos alunos não só em aritmética, leitura e escrita, mas em 

outros anos do currículo escolar.  

Com base nestes resultados pode-se então pensar que se os professores 

conseguissem identificar os alunos ansiosos, provavelmente, medidas pedagógicas e 

profissionais poderiam ser tomadas. Primeiro, porque mudariam suas atitudes com tais 

alunos e, segundo, porque poderiam encaminhá-los para uma ajuda terapêutica. 
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ANEXOS 

TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO (cessão de direitos) 

 

 

 

Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha autoria 

pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e (para fins de uso 

exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial dessa Universidade.  

 

 

Título da dissertação: “RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE ANSIEDADE E 

O DESEMPENHO ESCOLAR EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I”. 

 

 

Autoria: Regina Daniele Ribeiro Torres Por ser verdade assino o presente Termo em 

meu nome. Assinatura: ___________ Pouso Alegre, ______ de ____________de 2017. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – INVENTÁRIO DE ANSIEDADE NA ESCOLA (IAE) 
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ANEXO C – TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR (TDE) 
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APÊNDICE A – Autorização institucional 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 Universidade do Vale do Sapucaí  

 

Senhores pais ou responsáveis, seu filho está sendo convidado para participar 

como voluntário da pesquisa “Relação entre os níveis de ansiedade e o desempenho 

escolar em alunos do ensino fundamental I”, desenvolvida pela pesquisadora Professora 

Dra. Sandra M. Sales Oliveira e aluna Regina Daniele Ribeiro Torres, do Mestrado em 

Educação da Universidade do Vale do Sapucaí.  

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa é obter uma melhor 

compreensão da Relação entre os níveis de ansiedade e o desempenho escolar em 

alunos do ensino fundamental I assim pode-se criar estratégias e programas que visem 

minimizar as consequências que a ansiedade produz na aprendizagem dos alunos para 

que consigam obter um melhor desempenho escolar.  

Assinando este Termo de Consentimento o (a) senhor (a) demonstrará que está 

ciente de que:  

1- O objetivo da pesquisa é avaliar a relação entre os níveis de ansiedade e o 

desempenho escolar em alunos do Ensino Fundamental I. 

2- Será realizada a aplicação dos testes Inventário de ansiedade na escola e Teste 

de desempenho escolar (TDE). A aplicação dos testes será em duas etapas, a primeira de 

forma coletiva em sala de aula e a segunda etapa, individual na própria Instituição de 

Ensino onde seu filho estuda e que permite a coleta da presente pesquisa. Durante o 

estudo será solicitado que o seu filho, voluntariamente, colabore com o preenchimento 

dos testes. Os testes serão aplicados em dois dias, no primeiro serão aplicados o 

inventário de ansiedade e no segundo dia será aplicado o TDE   

3- Esses exames costumam ser bem aceitos e não trazem nenhum risco, 

desconforto ou prejuízos à integridade física, moral ou psicológica do seu filho.  
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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, mas terão a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. Ainda, não terá 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 nenhum tipo de publicação como teses ou artigos, pois 

será identificado com 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, Regina 

Daniele Ribeiro Torres sempre que julgar necessário pelo telefone (35) 98527799 e pelo 

e-mail rdanirtorres@yahoo.com.br;  

8- Os pais ou responsáveis e também os próprios voluntários participantes 

estarão livres para interromperem a qualquer momento sua participação na pesquisa. 

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-É necessário, ainda, a sua autorização, mediante assinatura deste termo, que a 

pesquisadora poderá ter acesso às notas semestrais do seu filho no qual ocorrerá à coleta 

de dados, lembrando que esse dado também será estritamente restrito a análise da 

pesquisadora aluna e de sua orientadora, pesquisadora responsável por este estudo.  

11- 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;  
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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 da 

pesquisa.  

 

Pouso Alegre, MG, ____ de __________ de2015 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário (a) ou responsável legal 

RG: _____________________________ 

CPF:_____________________________ 

 

 

______________________                    _______________________ 

Pesquisadora responsável                      Pesquisadora responsável 

Sandra M.. Sales Oliveira                       Regina Daniele Ribeiro Torres 

CPF:345.920.676-49                              CPF: 053.289.406.52 

Universidade do Vale do Sapucaí         Universidade do Vale do Sapucaí 
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO  

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: Relação entre os níveis de ansiedade e o 

desempenho escolar em alunos do Ensino Fundamental I.  Seus pais permitiram que você 

participe. Queremos saber se você quer participar do estudo. As crianças que irão participar 

dessa pesquisa têm de 10 a 12 anos de idade. 

Gostaria de esclarecer que você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito 

seu, e não terá nenhum problema se desistir.  

A pesquisa será feitaem sua escola e cada aluno responderá individualmente os dois testes sobre 

questões referentes ansiedade e desempenho escolar. Para isso, será usado um questionário de 

34 e um caderno com 35 questões. Todas as questões são consideradas seguras, mas é possível 

ocorrer (RISCOS) como desconfortos e mal estar durante emissão das respostas. Caso aconteça 

algo errado, você pode procurar pelas pesquisadoras responsáveis deste estudo Drª Sandra 

Maria da Silva Sales Oliveira pelo telefone 3449 9271.  

 Mas há coisas boas que podem acontecer com este trabalho, serão trabalhadas as questões sobre 

a ansiedade e sua relação com suas notas evitando que novas situações apareçam nas provas e 

avaliações. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da mesma. Se você tiver alguma 

dúvida, você pode perguntar a pesquisadora(Sandra Maria da Silva Sales Oliveira no telefone 

indicado acima). 

Se você concorda em participar desse estudo leia o que se segue e assine dando seu 

consentimento 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa, Relações 

existentes entre ansiedade e desempenho escolar que tem o/s objetivo(s) Analisar a correlação 

entre os níveis de ansiedade e o desempenho escolar em alunos do Ensino Fundamental I. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e 

participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar 

furioso. Ospesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar dapesquisa.  

 Pouso Alegre, ____de _________de 2015.  

 

_______________________________      _______________________________ 

Assinatura do menor                                  Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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