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RESUMO 

 

 

Alterações comportamentais e ocorrência de acidentes podem causar diversos problemas para 

o desenvolvimento infantil, mas são escassos trabalhos que investiguem estas variáveis de 

modo integrado, na busca de indicadores para futura atuação. Este estudo teve como objetivos 

caracterizar o comportamento e a ocorrência de acidentes de escolares do 5º ano do ensino 

fundamental e verificar as relações entre ambas as variáveis e entre os dados do 

comportamento obtidos. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal de Ensino 

Fundamental de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Participaram 60 alunos de 

quatro turmas de 5º ano, de ambos os sexos e média de idade de dez anos, seus respectivos 

responsáveis e as quatro professoras das turmas. Foram utilizados o Questionário de 

Capacidades e Dificuldades (SDQ) com responsáveis e professoras e o Questionário de 

Rastreamento de Acidentes (QRA) com os escolares, mediante Termo de Consentimento. 

Verificou-se predominância de perfil normal de escolares de ambos os sexos em todas as 

escalas do SDQ, tanto de dificuldades quanto de capacidades. Entretanto, houve padrão 

anormal de comportamentos, segundo os responsáveis, na escala de sintomas emocionais, 

com 26,9% para o sexo feminino e 38,1% para o masculino e, de acordo com as professoras, 

nas escalas de problemas de conduta e de hiperatividade, com 37,5% cada. Foi identificada a 

ocorrência de 1315 acidentes, predominando acidentes de bicicleta, causados por contato com 

material cortante e por impacto contra objetos, diferente da literatura, que aponta 

predominância das quedas. Foi observado maior número de acidentes para o sexo feminino, 

diferente da literatura. Não foi observada diferença estatisticamente significante na 

comparação dos perfis comportamentais dos escolares. Entretanto, foi observada diferença 

significativa no acidente causado por contato com material cortante. Nas respostas dos 

responsáveis e das professoras ao SDQ, houve correlação estatisticamente significante em 

quatro situações: 1) problemas de conduta segundo as professoras e os responsáveis; 2) 

problemas de conduta segundo as professoras e hiperatividade segundo os responsáveis; 3) 

hiperatividade segundo as professoras e segundo os responsáveis; e 4) comportamento pró 

social segundo as professoras e hiperatividade segundo os responsáveis. Nas análises de 

correlação entre as respostas dos responsáveis ao SDQ e das crianças ao QRA e entre as 

respostas das professoras ao SDQ e das crianças ao QRA predominantemente não houve 

correlação estatisticamente significativa, diferente da literatura. Foi observada correlação 

negativa entre o comportamento de hiperatividade das crianças, segundo as professoras, e o 

acidente de bicicleta e entre o comportamento de sintomas emocionais nas crianças, segundo 

as professoras, e o acidente do tipo impacto contra objetos. Concluiu-se que o perfil 

comportamental dos escolares esteve predominantemente dentro dos padrões de normalidade, 

que a ocorrência de acidentes foi importante e houve pouca correlação significativa entre os 

resultados, diferentemente da literatura. Sugeriu-se ampliação da amostra e de locais de 

coletas para investigar os resultados peculiares.  

 

Palavras-chave: Comportamento infantil; Comportamento perigoso; Propensão a acidentes; 

Acidentes; Análise do Comportamento; Ensino Fundamental. 

 

  



ABSTRACT 

Children's behavioral changes or accidents in childhood can be particularly troublesome for 

child development, but there are scarce studies that investigate these variables in an integrated 

manner, seeking indicators for future practice. This study aimed to characterize the behavior 

and the occurrence of  accidents with 5
th

 year of elementary school  students and examine 

relationships between both variables and between the behavior's data. The survey was 

conducted in a municipal elementary school of a medium-sized city in the state of São Paulo. 

Attended by 60 students from four classes of 5
th

  grade, of both sexes and an averege age of 

ten years old, their family and the four teachers of the classes. The Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) was applied with family members and teachers and Accident Tracking 

Survey (QRA) was applied with the students; the participation of all was consented by signing 

the Term of Consent. There was a predominance of normal profile of students of both sexes in 

all SDQ scales, both in difficulties and in capabilities. However, there was an unusual 

standard of behavior, according to those responsible, in the emotional symptoms scale, with 

26.9% for females and 38.1% for male and, according to the teachers, the scales of conduct 

problems and hyperactivity, with 37.5% each. The occurrence of 1315 accidents was 

identified, being bicycle accidents, contact with sharp materials and impact against objects, 

different from the literature, which indicates predominance in falls. There was a higher 

number of accidents for females, unlike literature. There was no statistically significant 

difference when comparing the behavioral profiles of schools. However, a significant 

difference was observed in the accident caused by contact with sharps materials. About the 

answers from their legal guardians and teachers of the SDQ, there was a statistically 

significant correlation in four situations: 1) conduct problems according to teachers and those 

responsible; 2) conduct problems according to teachers and hyperactivity, according to 

responsible; 3) hyperactivity according to the teachers and the responsible; and 4) social pro 

behavior according to the teachers and hyperactivity according to those responsible. In the 

correlation analysis between the answers of those responsible to the SDQ and children to the 

QRA and between the answers of teachers to SDQ and children to QRA predominantly there 

was no statistically significant correlation, unlike literature. Negative correlation between 

children's hyperactive behavior was observed, according to the teachers, and the bicycle 

accident and between the behavior of emotional symptoms in children, according to the 

teachers, and the accident of the type of impact against objects. We conclude that the 

behavioral profile of the students was mostly within the normal range, the occurrence of 

accidents was important and there was little correlation between the results, unlike literature. 

It is suggested larger sample collections and locations to investigate the peculiar results. 

Keywords: Child behavior; Dangerous behavior; Accident proneness; Accidents; Behavior 

analysis; High School. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse pelo trabalho com este tema teve origem a partir da experiência da autora 

com crianças com problemas de comportamento e com as implicações destes problemas para 

o seu desenvolvimento e aprendizagem. A experiência consistiu no encaminhamento, na 

avaliação e na conduta terapêutica direcionada a crianças e adolescentes com diferentes 

diagnósticos psiquiátricos e a outras com alterações de comportamentos sem, entretanto, 

conclusão diagnóstica. Em todos os casos, porém, foram comuns: 1) a dificuldade das 

famílias e das equipes das escolas em identificarem os problemas de comportamento com 

clareza e lidarem com os mesmos; e 2) a consequência do desajuste comportamental das 

crianças para a aprendizagem, para o relacionamento interpessoal e para o desenvolvimento 

global. 

A partir do ingresso no programa de Pós Graduação em Educação e no Grupo de 

Pesquisa “Educação e Acidentes” (EDACI) surgiu, então, a proposta de estudar de modo 

conjunto os problemas de comportamentos e a ocorrência de acidentes infantis, tema este 

também relevante diante da elevada mortalidade e morbidade que causa na infância, bem 

como considerar o papel das instituições de educação e da comunidade, representada pelas 

famílias das crianças, como alvos de estudo e difusão do assunto. 

Este trabalho, então, unifica a motivação inicial da autora com as pesquisas 

desenvolvidas pelo EDACI e tem como objetivo investigar o perfil comportamental de 

crianças que estavam cursando o 5º ano do Ensino Fundamental, bem como a ocorrência de 

acidentes que estas crianças tiveram em um período recente. Também tem como objetivo 

verificar as relações entre ambas as variáveis e entre os dados do comportamento dos 

escolares obtidos com os diferentes informantes, ou seja, pais e professores.   

Tem-se, como hipóteses, que os escolares com alterações comportamentais estarão 

mais envolvidos em situações acidentais e que haverá pouca diferença na comparação entre as 

opiniões dos pais e dos professores em relação aos comportamentos dos escolares.  

Parte-se do princípio de que o comportamento humano é multideterminado e não 

depende apenas de questões biológicas, mas também das interações estabelecidas entre o ser 

humano e o ambiente. A Análise do Comportamento traz contribuições acerca do tema, 

explicando que as interações recíprocas vivenciadas entre o sujeito e o ambiente à sua volta 

justificarão a manutenção de alguns comportamentos e a perda de outros. As crianças, por 

serem indivíduos em formação, necessitam aprender a forma mais efetiva de se comportar nos 
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diferentes ambientes aos quais é exposta. Sem apoio, orientação e organização destes 

ambientes, muitas vezes os comportamentos infantis ficam desajustados e este desajustamento 

pode estar relacionado com o envolvimento em situações de risco e acidentes.  

Também se parte do princípio de que informações colhidas com familiares e 

professores a respeito das vivências pelas quais passam as crianças podem colaborar para o 

estabelecimento de estratégias de promoção do desenvolvimento infantil e, assim, torná-los 

“alvo” de capacitações no futuro e favorecer a autonomia dos professores para participarem 

de triagens, tomarem condutas e realizarem encaminhamentos das crianças, às quais assistem, 

para serviços especializados. 

O presente estudo pretende contribuir para que as equipes de saúde e educação estejam 

atentas ao processo de desenvolvimento infantil e unidas no propósito de favorecer o 

desenvolvimento saudável, diminuir os riscos para a ocorrência de acidentes e colaborar com 

o processo de ensino/aprendizagem nas escolas. O profissional da saúde deve considerar o 

professor como pessoa que participa intimamente do desenvolvimento da criança e que pode 

contribuir com os processos avaliativos da mesma.  

Os dados dessa pesquisa, por sua vez, podem ser futuramente utilizados para o 

planejamento e a realização de atividades de promoção de saúde e de prevenção de acidentes 

infantis entre os possíveis grupos de risco, de acordo com o perfil comportamental e tipos 

específicos de acidentes. Também podem colaborar para a formação dos professores em 

serviço, por meio do fornecimento de possíveis indicadores que forneçam subsídios para a 

elaboração de ações educativas nas escolas que facilitem o trabalho com crianças com 

diferentes perfis comportamentais. Pode contribuir, ainda, com pais, crianças e professores na 

sinalização de aspectos que podem favorecer o ensino de técnicas de proteção e prevenção de 

acidentes. 

As descrições do presente trabalho encontram-se subdivididas em quatro partes: 

revisão de literatura, método, resultados e discussão e conclusões.  

Na revisão de literatura são apresentados estudos que tratam da Análise do 

Comportamento, dos problemas de comportamento na infância e da influência destes 

problemas de comportamento na ocorrência de acidentes infantis.  

Na parte referente ao método, estão descritos: 1) o ambiente onde foi realizado este 

estudo; 2) os participantes; 3) os materiais utilizados e 4) os procedimentos adotados no 

decorrer da realização da presente pesquisa.  

Em seguida, são apresentados os resultados e as discussões deles decorrentes e, 

finalmente, as conclusões obtidas com a pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Análise do Comportamento e Educação 

 

É antiga a preocupação de profissionais das áreas da Educação e da Saúde com os 

comportamentos das crianças, principalmente no ambiente escolar. Frente a isso, a Análise do 

Comportamento apresenta fundamentos que facilitam a compreensão da dinâmica de 

desenvolvimento do ser humano, sobretudo nos cenários da Educação. 

A Análise do Comportamento surgiu e se desenvolveu ao longo do século XX, como 

uma abordagem psicológica que tem como base filosófica o Behaviorismo. Segundo Skinner 

(1982, p. 7), “[...] o Behaviorismo não é a ciência do comportamento humano, mas, sim, a 

filosofia dessa ciência. Algumas das questões que ele propõe são: É possível tal ciência? Pode 

ela explicar cada aspecto do comportamento humano?”.  

Para Moreira e Medeiros (2007), a Análise do Comportamento é, então, uma 

abordagem psicológica que busca compreender o ser humano a partir de sua interação com o 

ambiente. Ambiente “refere-se ao mundo físico (as coisas materiais), ao mundo social 

(interação com outras pessoas), à nossa história de vida e à nossa interação com nós mesmos” 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2007, p. 213). 

Novak e Peláez (2004) também citaram as interações recíprocas entre as pessoas e o 

ambiente como princípios relevantes sobre o desenvolvimento humano, descobertos pela 

Análise do Comportamento. Segundo a abordagem do sistema dinâmico, desde o momento da 

concepção, a estrutura biológica do ser humano interage com os efeitos do ambiente ao longo 

da vida e ambos geram constantes mudanças no desenvolvimento. Essas informações 

corroboram os ensinos de Skinner (1998), o principal proponente da Análise do 

Comportamento, segundo o qual a forma de o ser humano comportar-se é multideterminada e 

relacional. 

 

Skinner considera o sujeito como parte do seu ambiente, pois, afinal de 

contas, o ambiente age sobre o sujeito, modificando-o (modificando o 

ambiente interno), e o sujeito age sobre o ambiente, também modificando-o 

(modificando o ambiente externo). Assim, nessa relação, o sujeito constrói 

sua história de vida (GUIMARÃES, 2003, p. 65). 

 

Todorov e Hanna (2010, p. 145) também versaram sobre o assunto afirmando que “o 

comportamento não pode ser entendido isolado do contexto em que ocorre. Não há sentido em 

uma descrição de comportamento sem referência ao ambiente [...]”. 
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O comportamento sofre influência de três níveis de determinação: 1) a filogênese, 

definida como a história de uma espécie; 2) ontogênese, a qual consiste na história de um 

organismo; e 3) cultura, caracterizada por um conjunto de comportamentos que são ou não 

reforçados e/ou punidos por um grupo de pessoas em um ambiente comum (TEIXEIRA 

JUNIOR; SOUSA, 2006). 

A partir da história de cada pessoa, por sua vez, é possível prever comportamentos. A 

ideia central do funcionamento do comportamento humano, segundo Moreira e Medeiros 

(2007) é: 

 

as consequências que determinado comportamento produziu no passado 

selecionaram esses comportamentos, ou seja, influenciam se ele continua ou 

não ocorrendo. Sendo assim, se mudarmos as consequências do 

comportamento hoje, o comportamento muito provavelmente será alterado 

[...] dizemos que, em decorrência de interações passadas, os comportamentos 

atuais são controlados por seus estímulos antecedentes (situações) e por seus 

estímulos consequentes (ou consequências) (MOREIRA; MEDEIROS, 

2007, p. 213 e 214). 

 

Partindo deste princípio e entendendo porque os indivíduos se comportam de 

diferentes formas, torna-se possível fazer com que as pessoas se comportem de maneiras 

diferentes: se forem alteradas as consequências dos comportamentos, a partir de então, o 

comportamento provavelmente mudará (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

Zanotto (2000) utilizou-se deste raciocínio para fazer apontamentos relevantes à 

aplicabilidade da Análise do Comportamento na Educação. E não é atual o movimento que a 

Análise do Comportamento tem feito de intervir em outros ambientes e dialogar com sistemas 

de pensamento de outras áreas do conhecimento, como reflete Tourinho (2011). Skinner já em 

1969 (p. 402) definia Educação com as seguintes palavras: “Educação é o estabelecimento de 

comportamento que seja vantajoso para o indivíduo e para os outros em um tempo futuro".  

De acordo com Sztamfater (2010, p. 185), “a preocupação com a educação é bastante 

antiga na análise do comportamento”. Segundo a autora, a elaboração de práticas educativas 

direcionadas à aprendizagem aplicada, e não apenas aos bons resultados em exames, além do 

uso de práticas de reforçamento durante o processo de ensino aprendizagem, consistem na 

aplicação dos princípios da Análise do Comportamento na Educação.  

Moroz (1993) e Zanotto (2000) citaram a proposta de um ensino baseado na Análise 

do Comportamento, em que o aluno aprende, ainda na escola, a produzir ideias e a solucionar 

situações problemáticas de modo original e autônomo, preparando-se assim, para se 

comportar eficazmente no futuro, quando não estiver na presença do professor. Em outras 
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palavras, Zanotto (2000) sugeriu que o aluno passasse de uma situação de dependência em 

relação a outras pessoas, para uma situação na qual seu comportamento fosse autogovernado. 

Moroz (1993), baseando-se na concepção de Skinner sobre a Educação, destacou três pontos 

que defendem que a escola, enquanto agência educativa, tem função de formar o indivíduo 

para o autogoverno intelectual. 

 

O primeiro aspecto - e talvez o mais comumente aceito no meio educacional 

- a se destacar é o de que educar envolve a atuação de alguém em relação a 

outrem. O segundo aspecto refere-se ao fato de que o comportamento a ser 

estabelecido deve ser vantajoso não apenas para o indivíduo alvo da ação 

educativa, mas também, nas palavras de Skinner, para outros indivíduos. 

Finalmente, o terceiro aspecto refere-se ao fato de que educar implica 

atuação temporal dos agentes educativos ocorrendo no presente para o 

estabelecimento de comportamento que ultrapasse este limite temporal, já 

que deve ser vantajoso em um tempo futuro (MOROZ, 1993, p. 31). 

 

Henklain e Carmo (2013) ressaltaram que o último objetivo da Educação devia ser o 

desenvolvimento de comportamentos vantajosos para o futuro. “Isso envolve ensinar 

comportamentos como autocontrole, resolução de problemas e tomada de decisão, os quais 

devem dar chances ao indivíduo de contribuir com a sobrevivência de sua cultura” 

(HENKLAIN; CARMO, 2013, p. 711-712). 

Explicações do comportamento que apelem para construtos hipotéticos e/ou 

metáforas e que não avancem na identificação das variáveis das quais o 

comportamento é função podem encobrir as reais causas do fracasso de um 

aluno e de seu professor. Portanto, devemos tomar cuidado ao colocar no 

aluno a causa de seu fracasso. A rigor, dizer que o aluno não está motivado 

significa apenas dar uma falsa explicação. A motivação não é intrínseca ao 

aluno; depende de variáveis ambientais, como o tipo da tarefa que o 

professor requisita, as consequências que o aluno produz com a realização da 

tarefa, a clareza da tarefa ou das instruções para a sua realização etc.  

Uma decorrência dessa forma de explicar o comportamento envolve o fato 

de que conhecer o aluno nas suas facilidades e dificuldades de aprendizagem 

exige a análise de seus comportamentos, ao longo de uma história de 

aprendizagem, em termos das condições sob as quais a pessoa se comporta e 

as consequências que produz. De nada adianta analisar o desempenho médio 

dos alunos em sala de aula. Cada aluno deve ser avaliado individualmente, e 

o planejamento de ensino deve ser, tanto quanto possível, flexível para 

atender às necessidades individuais (HENKLAIN; CARMO, 2013, p,712). 

 

O ensino é, assim, considerado a atividade que deve preparar o aluno para o futuro, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades e a aquisição de conhecimentos sobre o 
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mundo e sobre si mesmo, o que é necessário para sua própria sobrevivência enquanto membro 

de uma espécie e enquanto indivíduo participante de uma cultura. Portanto, a eficácia do 

ensino é avaliada pela utilização que o indivíduo faz daquilo que lhe foi ensinado em 

situações da vida cotidiana, onde não está sob condições formais e planejadas de ensino 

(ZANOTTO, 2000). 

Zanotto (2000) sugeriu, assim, que os seres em formação fossem ensinados, com base 

no saber já existente, a emitir comportamentos que produzissem efeitos eficazes no ambiente 

e sobre si mesmo, de modo a garantir sua sobrevivência e a sobrevivência de uma dada 

cultura. Quando o professor identifica no comportamento dos alunos as suas limitações e 

dificuldades e, ao invés de esperar que ele amadureça, ensina os comportamentos diretamente, 

ele fornece aos alunos a capacidade de aprender e as respostas passam a ser satisfatórias (DE 

ROSE, 2005). Neste panorama, o aluno sai de uma posição de passividade, para assumir o 

lugar de pessoa ativa no processo de aprender, que busca o conhecimento (ZANOTTO, 2000). 

Brown e Gillard (2015) também versaram sobre a questão da aprendizagem. Segundo 

os autores: 

 

A aprendizagem pode ser entendida como o processo pelo qual nos 

adaptamos aos nossos ambientes ao longo da vida. Este processo ocorre 

quando variantes comportamentais são selecionadas pelo ambiente e, por 

isso, tornam-se mais prováveis de ocorrer novamente no futuro [...] 

Da mesma forma que Darwin explicou como as espécies se adaptam aos 

seus ambientes através das gerações via seleção natural, Skinner explicou 

como organismos individuais se adaptam aos seus ambientes ao longo de 

suas vidas via aprendizagem (BROWN; GILLARD, 2015, p. 2). 

 

Para Kubo e Botomé (2001), com relação ao dinamismo e à interdependência que 

envolvem o processo de ensino-aprendizagem, afirmaram que dizer que um aluno aprendeu 

implica em garantir que houve mudança em seus comportamentos de antes e depois de uma 

determinada situação problema, e que isso se motivou por meio do professor. 

Entretanto, Teixeira (2004) observou que a Educação, em seus moldes atuais, não tem 

cumprido seus objetivos e que as soluções tradicionalmente propostas não lidam com o 

verdadeiro processo de ensino ou de aprendizagem, devido à negligência do ensino e da 

Educação. Tem-se atribuído o fracasso da escola a questões externas a ela e independentes do 

professor, sendo que, muitas vezes, a desmotivação, o desinteresse e a apatia são respostas 

dos alunos às condições que são oferecidas no ambiente escolar (PEREIRA; MARINOTTI; 

LUNA, 2002).  
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Para Skinner (1972), a instituição escolar recorre inadequadamente aos estímulos 

aversivos, estímulos estes que, nos primórdios, consistiam em castigos corporais, e hoje se 

caracterizam por críticas dos professores, exigências descabidas, excesso de tarefas e horas a 

mais na escola. O uso recorrente do controle aversivo favorece a aquisição de 

comportamentos definidos, segundo a Análise do Comportamento, como fuga (forma de 

retirar o estímulo aversivo do ambiente), esquiva (forma de impedir que o estímulo aversivo 

apareça ou, ainda, retardar seu aparecimento) e contracontrole (utilizar-se de diferentes 

respostas para impedir que se mantenha o controle sobre seu comportamento) (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007). 

O uso do controle aversivo, conforme completou Skinner (1972), ultrapassou as 

barreiras da escola e atingiu os homens em suas relações sociais; por isto, está hoje tão 

presente e arraigado. Zanotto (2000) acrescenta que, punindo um comportamento indesejado, 

se esquece de que não se garante a ocorrência do comportamento desejado. 

Assim, os comportamentos apresentados pelas crianças são diretamente influenciados 

pelas contingências de ensino oferecidas na escola. Souza (1997) definiu como contingência 

toda relação de dependência entre eventos ambientais ou entre eventos ambientais e 

comportamentais. Na Análise do Comportamento, o termo é usado para identificar a 

probabilidade de um comportamento ocorrer, dependendo da presença ou da ausência de 

algum evento, ou seja, se houver um determinado aspecto do comportamento, então haverá 

um evento ambiental consequente (SOUZA, 1997).  

Frente ao exposto, o aluno passará a se manter atento e envolvido com o aprender se 

as contingências forem facilitadoras do processo de ensino/aprendizagem. Isso implica em 

respeitar o ritmo próprio e individual de aprendizagem de cada aluno e reforçar seus 

comportamentos, sem se utilizar de situações aversivas (PEREIRA; MARINOTTI; LUNA, 

2002). 

Porém, em situação oposta, de contingências inadequadas de ensino, o aluno reage 

com comportamentos de fuga ou esquiva, que são identificados como desinteresse e falta de 

motivação, atrasando-se para a aula, não prestando atenção e ficando inquieto. Também pode 

reagir com agressividade, atacando verbalmente ou fisicamente os professores, depredando a 

escola e/ou destruindo equipamentos e materiais (BERNARDES, 2002). Todas essas reações 

geram sequelas emocionais caracterizadas pelo adoecimento psicossomático dos alunos e pelo 

reforçamento dos comportamentos aversivos por parte dos professores (SKINNER, 1972). 

Melo, Hanna e Carmo (2014) relacionaram os comportamentos de fuga e esquiva com 

a aprendizagem relacionada ao erro. Segundo os autores, na Análise do Comportamento, ao se 
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investigar os erros e suas implicações para a aprendizagem, evidencia-se que os erros podem 

interferir na precisão de desempenhos já aprendidos, gerar comportamentos emocionais, 

esquiva da tarefa e/ou do professor. Os autores apresentaram também, no referido estudo, 

diferentes procedimentos de modificação gradual de estímulos para gerar aprendizagem sem 

erro. 

Para Pereira, Marinotti e Luna (2002), o planejamento de ensino adequado, segundo a 

Análise do comportamento, é aquele em que o professor: 1) mantém o aluno constantemente 

em atividade; 2) provê consequências reforçadoras positivas para os comportamentos dos 

alunos; 3) evita, ao máximo, consequências aversivas; 4) prioriza consequências naturais a 

artificiais (arbitrárias); e 5) envolve o aluno, ao máximo, na avaliação de seu próprio 

desempenho. Segundo Roediger (2005), apesar de não ser claramente explicitado, nestas 

situações usuais no meio educacional e onde é necessário recorrer ao planejamento e ao 

controle do comportamento, pode ser observada a aplicação da Análise do Comportamento à 

Educação. 

O professor tem como função, segundo Zanotto (2000), rearranjar as contingências 

dentro da escola, criando condições adequadas para a aprendizagem individual. Segundo a 

mesma autora, deve levar em consideração as possibilidades do aluno em termos 

comportamentais, planejar as condições adequadas para uma aprendizagem eficiente e sem 

dificuldades desnecessárias para o aluno e estabelecer as mudanças relevantes a se obter no 

comportamento do aprendiz. 

Abreu, Luna e Abreu (2014) versaram sobre o uso da análise funcional como forma de 

auxiliar os professores em sua intervenção, pois a partir da identificação das variáveis de 

controle, permite planejar de forma mais eficaz as contingências de ensino. Os mesmos 

autores ainda ressaltaram que o professor necessita ser capacitado e orientado sobre o 

processo de ensino que deverá assumir, sendo que com ele próprio devem ser organizadas as 

contingências de ensino, ou seja, o professor deve ser submetido “a procedimentos que – tais 

como propugnados para o aluno – maximizem sua aprendizagem” (p. 55). 

O investimento na formação do professor, neste sentido, se faz importante, visto sua 

responsabilidade durante o processo de desenvolvimento da criança. Não se trata de dar, ao 

professor, receitas de conduta, mas de oferecer indicações de procedimentos que poderão 

gerar os resultados de interesse e culminar na aprendizagem desejada (KUBO; BOTOMÉ, 

2001). 
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2.2 Problemas de comportamento na infância 

 

 Segundo Bolsoni-Silva e Del Prette (2003), problemas de comportamento são 

condutas típicas de quadros sindrômicos, psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, os quais 

geram atraso no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social. 

 Muitos problemas de comportamento, entretanto, não têm necessariamente causa 

biológica, e sim cultural. Pessoas importantes na vida da criança, os familiares, os pares e a 

comunidade, influenciam diretamente e modelam o comportamento da criança. A escola, por 

sua vez, também tem grande influência na determinação do perfil comportamental da criança 

(KAUFFMAN, 2005). 

Para Fornazari et al (2014), os comportamentos inadequados são influenciados por 

toda a história de vida do indivíduo; são o resultado da história de reforço e punição que se 

tem desde o momento do nascimento. Segundo os mesmos autores, “a análise das 

contingências em que tais comportamentos ocorrem é fundamental para o planejamento de 

tratamentos efetivos que tenham o objetivo de diminuir e/ou eliminar sua ocorrência” 

(FORNAZARI et al, 2014, p. 116). 

Alguns autores classificaram os problemas de comportamento em dois tipos: 

comportamentos de externalização, ou externalizantes e comportamentos de internalização, ou 

internalizantes. Os primeiros apresentam maior impacto nos contextos sociais e são, 

principalmente, caracterizados por agressividade, agitação psicomotora e comportamento 

delinquente, como agressão física e verbal, roubo, mentira, descumprimento de regras sociais 

e problemas de conduta. Os comportamentos de internalização, por sua vez, agrupam 

sintomas de natureza subjetiva, como tristeza, isolamento e ansiedade. Referem-se ao mundo 

interno da criança, sendo de difícil identificação por parte de pais e, principalmente, de 

professores (SZELBRACIKOWSKI; DESSEN, 2007; BORSA; NUNES, 2008; PEDRINI; 

FRIZZO, 2010). 

O desenvolvimento psicossocial da criança é prejudicado com ambos os tipos de 

manifestações de alterações de comportamento, pois os problemas de internalização podem 

privar o indivíduo de interagir com o ambiente, enquanto os problemas de comportamento de 

externalização podem gerar conflitos e rejeição por parte dos pares, professores e familiares 

(GONÇALVES; MURTA, 2008; BOLSONI-SILVA et al, 2006). Os problemas de 

comportamento também estão ligados não apenas ao relacionamento interpessoal, como 

também ao desempenho acadêmico do aluno (SILVA et al, 2011). 
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Segundo Sella (2014), os comportamentos são considerados problemáticos de acordo 

com variáveis culturais e contextuais, como escola, casa, cidades e regiões. Para a autora, 

problemas de comportamento são comportamentos que têm inadequação em sua topografia, 

magnitude, duração ou frequência. A autora exemplificou da seguinte forma:  

 

Por exemplo, pedir para ir ao banheiro na escola, durante uma aula, pode ser 

considerado apropriado. Todavia, se tal comportamento se repete a cada 5 

minutos, provavelmente ele será considerado um comportamento-problema. 

Nesse caso, a frequência do comportamento, e não o comportamento em si, é 

vista como problema (SELLA, 2014, p. 543). 

 

 Emerich (2013, p. 14), por sua vez, observou que “a classificação de um 

comportamento como ‘problemático’ não se dá tanto em função da topografia, mas sim do 

impacto que o mesmo causa no ambiente e como isto é compreendido pelos adultos 

significativos do meio da criança”. 

Apesar de muitas vezes haver variabilidade na definição das alterações de 

comportamento, há bastante concordância de que o ambiente influencia diretamente na 

adequação ou inadequação de um tipo de comportamento. Assim, faz-se necessário investigar 

a história de aprendizagem da criança e as situações em que ocorrem os comportamentos 

considerados inadequados, para, então, não considerar a criança causadora de seus problemas, 

mas sim produto de uma história ontogenética, filogenética e cultural (HUBNER; 

MARINOTTI, 2000). 

 O ambiente escolar é, muitas vezes, local onde se evidenciam alguns problemas de 

comportamento. Nesse sentido, Hübner e Marinotti (2004) refletiram que pouco se olha para o 

preparo da escola em receber e tornar as condições de ensino adequadas ao aluno e, com isso, 

acaba-se supondo que os problemas de comportamento apresentados pela criança estão 

atribuídos apenas às suas dificuldades (falta de atenção e motivação, dificuldades de leitura e 

escrita). 

 

Não é negado que algumas condições da criança, como suas variáveis 

orgânicas ou déficits no repertório de comportamentos apresentado por ela, 

estejam auxiliando a manter as suas dificuldades, porém, não se pode levar 

em consideração essa única explicação para todos os problemas enfrentados 

(SUETAKE, 2007, p. 18). 

 

Estudo realizado por Romaniuk et al (2002), por exemplo, evidenciou que o rearranjo 

de contingências é fundamental para o bom desempenho dos indivíduos. Os pesquisadores 
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estudaram o comportamento de sete crianças com diferentes diagnósticos, dentre eles paralisia 

cerebral, retardo mental e autismo, e observaram que, quando as mesmas tinham possibilidade 

de escolher as tarefas que iriam realizar no ambiente escolar, os problemas comportamentais 

diminuíam. Os autores, assim, evidenciaram a importância de utilização dos mecanismos de 

escolhas individuais para redução dos problemas de comportamento.  

Outra pesquisa que propôs inovação nas propostas de ensino, a fim de ampliar a 

capacidade e diminuir as dificuldades dos alunos foi realizada por Saville, Lambert e 

Robertson (2011). Os autores propuseram a chamada “interteaching”, baseada nos princípios 

comportamentais de Skinner e caracterizada como uma boa alternativa para manter algumas 

características dos métodos de ensino tradicionais, porém proporcionar maior flexibilidade 

para as estratégias. 

Vasconcelos (2002) sugeriu que buscar enquadrar os perfis comportamentais das 

crianças em diagnósticos, analisando os comportamentos de forma isolada, faz com que sejam 

ignoradas suas particulares, os comportamentos sejam explicados como doença e ainda 

promove distanciamento dos indivíduos ditos normais daqueles que não se enquadram nesta 

classe. Recorre-se, então, ao uso de medicamentos para diminuição dos comportamentos 

indesejados, sem, contudo, promover a aquisição de repertórios comportamentais adequados 

(VASCONCELOS, 2002).  

Sella (2014, p. 544) completou o pensamento, afirmando que é necessário:  

 

focar-se no ensino de novos comportamentos, socialmente aceitáveis, 

certificando-se de que as pessoas passem a atentar para estes novos 

comportamentos mais do que aos comportamentos-problema. Sem o 

reforçamento de comportamentos alternativos, dificilmente a redução de 

comportamentos-problema se mantém (SELLA, 2014, p. 544). 

 

 

2.3 Acidentes infantis e comportamento 

 

As alterações de comportamento das crianças, além de estarem diretamente 

relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem, também podem contribuir para gerar 

outros problemas para o desenvolvimento infantil, como a ocorrência de acidentes na 

infância.   

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2005, p. 8) definiu acidente como um “[...] evento 

não intencional e evitável, causador de lesões físicas e/ou emocionais no âmbito doméstico ou 
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nos outros ambientes sociais, como o do trabalho, do trânsito, da escola, de esportes e de 

lazer”.  

Pesquisa de Filócomo et al (2002), que teve como objetivo identificar os acidentes na 

infância registrados em um pronto socorro infantil, identificou que a maioria dos acidentes 

ocorreu em ambiente doméstico. Os autores associaram esta ocorrência ao fato de este ser 

local onde são encontrados objetos pérfuro-cortantes, fogão, janelas sem proteção, 

medicamentos e produtos de limpeza mal armazenados, animais domésticos, dentre outros 

materiais e objetos relacionados à ocorrência de acidentes (FILÓCOMO et al, 2002). 

Martins (2006), em pesquisa que teve como objetivo divulgar dados epidemiológicos 

acerca da ocorrência de acidentes infantis, indicou que Brasil, Estados Unidos, Portugal, 

México e Coréia são países com altas taxas de óbitos por acidentes em menores de 15 anos.  

Dados recentes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) indicaram que os acidentes e 

as violências representam a terceira causa de morte na população geral e a primeira na 

população de um a 39 anos de idade. Esses agravos causam grande impacto sobre a saúde das 

pessoas, provocando lesões, causando adoecimento ou mortes. Os indivíduos do sexo 

masculino representam a maior proporção de atendimentos em unidades de saúde (64,2%). 

Entre os tipos de ocorrência mais frequentes, lideram as quedas (30,9%) (BRASIL, 2013). 

Segundo Filócomo et al (2002, p. 42), “fica evidente a necessidade de investirmos na 

prevenção de acidentes, e a primeira etapa deste processo seria modificar o conceito de que os 

acidentes estão relacionados com casualidade e imprevisibilidade”. 

Para Martins (2006): 

 

[...] atualmente, em todo o mundo, a alta incidência dos acidentes na 

infância, bem como a importância do seu controle e prevenção, continuam 

despertando o interesse por estudos que possam melhor direcionar e 

fundamentar a implementação, execução e avaliação de estratégias de 

prevenção específicas (MARTINS, 2006, p. 347). 

 

Acker e Cartana (2009) refletem que: 

 

Possivelmente ainda temos, no mundo, indicadores elevados de acidentes 

domiciliares infantis porque o acidente ainda é interpretado como obra do 

destino ou do acaso, ou ainda como algo comum nesta faixa etária. Sendo 

assim, além da identificação dos fatores envolvidos na ocorrência dos 

acidentes e do encaminhamento de suas consequências, é preciso propor e 

experimentar formas de promover saúde e prevenir acidentes domésticos 

infantis. 

[...] 
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Compartilhar saberes com famílias e profissionais da saúde permite ir além 

da identificação das responsabilidades pelo acidente, busca-se incorporar 

formas educativas em saúde, sensatas e participativas e não coercivas ou 

punitivas. Desta forma, o pensar e o fazer prevenção de acidentes domésticos 

com foco centrado na família é uma prática educativa, e ao mesmo tempo, 

uma prática de cuidado transformadora em saúde (ACKER; CARTANA, 

2009, p. 65). 

 

Pesquisa de Salminen et al (2013), por sua vez, considerou que, devido ao fato de as 

crianças passarem consideráveis horas de vigília na escola, o tema segurança escolar se torna 

de importante consideração para a saúde pública. O estudo dos autores teve como objetivo 

examinar o efeito dos fatores ambientais sobre as lesões na escola. Foi observado que o 

ambiente físico da escola contribuiu para a ocorrência de mais de um terço dos acidentes 

identificados. 

 

[...] esforços eficazes de prevenção de lesões na escola devem abordar vários 

fatores: o ambiente, os comportamentos individuais, as normas sociais, 

legislação e políticas. Melhorias no ambiente físico da escola através de 

avaliações periódicas de segurança, manutenção de boa qualidade, e reparo 

dos perigos imediatamente após serem identificados, podem contribuir para 

a segurança da escola. Para enfrentar esses desafios, a atenção deve ser dada 

ao nível das práticas organizacionais e de rotina diárias nas escolas. Desta 

forma, podemos garantir os direitos das crianças a um ambiente seguro - um 

ambiente escolar seguro (SALMINEN, 2013, p. 10). 

 

 Para Plumert e Schwebel (1997), “as causas de acidentes na infância continuam a ser 

mal compreendidas. Pouco se sabe sobre como as habilidades cognitivas, a influência dos 

colegas e as características temperamentais contribuem para o comportamento inseguro” 

(PLUMERT; SCHWEBEL, 1997, p. 317 e 318). Rivara (1995), por sua vez, afirma que o 

risco da ocorrência de acidentes infantis pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a 

inter-relação de uma série de fatores, dentre eles: sexo, idade, nível socioeconômico e estado 

de desenvolvimento.  

 Pesquisa realizada na Holanda, por Otters et al (2005), observou que sexo e residência 

em áreas rurais são fortes preditores de acidentes em todas as idades. Os autores também 

observaram que crianças até quatro anos com maior número de irmãos estão associadas ao 

risco mais elevado de acidentes. Dentre os jovens de 12 a 17 anos, etnia e classe 

socioeconômica influenciaram no risco de acidentes. De forma geral, os autores afirmam que 

meninos residentes em áreas rurais são as principais vítimas do risco de acidentes.  

Rivara (1995) também citou os problemas de comportamento como fator de risco para 

a ocorrência de acidentes infantis. No Brasil, entretanto, são escassos estudos sobre acidentes 
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infantis e problemas de comportamento. Um trabalho realizado por Reinhardt e Reinhardt 

(2013) resultou em enquadrar o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

como diagnóstico psiquiátrico mais relevante com relação ao envolvimento com situações de 

risco, por exemplo, o envolvimento com acidentes. 

A realização de mais estudos nesta direção no país, bem como sobre os tipos de 

acidentes e sua frequência e o estilo de comportamentos, se faz necessária.  

Na literatura internacional, alguns estudos versaram sobre o assunto.  

Segundo Manheimer e Mellinger (1997), há relações estatisticamente significantes 

entre as causas dos acidentes e os índices de comportamento extrovertido, ousado, grosseiro e 

outros traços que tendem a expor as crianças a riscos, como má disciplina, agressividade 

contra seus pares, impulsividade e falta de cuidado, o que prejudica a capacidade de lidar com 

perigos. Os autores desta pesquisa sugeriram que fatores internos podem influenciar a 

capacidade das crianças para lidar com perigos externos e, portanto, afetar a forma como 

interagem com seu ambiente. Utilizaram como exemplo a situação em que uma criança passa 

a maior parte do tempo lendo um livro enquanto outra se dedica a praticar esportes com as 

demais crianças. Neste caso, a primeira se expõe menos ao perigo do que a segunda. Assim, 

os autores afirmaram que “a criança determina os seus próprios ambientes pelos tipos de 

atividades que, consciente ou inconscientemente escolhe para exercer” (MANHEIMER; 

MELLINGER, 1997, p. 136). 

Jaquess e Finney (1994) realizaram pesquisa longitudinal que teve como objetivo 

investigar os fatores relacionados com a ocorrência de acidentes em crianças em um 

acampamento de verão. Segundo os autores, as crianças que têm problemas de 

comportamento podem se comportar de maneira tal que as predispõem à ocorrência de 

acidentes. Sugeriram estratégias de mudança de comportamento para reduzir o risco da 

ocorrência dos mesmos (JAQUESS; FINNEY, 1994).  

Pesquisa de Schwebel (2004) sugeriu que tanto o comportamento impulsivo quanto o 

baixo controle inibitório do comportamento contribuíram para a ocorrência de acidentes, 

considerando os mesmos como um processo comportamental. 

Para Guimarães (2004), “a tentativa de persuadir os indivíduos a modificarem seus 

comportamentos constituiu a maior parte das tentativas de controlar os acidentes”. 

Também para Sleet e Gielen (2007), o controle dos acidentes é obtido por meio de 

estratégias comportamentais que reduzam os riscos e valorizem a prevenção e, nesta 

perspectiva, o papel do analista do comportamento se faz importante, para identificar e 

estabelecer comportamentos preventivos e seguros.  
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Plumert e Schwebel (1997) ressaltaram que: 

 

Um fator importante, mas pouco conhecido, que pode contribuir para o risco 

de acidente é a forma como as crianças avaliam perigo. Embora os pais 

muitas vezes alertam as crianças sobre situações potencialmente perigosas, o 

comportamento seguro, em última análise, depende da capacidade da própria 

criança para avaliar e evitar situações perigosas [...] Erros em julgar a 

relação entre suas habilidades físicas e as demandas da situação pode ser um 

fator importante que contribui para o risco de acidente (PLUMERT; 

SCHWEBEL, 1997, p. 318). 

 

 

Schwebel et al (2002) realizaram pesquisa que tinha como objetivo verificar se o 

quadro clínico de crianças influenciava ou não na ocorrência de acidentes. O estudo foi 

realizado por meio da comparação entre dois grupos de crianças, sendo um clínico, com 

meninos em idade pré-escolar, com diagnóstico de TDO (Transtorno Desafiador Opositivo) 

e/ou TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), e um grupo não clínico, 

com meninos da mesma idade, sem alterações de comportamento. Como resultado, os autores 

observaram que o grupo clínico apresentou maior número de envolvimento em acidentes e 

concluíram que crianças com problemas comportamentais estão em maior risco de acidentes, 

devendo, portanto, ser os principais candidatos para as campanhas de prevenção. 

Brehaut et al (2003), em pesquisa envolvendo maior número de crianças, realizada em 

uma província do Canadá, também observou relação entre os transtornos de comportamento 

na infância e a ocorrência de acidentes e seus resultados, sendo que observaram que as 

crianças com o transtorno têm 1,5 vezes mais chances de sofrerem ferimentos. 

Pesquisa de Ramirez, Peek-Asa e Kraus (2004), realizada dentre a população com 

deficiência, descreveu a epidemiologia da ocorrência de acidentes relatados em 17 escolas de 

educação especial dos Estados Unidos. Segundo os autores, crianças com deficiências 

múltiplas tiveram 70% mais envolvimento em acidentes do que as crianças com deficiência 

intelectual. A deficiência física estava relacionada com um discreto aumento no risco de 

acidentes. A maioria das lesões foi caracterizada por cortes, escoriações, hematomas, sendo 

metade no rosto. 25% das lesões estavam relacionadas a esportes e 21% ocorreram no 

playground. 

Estudo realizado por Rowe, Maughan e Goodman (2004) investigou a relação entre as 

alterações de comportamento e a ocorrência de acidentes por meio de entrevistas com os pais, 

as crianças e os professores participantes da pesquisa, obtendo, assim, o diagnóstico 

psiquiátrico das crianças segundo o DSM-IV. Os questionários utilizados com os pais também 
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permitiram identificar informações sobre a ocorrência de lesões intencionais com as crianças. 

Os autores observaram que os comportamentos externalizantes e disruptivos estavam mais 

associados à ocorrência de lesões não intencionais, porém, não descartam os comportamentos 

internalizantes como possíveis fatores para a ocorrência das referidas lesões.  

Pesquisa de Schwebel et al (2004) também associou a ocorrência de acidentes com o 

padrão de comportamento humano, porém com a diferença de não apenas citar o 

comportamento hiperativo e problemático das crianças como preditor de maior número de 

acidentes, mas também de citar o papel dos pais na ocorrência ou não das situações de 

acidentes, o que corrobora com os dados da pesquisa anteriormente descrita. Para os autores, 

pais ativos, envolvidos, com recursos de tempo suficientes, podem reduzir o risco de lesões 

em crianças em situação de risco. 

Pesquisa realizada por Bruce, Kirkland e Waschbusch, em 2007, também observou 

relação entre transtornos de comportamento e maior risco de envolvimento em acidentes, bem 

como constatou que a gravidade das lesões oscila entre os grupos com transtornos. Segundo 

os autores, os problemas de conduta estão, na maioria das vezes, relacionados com risco 

aumentado de lesões mais graves, que necessitam internação. 

Estudo realizado na Austrália, por Spinks et al (2008) visou examinar a relação 

existente entre hiperatividade, agressão e lesões infantis não intencionais em um grupo de 

crianças de cinco a 12 anos. Os autores utilizaram questionário e formulário para coletar 

informações, respectivamente, sobre comportamento hiperativo e agressivo e sobre acidentes. 

Dentre outros aspectos, os autores observaram que os traços de hiperatividade entre as 

crianças estão não só relacionados com a maior ocorrência de acidentes, mas também com a 

maior gravidade dos acidentes ocorridos. Os autores também afirmaram que “crianças com 

características de alto traço de hiperatividade ou agressão podem ter um risco aumentado de 

lesão sem terem sido diagnosticadas com uma personalidade ou desordem comportamental” 

(SPINKS et al, 2008, p. 118). 

Jokela, Power e Kivimaki (2009) partiram do princípio de que os comportamentos 

internalizantes e externalizantes estão relacionados com a ocorrência de acidentes na infância 

e na adolescência e buscaram compreender se esta ocorrência permanece na vida adulta do ser 

humano. Os pesquisadores obtiveram informações acerca dos problemas de comportamento 

das crianças aos sete e aos 11 anos com seus respectivos professores. As situações acidentais 

das crianças de sete e 11 anos e dos adolescentes de 16 anos foram relatadas pelos respectivos 

pais. Entre os adultos, a ocorrência de acidentes foi autorrelatada aos 23, 33, 42 e 46 anos. Os 

autores observaram que os comportamentos de externalização estão relacionados com 
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aumento na taxa de acidentes na infância, na adolescência e na vida adulta, dentro de casa, no 

ambiente de trabalho e no trânsito. Em contrapartida, observaram que os comportamentos de 

internalização se relacionam com a diminuição do risco de acidentes na adolescência e na fase 

adulta, especialmente nos esportes, no trânsito e em casa. 

Keyes et al (2014) estudaram crianças de uma comunidade europeia e buscaram 

associação entre três variáveis: 1) problemas de comportamento de externalização, coletando 

dados por meio de instrumentos validados e também pelo relato das mães, dos professores e 

das crianças em questão; 2) estilo parental, por meio de duas escalas padronizadas; e 3) 

ocorrência de acidentes, por meio do relato das mães. Os autores observaram que os 

comportamentos de déficit de atenção e hiperatividade e sintomas opositores/desafiadores 

estão relacionados com grande risco de acidentes, tanto no relato dos pais, quanto no dos 

professores e no auto-relato. Os autores também afirmam que o pouco cuidado dos pais 

aumenta o risco de envolvimento em acidentes dos filhos. 

 

2.4 Avaliação do comportamento infantil  

 

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico que se inicia na vida intra uterina 

e engloba aspectos neurológicos, físicos, comportamentais, cognitivos, afetivos e sociais 

(COLE; COLE, 2003).  

Segundo Barros et al (2003), a interação da criança com o mundo à sua volta pode 

promover a aquisição de uma série de potencialidades, bem como pode resultar em 

consequências negativas para o desenvolvimento infantil. É importante estar atento a cada 

etapa do desenvolvimento infantil para identificar precocemente possíveis alterações de 

desenvolvimento que podem se manifestar na criança. 

 

Para rastrear características comportamentais, emocionais e sociais, existem 

instrumentos elaborados em forma de escalas e/ou questionários. Esses 

instrumentos, destinados ao rastreamento de problemas mentais, são, entre 

outros, auxiliares no diagnóstico e permitem melhor compreensão do 

desenvolvimento infantil (STIVANIN; SCHEUER; ASSUMPÇÃO JR; 

2008, p. 408).  

 

Duarte e Bordin (2000, p. 57) afirmam que “no Brasil, é notável a escassez de 

instrumentos padronizados e atualizados na área de saúde mental infantil que tenham sido 

devidamente traduzidos, adaptados e testados em nossa realidade.” Segundo Saur e Loureiro 

(2012), tem sido cada vez mais valorizada e estimulada a utilização de instrumentos 
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padronizados para a população brasileira entre as comunidades científica e profissional. Ainda 

segundo as mesmas autoras, também tem sido ressaltada a importância da divulgação de 

estudos que se utilizem de tais instrumentos, bem como suas qualidades psicométricas. 

 É importante que haja conhecimento dos diferentes instrumentos de avaliação 

disponíveis na literatura para a seleção daquele que melhor adequar-se-á ao trabalho ou 

pesquisa (FORMIGA; VIEIRA; RIBEIRO, 2009).  

 Segundo Santos, Araújo e Porto (2008), 

 

Todo instrumento de triagem apresenta vantagens e desvantagens. A escolha 

do instrumento dependerá da população e objetivos a serem alcançados pelo 

profissional de saúde. A escassez de instrumentos nacionais padronizados 

ressalta a importância de estudos em nosso país para verificar a adequação e 

validação de instrumentos para os parâmetros locais (SANTOS; ARAÚJO; 

PORTO, 2008, p. 296). 

 

O estudo de Wielewicki, Gallo e Grossi (2011) trouxe uma importante crítica a 

respeito do uso de instrumentos de avaliação de comportamentos em crianças. Segundo os 

autores, para avaliar um comportamento-problema é preciso estar inserido nos ambientes 

naturais da criança ou obter informações com todos os que acompanham o seu 

desenvolvimento de forma íntima, como pais, mães e professores (BORSA; NUNES, 2008). 

Para uma caracterização mais completa nas pesquisas com crianças, há de se buscar diferentes 

informantes, não familiares e em grande quantidade. Assim, a visão do professor torna-se 

fundamental nesse processo de avaliação (EMERICH, 2013; PEDRINI; FRIZZO, 2010). 

Segundo Franco (2009), 

 

[...] os professores se encontram numa situação privilegiada para a avaliação 

de inúmeros comportamentos da criança, podendo compará-los com os de 

outras, da mesma faixa etária, tornando-se assim num elemento fundamental 

para assinalar a existência de eventuais perturbações psicológicas ou do 

desenvolvimento (FRANCO, 2009, p. 106). 

 

 Stivanin, Sheuer e Assumpção Jr. (2008) também versaram sobre o assunto, reiterando 

as dificuldades que implicam a investigação do comportamento infantil por meio do relato de 

diferentes informantes. 

 

[...] deve-se ter cuidado e atenção à interpretação dos dados fornecidos por 

pais e professores, pois esses podem e parecem ter diferentes olhares, 

conhecimento e formas de falar ou expressar a respeito dos sujeitos por eles 

avaliados [...].  
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Os sinais analisados devem servir não apenas como meio de prevenção. Uma 

vez que tais sinais caracterizam as estratégias utilizadas pelas crianças 

durante o desenvolvimento, podem ser vistos e utilizados para a criação de 

meios e ferramentas para o aprimoramento de outras habilidades, como a 

relação interpessoal, decisões, motivação, dentre outras (STIVANIN; 

SCHEUER; ASSUMPÇÃO JR; 2008, p. 412). 

 

Tem-se recorrido, na literatura internacional, à comparação das informações coletadas 

com diferentes informantes sobre os problemas de comportamento da criança, porém, no 

Brasil, este tipo de pesquisa ainda é muito incipiente (EMERICH, 2013). Segundo 

McConaughy (2005), quando se analisa concordância e discordância entre opiniões de 

familiares e professores sobre o perfil comportamental de crianças, obtém-se uma avaliação 

mais compreensiva sobre a dimensão e veracidade do problema, bem como sobre os riscos 

aos quais se pode estar submetido. Emerich (2013) ainda afirmou que a discordância entre as 

opiniões dos informantes não indica que um está errado e outro está certo, mas, sim, indica 

diferentes óticas sobre as quais se pode olhar para o indivíduo como um todo. 

 Lima et al (2008), em sua pesquisa, realizaram avaliação de problemas de 

comportamentos de crianças em fase escolar, utilizando como fonte de coleta de dados os 

relatos dos professores. Os autores concluíram que também é pertinente colher dados com 

outros informadores, como pais e as próprias crianças, já que muitos dos instrumentos de 

avaliação oferecem tal oportunidade. 

Pesquisa nacional realizada em 2013 por Souza e Mosmann teve como objetivos 

investigar e comparar as percepções de pais e professores acerca de problemas emocionais e 

comportamentais de crianças e adolescentes. Segundo as autoras: 

 

[...] estes sintomas se expressam tanto no ambiente familiar quanto no 

escolar, incumbindo aos pais e aos professores lidar com esta demanda. 

Independente da especificidade da tarefa de cada um em relação à criança e 

ao adolescente, a responsabilidade na identificação e no encaminhamento, 

quando surgem sintomas, cabe tanto à família quanto à escola, porém, 

devido à complexidade da avaliação desses sintomas, e o envolvimento 

destes distintos fatores, termina por constituir-se em um desafio à correta 

avaliação destes quadros (SOUZA; MOSMANN, 2013, p. 41). 
 

 As autoras observaram, na referida pesquisa, que, de forma geral, existiu discordância 

considerável entre as opiniões dos pais e dos professores. Elas atribuíram este fato às 

diferenças de contexto e relações que as diferentes pessoas estabelecem com as crianças e 

adolescentes. 
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3 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivos caracterizar o comportamento e a ocorrência de 

acidentes de escolares do 5º ano do ensino fundamental e verificar as relações entre ambas as 

variáveis e entre os dados do comportamento obtidos. 
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4 MÉTODO  

 

A presente pesquisa é parte integrante de pesquisa mais ampla, a qual foi encaminhada 

para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, sendo aprovada pelo protocolo de 

número 0832/2013. É desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Educação e Acidentes – EDACI, 

cadastrado no CNPq, e tem como objetivos levantar subsídios e elaborar, aplicar e avaliar 

ações educativas na rede pública de Educação sobre prevenção de acidentes e de violências e 

promoção do desenvolvimento. É realizada em escolas da rede pública, como berçários e 

unidades de educação infantil e de ensino fundamental. 

O presente estudo vincula-se à parte da investigação sobre o desenvolvimento infantil 

e a ocorrência de acidentes com os escolares do ensino fundamental. Inicialmente, trata-se de 

uma pesquisa descritiva, a qual busca caracterizar o perfil comportamental dos escolares, bem 

como o envolvimento dos mesmos em situações acidentais. Na sequência, são realizadas 

análises por comparação entre os dados obtidos com os diferentes informantes – pais e 

professores – sobre os comportamentos das crianças e análises de correlação entre tais dados e 

aqueles coletados com as próprias crianças, acerca da ocorrência de acidentes. 

O presente tópico está dividido nos subtópicos: 4.1) Ambiente; 4.2) Participantes; 4.3) 

Materiais e 4.4) Procedimentos. 

 

4.1 Ambiente 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal de Ensino Fundamental em 

uma cidade do interior do estado de São Paulo, com aproximadamente 220 mil habitantes. 

A referida escola atende, em horários matutino e vespertino, cerca de 420 alunos 

divididos em 17 turmas de 1º a 5º ano. A escola conta, ainda, com cerca de 40 funcionários.  

 

4.2 Participantes 

 

Participaram, inicialmente, 60 alunos de 5º ano do Ensino Fundamental, sendo 14 

(23,3%) da turma de 5º ano A; 15 (25,0%) da turma de 5º ano B; 16 (26,7%) da turma de 5º 

ano C; e 15 (25,0%) da turma de 5º ano D. Observa-se, na Tabela 1, a caracterização das 

crianças participantes da pesquisa segundo suas turmas, o período em que estudam e o sexo. 

 



33 

 

Tabela 1 – Frequências absolutas e relativas de características dos escolares, de acordo com a turma, o 

período em que estudam e o sexo (N=60). 

 

Turma Período Sexo Total de alunos 

  Masculino Feminino  

  f % f % f % 

5º Ano A Manhã 5 18,5 9 27,3 14 23,3 

5º Ano B Manhã 6 22,2 9 27,3 15 25,0 

5º Ano C Manhã 9 33,3 7 21,2 16 26,7 

5º Ano D Tarde 7 26,0 8 24,2 15 25,0 

Total  27 100,0 33 100,0 60 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

Participaram também 47 (78,3%) familiares ou responsáveis das crianças 

participantes, bem como as quatro professoras das turmas das quais os escolares fazem parte. 

As professoras consentiram sua participação, bem como os responsáveis consentiram a 

participação das crianças, mediante preenchimento e assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado especificamente para a presente pesquisa. 

 

4.3 Materiais 

 

Foi utilizado um instrumento padronizado de rastreio de comportamentos de crianças 

denominado Questionário de Capacidades e Dificuldades - SDQ (GOODMAN, 1997), de 

domínio público (www.sdqinfo.com) (ANEXO A). Trata-se de um instrumento breve, 

utilizado para rastreamento de problemas comportamentais de crianças e jovens entre quatro e 

17 anos. Segundo Vostanis (2006), após o desenvolvimento do SDQ, este se tornou o 

instrumento mais amplamente utilizado para investigar questões de saúde mental infantil entre 

crianças e jovens.  

Apresenta-se nas versões para adolescentes acima de 11 anos se autoavaliarem, e 

também para pais/responsáveis e professores responderem sobre os comportamentos de 

crianças e jovens de quatro a 17 anos. O SDQ deve ser respondido com base no 

comportamento da criança nos últimos seis meses. As questões são objetivas e distribuídas, 

respectivamente, por escalas. O questionário é composto por 25 itens, sendo dez itens sobre 

capacidades, 14 itens sobre dificuldades e um item neutro, os quais se encontram divididos 

em cinco escalas: 1) sintomas emocionais, 2) problemas de conduta, 3) hiperatividade, 4) 

problemas de relacionamento com colegas e 5) comportamento pró-social. As alternativas 

para resposta são: falso (zero ponto), mais ou menos verdadeiro (um ponto) e verdadeiro (dois 

pontos). Para cada uma das escalas, a pontuação varia de zero a dez pontos, sendo que a 
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pontuação do escore total de dificuldades (excluindo-se a escala de comportamento pró-

social) pode variar de zero a 40 pontos. Quanto maior a pontuação total e nas escalas de 

hiperatividade, problemas emocionais, de conduta e de relacionamento, maiores são as 

queixas. Na escala de comportamento pró social, por sua vez, quanto menor a pontuação, 

menores as queixas. A partir dos resultados apresentados em casa escala e também na 

avaliação total, as crianças são classificadas em categorias, sendo elas: normal, limítrofe e 

anormal (FLEITLICH; CORTÁZAR; GOODMAN, 2000; STIVANIN; SCHEUER; 

ASSUMPÇÃO JR; 2008; SILVA et al, 2011; SAUR; LOUREIRO, 2012). 

Inicialmente, a intenção da pesquisadora era utilizar a autoversão do instrumento, 

porém, a escola não ofereceu disponibilidade para isso, especialmente devido ao tempo de 

aplicação dos questionários. Além do mais, definindo a população de 5º ano como 

participante desta pesquisa, e considerando que a autoversão do referido instrumento pode ser 

aplicada apenas a partir dos 11 anos, optou-se por utilizar, então, as versões do instrumento 

para pais/responsáveis e para professores. 

 

Esse instrumento, com possibilidades de aplicação a vários acompanhantes 

da criança em desenvolvimento, permite uma coleta rápida e prática de 

dados sobre os comportamentos, em diferentes situações e com diversos 

interlocutores [...].  

O objetivo do SDQ é rastrear problemas de saúde mental em cinco áreas. É 

um instrumento prático e rápido, permite a obtenção de dados oriundos de 

diferentes locais e interlocutores (STIVANIN; SCHEUER; ASSUMPÇÃO 

JR; 2008, p. 412). 
  

 Para rastreio da ocorrência de acidentes infantis, foi utilizado o Questionário de 

Rastreamento de Acidentes (QRA), inicialmente proposto por Silva (2010) e reformulado de 

acordo com Silva, Gimeniz-Paschoal e Aragão (2015) (ANEXO B). O objetivo do 

questionário é fornecer dados sobre os tipos de acidentes ocorridos durante o último ano. É 

composto por 15 itens, elaborados a partir da literatura, que abrangem a maior parte dos 

possíveis acidentes mais frequentes entre indivíduos em idade escolar. Os respondentes 

devem indicar se sofreram os acidentes descritos no instrumento no último ano, e o número de 

vezes que os mesmos ocorreram (nenhuma, uma, duas, três ou ainda quatro vezes ou mais).  

Também foram utilizados computadores, impressora, papel para impressora tamanho 

A4 e os instrumentos impressos para preenchimento. 

 

4.4 Procedimentos 
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Os procedimentos serão descritos nos quatro subtópicos a seguir. 

 

4.4.1 Seleção da escola e dos participantes  

 

A realização da presente pesquisa, visto o vínculo com a pesquisa maior, desenvolvida 

pelo Grupo de Pesquisa Educação e Acidentes – EDACI, seguiu os mesmos critérios e foi 

realizada em escola vinculada ao Programa Saúde na Escola. Trata-se de um programa 

instituído em 2007, por decreto presidencial e pelo Ministério da Saúde, que propõe a 

inclusão de diferentes temas a serem trabalhados nas escolas (BRASIL, 2007). Em 2013, o 

município onde foi realizada a pesquisa aderiu a este programa e convidou o Grupo de 

Pesquisa Educação e Acidentes – EDACI, representado pela Professora Doutora Sandra 

Regina Gimeniz-Paschoal, para desenvolver ações educativas nas escolas participantes a 

respeito do tema acidentes infantis. 

Para solicitação de autorização para a realização desta pesquisa, a pesquisadora 

agendou por telefone um horário para apresentação pessoalmente do projeto e materiais de 

coleta de dados da pesquisa com a equipe de direção e coordenação da escola. Também foi 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a dirigente da referida 

instituição. 

A seleção das turmas que fariam parte da presente pesquisa ocorreu mediante seleção 

da idade de dez anos das crianças que seriam participantes, visto que tal idade permitiria 

resposta aos instrumentos escolhidos. Todas as crianças das turmas de 5º ano, isto é, 97 

crianças, foram convidadas a participarem da pesquisa e a todas foi entregue o Termo de 

Consentimento para levarem para seus respectivos pais e/ou responsáveis, porém apenas 60 

(61,8%) puderam participar, devido à concordância de seus pais e/ou responsáveis, mediante 

assinatura e envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A intenção era ampliar a amostra, porém isto não se tornou possível, devido a decisões 

inerentes ao funcionamento das escolas, o que acabou por se tornar uma limitação imposta ao 

estudo. 

 

4.4.2 Seleção e aplicação do instrumento de rastreio dos comportamentos das crianças  

 

Foi realizada busca na literatura de instrumentos utilizados para traçar perfil 

comportamental de crianças em idade escolar. Inicialmente, o interesse da pesquisadora seria 

na utilização do Inventário de Comportamentos da Criança para Professores, de Achenbach 
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(1991). O instrumento é uma variação do Child Behavior Checklist (CBCL), o qual foi 

traduzido em 55 idiomas e validado no Brasil por Bordin, Mari e Caeiro, em 1995. Porém, o 

referido instrumento dispõe de um grande número de itens, os quais, de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais da escola, inviabilizaria a utilização do instrumento. 

Foi, então, identificado o Questionário de Capacidades e Dificuldades - SDQ 

(GOODMAN, 1997), o qual apresenta um número menor de itens de investigação e, por isso, 

é de mais fácil aplicabilidade.  

Segundo Klasen et al (2000), em estudo que realizou comparações entre os resultados 

obtidos pelos instrumentos CBCL e SDQ, ambos são altamente correlatos e igualmente 

capazes de distinguir as amostras de crianças, além de que o SDQ ainda é capaz de identificar 

de forma mais precisa os resultados em relação aos escores totais.  

 Entretanto, cabe ressaltar consideração feita por Souza e Mosmann (2013) a respeito 

dos instrumentos CBCL e SDQ. 

 

 

[...] devido à complexidade e à dificuldade para avaliar efetivamente o tipo 

de sintoma apresentado pelas crianças e adolescentes, tanto o CBCL 

(Achenbach, 1991) quanto o SDQ (Goodman, 1997) apresentam limitações 

que se refletem em discrepâncias na literatura acerca dos dados sobre a 

maior incidência em um dos tipos de sintomas e a predominância em um dos 

sexos e especialmente na concordância da avaliação de pais e professores 

(SOUZA; MOSMANN, 2013, p. 42). 

 

Optou-se, ainda que possa haver alguma possível limitação, pela utilização do SDQ 

como instrumento para coleta de dados a respeito do perfil comportamental das crianças 

participantes da pesquisa. 

Devido à pouca disponibilidade das professoras participantes da pesquisa em 

responderem aos questionários e à solicitação da coordenadora da escola de que cada 

professora respondesse o número restrito de cinco questionários sobre seus alunos, à sua 

escolha, procedeu-se a esta forma de coleta.  

Também não foi permitido pela escola que a pesquisadora fizesse pessoalmente 

contato com os responsáveis pelas crianças participantes para solicitar preenchimento dos 

questionários de seus filhos, sendo que o envio do material aos responsáveis e o recebimento 

do mesmo ficou todo a cargo da escola, como por eles definido. 

No dia acordado entre pesquisadora e coordenação da escola, foi realizada a entrega 

dos questionários que seriam enviados aos familiares e, da mesma forma, foram buscados os 

questionários já preenchidos e devolvidos, em uma data posteriormente agendada. Do total de 
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60 crianças que tinham autorização para participação na pesquisa – via Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – 47 (78,3%) tiveram o envio do instrumento SDQ 

devidamente preenchido e respondido pelos familiares ou responsáveis, sendo seis da turma 

de 5º ano A; 12 do 5º ano B; 15 do 5º ano C; e 14 do 5º ano D. 

 

4.4.3 Seleção e aplicação do instrumento de rastreio dos acidentes infantis  

 

Não havia sido identificado, na literatura, instrumento que fizesse rastreio sobre a 

ocorrência de acidentes com indivíduos em idade escolar, até que o mesmo fosse 

desenvolvido por Silva (2010), quando da sua pesquisa de mestrado, vinculada às pesquisas 

do Grupo de Pesquisa Educação e Acidentes – EDACI. Sendo assim, diante da necessidade de 

levantamento da ocorrência de acidentes com os participantes da pesquisa, recorreu-se à 

utilização do Questionário de Rastreamento de Acidentes – QRA. 

Para aplicação deste instrumento com as crianças, a pesquisadora agendou junto à 

equipe de coordenação da referida escola uma data em que pudesse estar com os alunos das 

turmas de 5º ano e com as professoras das referidas turmas. No dia e horário agendados, foi 

realizada aplicação coletiva do questionário. Todas as crianças que possuíam autorização dos 

responsáveis para participação na pesquisa, ou seja, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido devidamente preenchido e assinado, participaram da coleta. 

 

4.4.4 Análise dos dados coletados  

 

Os dados coletados em ambos os instrumentos foram inicialmente digitados em 

planilhas do programa Microsoft Excel.  

Para análise dos dados resultantes do instrumento SDQ, procedeu-se à utilização do 

site específico e disponível gratuitamente (www.sdqscore.org/Amber). Neste site, há as 

instruções para preenchimento dos questionários em sete idiomas diferentes, bem como há a 

possibilidade de escolha das versões utilizadas, conforme o respondente, a faixa etária da 

pessoa avaliada e a parte utilizada do instrumento. Ao inserir os dados de resposta do 

questionário, o site oferece um documento em que apresenta os escores de cada escala e o 

escore total, e também indica se este resultado está dentro do esperado ou se varia para níveis 

limítrofes ou anormais. 

Tendo em mãos os resultados e as indicações supracitadas, procedeu-se, novamente, à 

digitação dos dados em planilhas do programa Microsoft Excel e, posteriormente, à 

http://www.sdqscore.org/Amber
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elaboração de tabelas com a contagem das frequências absolutas e relativas dos resultados em 

cada escala, além das variações de turma e sexo. 

Para análise dos dados resultantes do instrumento QRA, procedeu-se à contagem de 

acidentes referidos por cada respondente quando do preenchimento do questionário. Tendo 

em mãos estes resultados, procedeu-se à elaboração de tabelas com a contagem da frequência 

e porcentagem de cada acidente, bem como a distribuição dos acidentes por turma e por sexo. 

A seguir, os dados foram preparados para serem submetidos à análise estatística por 

comparação e de correlação. Foi realizada atribuição de valores numéricos para os valores 

nominais de ambas as escalas, conforme descreve o Quadro 1. 

 

Quadro 1- Atribuição de valores numéricos para os valores nominais dos instrumentos SDQ e QRA. 

SDQ QRA 

Valor nominal Valor numérico Valor nominal Valor numérico 

Anormal 0 Nenhum acidente 0 

Limítrofe 1 Um acidente 1 

Normal 2 Dois acidentes 2 

  Três acidentes 3 

  Quatro ou mais acidentes 4 

 

 

Procedeu-se, na sequência, à elaboração de uma tabela no Microsoft Excel, a qual foi 

posteriormente migrada para o software estatístico SPSS. A tabela continha todos os dados 

coletados: SDQ dos responsáveis, SDQ das professoras e QRA das crianças, sendo colocados 

os valores numéricos atribuídos aos valores nominais conforme consta no Quadro 1. Na 

referida tabela, o número total de participantes foi 28, sendo 14 do sexo masculino e 14 do 

sexo feminino. Este número refere-se à quantidade de crianças que participou de toda a coleta, 

ou seja, que respondeu ao QRA e que teve o SDQ respondido sobre seu comportamento tanto 

pelos responsáveis quanto pela professora. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se apenas a variável “sexo” de ambos os 

instrumentos, visto que a variável “turma” era composta por número pequeno em cada turma. 

Foi utilizado o teste estatístico Wilcoxon Signed Ranks Test, o qual faz comparação 

entre variáveis, para se obter a comparação entre os dados coletados com os responsáveis e as 

professoras no instrumento SDQ.  

O teste estatístico Mann-Whitney Test, o qual faz comparação entre grupos, foi 

utilizado para se obter a comparação entre o sexo feminino e o sexo masculino de todos os 

dados coletados com ambos os instrumentos. 
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Segundo Dancey e Reidy (2006), os testes Wilcoxon e Mann-Whitney são indicados 

para fazerem análises por comparação. 

Também se utilizou o teste estatístico Correlação de Spearman para se obter a 

correlação entre os dados coletados no SDQ dos responsáveis, o SDQ das professoras e o 

QRA. 

Nas três análises realizadas, o valor de p < 0,05 indica significância estatística. No 

caso da análise de correlação, esta pode ser positiva ou negativa, isto é, a correlação positiva 

indica que as variáveis variam de forma diretamente proporcional, enquanto a correlação 

negativa indica que as variáveis variam de forma inversamente proporcional. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados serão descritos em quatro subtópicos, sendo eles: 5.1) Perfil 

comportamental dos alunos; 5.2) Ocorrência de acidentes infantis com os alunos; 5.3) Análise 

por comparação e 5.4) Análise de correlação. 

 

5.1 Perfil comportamental dos alunos  

 

A Tabela 2 mostra o perfil comportamental dos alunos nas escalas de dificuldades, 

mediante respostas dos seus responsáveis, conforme o sexo dos alunos. Foi observado que, 

em todas as escalas, predominam indivíduos de ambos os sexos nas categorias normais (com 

totais de 57,5% na escala de sintomas emocionais; 66,0% na escala de problemas de conduta; 

83,0% na escala de hiperatividade e 70,2% na escala de problemas com colegas). 

Pode-se notar, entretanto, que na categoria de sintomas emocionais há elevado 

percentual de crianças do sexo feminino e masculino com padrão anormal de comportamento, 

isto é, 26,9% e 38,1%, respectivamente. Pesquisa de Papageorgiou et al (2008) evidenciou 

que os responsáveis relataram maior hiperatividade entre os meninos do que entre as meninas. 

Tais dados corroboram a presente pesquisa, visto que foi identificado o percentual de 9,5% de 

crianças do sexo masculino com comportamento anormal na referida escala, enquanto dentre 

o sexo feminino o percentual foi 7,7%. Os maiores valores de normalidade, de ambos os 

sexos, na presente pesquisa, ocorreram na categoria de hiperatividade (84,6% para o sexo 

feminino e 81,0% para o sexo masculino). 

Pesquisa de Roças (2014) indica que os responsáveis tendem a avaliar crianças do 

sexo masculino como mais propensas a problemas de comportamento e sintomas emocionais, 

dados que são apenas evidenciados na presente pesquisa no que diz respeito à escala de 

sintomas emocionais (38,1% de anormalidade dentre o sexo masculino). Na escala de 

problemas com colegas, o comportamento anormal é maior dentre o sexo feminino (19,2%) 

em relação ao sexo masculino (9,5%). 

Pesquisa de Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008) observou que não foi 

identificada diferença estatisticamente significante entre os gêneros, porém os autores 

apontaram que as crianças do gênero masculino estiveram com maior percentual anormal em 

quase todas as escalas, com exceção dos sintomas emocionais, que estiveram mais presentes 

dentre o sexo feminino. Conforme já descrito, tais dados divergem do obtido na presente 

pesquisa. 
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Tabela 2 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos responsáveis ao SDQ, de acordo com as 

escalas de dificuldades do instrumento e o sexo (N=47). 

 

Escalas de dificuldades Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

 

Sintomas emocionais 

f % f % f % 

Normal 15 57,7 12 57,1 27 57,5 

Limítrofe 4 15,4 1 4,8 5 10,6 

Anormal 7 26,9 8 38,1 15 31,9 

Total 26 100,0 21 100,0 47 100,0 

Problemas de conduta       

Normal 18 69,3 13 62,0 31 66,0 

Limítrofe 3 11,5 4 19,0 7 14,9 

Anormal 5 19,2 4 19,0 9 19,1 

Total 26 100,0 21 100,0 47 100,0 

Hiperatividade       

Normal 22 84,6 17 81,0 39 83,0 

Limítrofe 2 7,7 2 9,5 4 8,5 

Anormal 2 7,7 2 9,5 4 8,5 

Total 26 100,0 21 100,0 47 100,0 

Problemas com colegas       

Normal 19 73,1 14 66,7 33 70,2 

Limítrofe 2 7,7 5 23,8 7 14,9 

Anormal 5 19,2 2 9,5 7 14,9 

Total 26 100,0 21 100,0 47 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 3 mostra o perfil comportamental dos alunos nas escalas de dificuldades, 

mediante respostas dos seus responsáveis, conforme a turma dos alunos. Foi observado que a 

turma A apresentou o maior percentual de crianças com perfil de comportamento anormal na 

escala de sintomas emocionais (67,0%), enquanto que a turma D apresentou a menor 

quantidade de crianças com perfil anormal (14,3%) e o maior número dentro da normalidade 

(64,3%) na referida escala. 

Na escala de problemas de conduta, foi observado que a turma D apresentou maior 

percentual de crianças com comportamentos normais (71,4%) e, ao mesmo tempo, o maior de 

comportamentos anormais (28,8%). 

As turmas B e D apresentaram os maiores números de crianças com perfil de 

comportamento normal na escala de hiperatividade, respectivamente 92,0% e 92,9%. A turma 

D, inclusive, não apresentou nenhum aluno com comportamento anormal nesta escala. 

Na escala de problemas com colegas, foi observado que a turma C tem maior 

percentual de normalidade (73,3%) e, ao mesmo tempo, o maior percentual de anormalidade 
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(20,0%). A turma B, por sua vez, tem 8,0% das crianças com perfil de comportamento 

anormal na referida escala, sendo este o menor número entre as turmas. 

De forma geral, os responsáveis apontaram o maior percentual de crianças com 

comportamento anormal na escala de sintomas emocionais (31,9%), sendo 57,5% das crianças 

avaliadas como normais. Tais dados corroboram os resultados da pesquisa de Stivanin, 

Scheuer e Assumpção Jr (2008), a qual também evidencia que, sob a ótica dos responsáveis, a 

escala com maior porcentagem de crianças na categoria anormal foi a de problemas 

emocionais (44%). Entretanto, na pesquisa de Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008), o 

número de crianças com comportamento anormal na categoria de hiperatividade (40%) foi 

quase cinco vezes maior do que o percentual de anormalidade na referida escala encontrado 

na presente pesquisa (8,5%). Destaca-se que 83,0% das crianças foram avaliadas pelos 

responsáveis com comportamento normal na escala de hiperatividade. 

  

Tabela 3 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos responsáveis ao SDQ, de acordo com as 

escalas de dificuldades do instrumento e as turmas dos escolares (N=47). 

 

Escalas de dificuldades Turma A Turma B Turma C Turma D Total 

 

Sintomas emocionais 

f % f % f % f % f % 

Normal 2 33,0 7 58,0 9 60,0 9 64,3 27 57,5 

Limítrofe 0 0 2 17,0 0 0 3 21,4 5 10,6 

Anormal 4 67,0 3 25,0 6 40,0 2 14,3 15 31,9 

Total 6 100,0 12 100,0 15 100,0 14 100,0 47 100,0 

Problemas de conduta           

Normal 4 67,0 7 58,0 10 66,7 10 71,4 31 66,0 

Limítrofe 1 16,5 3 25,0 3 20,0 0 0 7 14,9 

Anormal 1 16,5 2 17,0 2 13,3 4 28,6 9 19,1 

Total 6 100,0 12 100,0 15 100,0 14 100,0 47 100,0 

Hiperatividade           

Normal 5 83,0 11 92,0 10 66,7 13 92,9 39 83,0 

Limítrofe 0 0 0 0 3 20,0 1 7,1 4 8,5 

Anormal 1 17,0 1 8,0 2 13,3 0 0 4 8,5 

Total 6 100,0 12 100,0 15 100,0 14 100,0 47 100,0 

Problemas com colegas           

Normal 4 67,0 8 67,0 11 73,3 10 71,4 33 70,2 

Limítrofe 1 16,5 3 25,0 1 6,7 2 14,3 7 14,9 

Anormal 1 16,5 1 8,0 3 20,0 2 14,3 7 14,9 

Total 6 100,0 12 100,0 15 100,0 14 100,0 47 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 4 mostra o perfil comportamental dos alunos na escala de capacidades – 

comportamento pró-social – de acordo com as respostas dos responsáveis pelas crianças e 

conforme o sexo. Foi observado que a maioria dos alunos de ambos os sexos tem perfil de 
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comportamento normal na categoria de comportamento pró-social, isto é, 84,6% dentre o sexo 

feminino e 95,2% dentre o sexo masculino.  

Tais dados divergem dos resultados obtidos em pesquisa de Saud e Tonelotto (2005), 

segundo a qual não foi observada diferença quanto ao sexo na categoria de comportamento 

pró-social. 

 

Tabela 4 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos responsáveis ao SDQ, de acordo com a 

escala de capacidades do instrumento e o sexo dos escolares (N=47). 

 

Escala de capacidades Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

 

Comportamento pró-social 

f % f % f % 

Normal 22 84,7 20 95,2 42 89,4 

Limítrofe 1 3,8 0 0 1 2,1 

Anormal 3 11,5 1 4,8 4 8,5 

Total 26 100,0 21 100,0 47 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 5 mostra o perfil comportamental dos alunos na escala de capacidades – 

comportamento pró-social – de acordo com as respostas dos responsáveis pelas crianças, 

conforme a turma em que estão matriculados. 

Da mesma forma que na análise por sexo, foi observado que, dentre todas as turmas, a 

maioria dos alunos teve comportamento avaliado como normal na categoria de 

comportamento pró-social (com total de 89,4%). A turma A apresentou 100% de alunos com 

comportamento normal, enquanto a turma D teve o maior número de alunos com 

comportamento anormal na referida escala, isto é, 15,3%. 

Pesquisa de Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008) apontou apenas uma criança 

com comportamento anormal na escala de comportamento pró-social. Na presente pesquisa, 

este número foi quatro vezes maior, de acordo com a resposta dos responsáveis. 

 

Tabela 5 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos responsáveis ao SDQ, de acordo com a 

escala de capacidades do instrumento e a turma dos escolares (N=47). 

 

Escala de capacidades Turma A Turma B Turma C Turma D Total 

 

Comportamento pró-social 

f % f % f % f % f % 

Normal 6 100,0 11 91,7 13 86,6 12 85,7 42 89,4 

Limítrofe 0 0 0 0 1 6,7 0 0 1 2,1 

Anormal 0 0 1 8,3 1 6,7 2 15,3 4 8,5 

Total 6 100,0 12 100,0 15 100,0 14 100,0 47 100,0 

Fonte: da própria autora. 
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A Tabela 6 mostra o perfil comportamental dos alunos nas escalas de dificuldades, 

mediante respostas de suas professoras, conforme o sexo dos alunos.  

Foi observado que, assim como nas respostas obtidas pelos responsáveis pelas 

crianças, em todas as escalas predominaram indivíduos de ambos os sexos nas categorias 

normais (com totais de 84,4% na escala de sintomas emocionais; 65,6% na escala de 

problemas de conduta; 65,6 na escala de hiperatividade e 75,0 na escala de problemas com 

colegas).  

Indivíduos do sexo feminino, entretanto, apresentaram os maiores números de crianças 

com perfil anormal de comportamento nas escalas de problemas de conduta e de 

hiperatividade (37,5% em cada escala).   

O maior percentual de normalidade dentre o sexo feminino ocorreu na categoria de 

problemas com colegas (81,3%). Já dentre o sexo masculino, o maior percentual de 

normalidade ocorreu na categoria de sintomas emocionais (93,8%). 

Pesquisa de Papageorgiou et al (2008) e de Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008) 

obtiveram resultados diferentes dos aqui apresentados. Em ambas as pesquisas, os autores 

observaram, que os meninos apresentaram maior hiperatividade e problemas de conduta do 

que as meninas, de acordo com as respostas dos professores.  

Segundo Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008), de acordo com os dados que 

obtiveram em sua pesquisa: 

 

Com relação à diferença entre gêneros, observa-se, na óptica de pais e de 

professores, que as crianças do gênero masculino tendem a apresentar mais 

hiperatividade, problemas de conduta e de relacionamento, enquanto as 

meninas apresentam mais problemas emocionais, diferença apontada de 

forma significante pelos professores (STIVANIN; SCHEUER; 

ASSUMPÇÃO JR, 2008, p. 411). 

 

Na presente pesquisa, por sua vez, o sexo feminino apresentou maiores valores nas 

escalas de hiperatividade e problemas de conduta.  

Na pesquisa de Papageorgiou et al (2008) também observou-se que não houve 

diferença significativa de gênero em sintomas emocionais e em problemas com colegas, o que  

se observou na presente pesquisa, especialmente dentre as crianças com comportamento 

anormal. 
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Tabela 6 – Frequências absolutas e relativas das respostas das professoras ao SDQ, de acordo com as 

escalas de dificuldades do instrumento e o sexo dos escolares (N=32). 

  

Escalas de dificuldades Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

 

Sintomas emocionais 

f % f % f % 

Normal 12 75,0 15 93,8 27 84,4 

Limítrofe 3 18,8 0 0 3 9,4 

Anormal 1 6,2 1 6,2 2 6,2 

Total 16 100,0 16 100,0 32 100,0 

Problemas de conduta       

Normal 10 62,5 11 68,8 21 65,6 

Limítrofe 0 0 1 6,2 1 3,1 

Anormal 6 37,5 4 25,0 10 31,3 

Total 16 100,0 16 100,0 32 100,0 

Hiperatividade       

Normal 10 62,5 11 68,8 21 65,6 

Limítrofe 0 0 2 12,5 2 6,2 

Anormal 6 37,5 3 18,7 9 28,1 

Total 16 100,0 16 100,0 32 100,0 

Problemas com colegas       

Normal 13 81,3 11 68,8 24 75,0 

Limítrofe 1 6,2 3 18,7 4 12,5 

Anormal 2 12,5 2 12,5 4 12,5 

Total 16 100,0 16 100,0 32 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 7 mostra o perfil comportamental dos alunos nas escalas de dificuldades, 

mediante respostas de suas professoras, conforme a turma dos alunos. Foi observado resultado 

discrepante entre a turma A e as demais na escala de sintomas emocionais, visto que as turmas 

B, C e D apresentaram todos, ou a quase totalidade de alunos, perfis de comportamentos 

normais. Na turma A, apenas metade dos alunos tiveram comportamento normal na referida 

escala, enquanto 25,0% foram avaliados como anormais e outros 25,0% como limítrofes. 

Na escala de problemas de conduta, a turma B apresentou alto percentual de crianças 

com padrão anormal de comportamento, isto é, 40%. Na escala de hiperatividade, o maior 

número de crianças com padrão anormal de comportamento estava na turma A: 62,5%. 

Na escala de problemas com colegas, a turma B teve o segundo maior número de 

crianças com padrão de comportamento normal (80,0%) e, ao mesmo tempo, maior percentual 

de crianças com comportamentos anormais (20,0%). 

Em todas as escalas, a turma D apresentou 100,0% de crianças com padrão de 

comportamento normal. Tal fato pode ser justificado pelo menor número de crianças 

avaliadas pela professora da turma, o que indica que o número de cinco crianças pode não ser 

representativo da totalidade da turma, em comparação com as demais salas. 
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Tabela 7 – Frequências absolutas e relativas das respostas das professoras ao SDQ, de acordo com as 

escalas de dificuldades do instrumento e a turma dos escolares (N=32). 

 

Escalas de dificuldades Turma A Turma B Turma C Turma D Total 

 

Sintomas emocionais 

f % f % f % F % f % 

Normal 4 50,0 9 90,0 9 100,0 5 100,0 27 84,4 

Limítrofe 2 25,0 1 10,0 0 0 0 0 3 9,4 

Anormal 2 25,0 0 0 0 0 0 0 2 6,2 

Total 8 100,0 10 100,0 9 100,0 5 100,0 32 100,0 

Problemas de conduta           

Normal 4 50,0 6 60,0 6 66,7 5 100,0 21 65,6 

Limítrofe 0 0 0 0 1 11,1 0 0 1 3,1 

Anormal 4 50,0 4 40,0 2 22,2 0 0 10 31,3 

Total 8 100,0 10 100,0 9 100,0 5 100,0 32 100,0 

Hiperatividade           

Normal 3 37,5 7 70,0 6 66,7 5 100,0 21 65,6 

Limítrofe 0 0 0 0 2 22,1 0 0 2 6,2 

Anormal 5 62,5 3 30,0 1 11,1 0 0 9 28,1 

Total 8 100,0 10 100,0 9 100,0 5 100,0 32 100,0 

Problemas com colegas           

Normal 6 75,0 8 80,0 5 55,6 5 100,0 24 75,0 

Limítrofe 1 12,5 0 0 3 33,3 0 0 4 12,5 

Anormal 1 12,5 2 20,0 1 11,1 0 0 4 12,5 

Total 8 100,0 10 100,0 9 100,0 5 100,0 32 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

Segundo pesquisa de Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008), os responsáveis 

identificaram mais crianças como anormais do que os professores na maioria das escalas. A 

pesquisa de Papageorgiou et al (2008) corrobora tal dado, evidenciando que os responsáveis 

relataram mais hiperatividade, sintomas emocionais e problemas de conduta do que os 

professores. Na presente pesquisa, entretanto, foi observado que os professores relataram 

maior presença de hiperatividade do que os responsáveis, enquanto estes indicaram maior 

presença de sintomas emocionais e de problemas de conduta do que aqueles. 

Para justificar o fato de os responsáveis classificarem com maior frequência as 

crianças com perfis anormais de comportamentos do que os professores, Stivanin, Scheuer e 

Assumpção Jr (2008) explicam:  

 

Uma criança pode apresentar diferentes comportamentos, de acordo com o 

lugar em que se encontra, com quem se relaciona e como é capaz de atender 

às diferentes demandas do ambiente multivariado. O professor tem dados de 

observação da criança na sala de aula, enquanto que os pais podem notar os 

comportamentos em casa, em lugares públicos e em outros contextos. Na 

sala de aula, a criança é exposta a regras impostas pela escola, lugar onde os 

comportamentos são mais facilmente controlados (STIVANIN; SCHEUER; 

ASSUMPÇÃO JR, 2008, p. 411). 
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A Tabela 8 mostra o perfil comportamental dos alunos na escala de capacidades – 

comportamento pró-social – de acordo com as respostas das professoras, conforme o sexo. Foi 

observado que, em ambos os sexos, a maioria das crianças enquadraram-se como dentro da 

normalidade na referida escala (com total de 62,5%, e mais especificamente 68,7% dentre o 

sexo feminino e 56,2% dentre o sexo masculino). Porém, a resposta das professoras evidencia 

um elevado número de meninos com comportamento anormal (31,3%) ou limítrofe (12,5%) 

na categoria em questão. 

 

Tabela 8 – Frequências absolutas e relativas das respostas das professoras ao SDQ, de acordo com a 

escala de capacidades do instrumento e o sexo dos escolares (N=32). 

 

Escala de capacidades Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

 

Comportamento pró-social 

f % f % f % 

Normal 11 68,7 9 56,2 20 62,5 

Limítrofe 2 12,5 2 12,5 4 12,5 

Anormal 3 18,8 5 31,3 8 25,0 

Total 16 100,0 16 100,0 32 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 9 mostra o perfil comportamental dos alunos na escala de capacidades – 

comportamento pró-social – de acordo com as respostas das professoras, conforme a turma 

em que as crianças estão matriculadas. A avaliação das professoras indica maior discrepância 

entre o comportamento pró-social das turmas C e D, sendo que a primeira tem alta 

porcentagem de anormalidade na referida categoria (55,6%), enquanto a segunda apresenta a 

totalidade dos alunos avaliados como normais. 

 

Tabela 9 – Frequências absolutas e relativas das respostas das professoras ao SDQ, de acordo com a 

escala de capacidades do instrumento e a turma dos escolares (N=32). 

 

Escala de capacidades Turma A Turma B Turma C Turma D Total 

 

Comportamento pró-social 

f % f % f % f % f % 

Normal 7 87,5 7 70,0 1 11,1 5 100,0 20 62,5 

Limítrofe 1 12,5 0 0 3 33,3 0 0 4 12,5 

Anormal 0 0 3 30,0 5 55,6 0 0 8 25,0 

Total 8 100,0 10 100,0 9 100,0 5 100,0 32 100,0 

Fonte: da própria autora. 
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Os resultados apresentados indicam perfis de comportamentos de crianças em fase de 

desenvolvimento, avaliadas em um momento específico de suas vidas, sob a óptica de seus 

pais e professores. Há de se considerar tais fatos quando do enquadramento nos padrões 

normais, limítrofes e anormais. Assim, Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008) explicam:  

 

[...] os dados coletados pelo SDQ nem sempre são vistos como indícios de 

patologia e necessitam da complementação com outras informações. Devem 

ser utilizados como meio de prevenção e principalmente como estratégias na 

elaboração de condutas com a criança (STIVANIN; SCHEUER; 

ASSUMPÇÃO JR, 2008, p. 412). 

 

5.2 Ocorrência de acidentes infantis entre os alunos 

 

A Tabela 10 apresenta o número de acidentes de cada tipo ocorrido dentre a população 

estudada. Foi observado que prevaleceram acidentes de bicicleta (11,9%), acidentes causados 

por contato com material cortante (11,4%) e por impacto contra objetos (11,3%). Tais dados 

diferem dos estudos da literatura, que afirmam que os acidentes que ocorrem com maior 

frequência são quedas (DEL CIAMPO; RICCO; MUCCILLO, 1997; FILOCOMO et al, 

2002; BRASIL, 2013). Pesquisa realizada por Silva (2010), utilizando a primeira versão do 

Questionário para Rastreamento de Acidentes, verificou que o acidente mais frequente foi 

mordedura ou picada de inseto não venenoso, seguido por quedas e acidente de bicicleta. 

 

Tabela 10 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos alunos ao QRA, de acordo com o tipo 

de acidente (N=60). 

 

Tipo de acidente f % 

Acidente de bicicleta 156 11,9 

Contato com material cortante 150 11,4 

Impacto contra objetos 149 11,3 

Impacto causado por equipamento esportivo 136 10,3 

Queda 113 8,6 

Impacto contra outra pessoa em evento esportivo 104 7,9 

Penetração de corpo estranho através da pele 91 6,9 

Mordedura ou golpe provocado por cão 85 6,5 

Choque elétrico 79 6,0 

Queimadura 75 5,7 

Mordedura ou golpe provocado por outros animais 64 4,9 

Impacto causado por objeto lançado ou que caiu sobre você 43 3,3 

Apertado ou comprimido por dois objetos 32 2,4 

Intoxicação acidental 21 1,6 

Penetração de corpo estranho em orifício natural 17 1,3 

Total 1315 100,0 

Fonte: da própria autora. 
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Na Tabela 11, são apresentados dados referentes à ocorrência de acidentes por sexo 

dos participantes. Foi observada maior ocorrência de acidentes entre a população do sexo 

feminino (54,5%). Tal dado também difere das informações disponíveis na literatura nacional 

e internacional, segundo as quais os acidentes são mais frequentes entre o sexo masculino 

(HAQ; HAQ, 1999; FILÓCOMO et al, 2002; SUN et al, 2006; BRASIL, 2013). 

 

Tabela 11 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos alunos ao QRA, de acordo com o 

número de crianças, o número de acidentes e o sexo (N=60). 

 

  Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

Número de crianças 

f 33 27 60 

% 55,0 45,0 100,0 

Número de acidentes 

f 717 598 1315 

% 54,5 45,5 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

Também foi possível observar que houve pouca variação da ocorrência de acidentes 

entre as turmas de crianças, sendo que a turma C foi responsável pelo maior número de 

acidentes (30,4%), conforme consta na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Frequências absolutas e relativas das respostas dos alunos ao QRA, de acordo com o 

número de crianças, o número de acidentes e a turma (N=60). 

 

  Turma A Turma B Turma C Turma D Total 

Número de crianças 

f 14 15 16 15 60 

% 23,3 25,0 26,7 25,0 100,0 

Número de acidentes 

f 284 328 400 303 1315 

% 21,6 25,0 30,4 23,0 100,0 

Fonte: da própria autora. 

 

5.3 Análise por comparação 

 

As análises por comparação foram realizadas em duas etapas, por meio de dois testes 

estatísticos diferentes. 

Inicialmente, serão apresentadas as análises feitas por meio do Teste Mann-Whitney, o 

qual foi utilizado para realizar comparação entre os grupos feminino e masculino.  
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A Tabela 13 descreve os dados sobre comportamento coletados com os responsáveis 

pelas crianças. É possível observar que não houve diferença estatisticamente significante ao 

serem comparadas as escalas de dificuldades entre os sexos feminino e masculino segundo a 

opinião dos responsáveis pelas crianças. 

 

Tabela 13 - Resultados do Teste Mann-Whitney aplicado às respostas dos responsáveis ao instrumento 

SDQ de acordo com as escalas do SDQ e o sexo (N=28). 

 

 Sintomas 

emocionais 

Problemas 

de conduta 

Hiperativida-

de 

Problemas 

com colegas 

Comport. 

pró-social 

 Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

Média 1,21 0,93 1,29 1,50 1,57 1,64 1,43 1,64 1,64 2,00 

Dp 0,975 0,997 0,914 0,760 0,756 0,745 0,852 0,633 0,745 0,000 

Valor de p 0,440 0,562 0,716 0,558 0,072 

Fem=feminino; masc=masculino; Dp=desvio padrão; p<0,05. 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 14 descreve os dados sobre comportamentos coletados com as professoras. 

A mesma situação descrita na Tabela 13 também pode ser observada na Tabela 14. Não foi 

observada diferença estatisticamente significante entre os sexos feminino e masculino, 

segundo as mesmas. 

 

Tabela 14 - Resultados do Teste Mann-Whitney aplicado às respostas das professoras ao instrumento 

SDQ de acordo com as escalas do SDQ e o sexo (N=28). 

 

 Sintomas 

emocionais 

Problemas 

de conduta 

Hiperativida-

de 

Problemas 

com colegas 

Comport. 

pró-social 

 Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

Média 1,86 1,86 1,43 1,64 1,43 1,57 1,79 1,79 1,43 1,43 

Dp 0,363  0,535 0,938  0,745 0,938  0,756 0,579  0,426 0,852  0,852 

Valor de p 0,608 0,584 0,816 0,704 1,000 

Fem=feminino; masc=masculino; Dp=desvio padrão; p<0,05. 

Fonte: da própria autora. 

 

A Tabela 15 descreve os dados sobre envolvimento em acidentes coletados com as 

crianças participantes da pesquisa. Foi constatada diferença estatisticamente significante no 

acidente causado por contato com material cortante, segundo a qual os indivíduos do sexo 

masculino estão mais envolvidos com o referido acidente. 

Nas demais situações, foi observado que as crianças do sexo masculino também se 

envolveram mais em acidentes de bicicleta, enquanto que nos acidentes do tipo impacto 

contra objetos, impacto causado por equipamento esportivo e queda, houve maior 
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envolvimento das crianças do sexo feminino. Entretanto, estas diferenças não foram 

estatisticamente significantes. 

 

Tabela 15 - Resultados do Teste Mann-Whitney aplicado às respostas das crianças ao instrumento 

QRA de acordo com os tipos de acidentes e o sexo (N=28). 

 

 Acidente de 

bicicleta 

Contato com 

material 

cortante 

Impacto 

contra 

objetos 

Impacto por 

equipamento 

esportivo 

Queda 

 Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

Média 2,57 2,93 2,14 3,29 2,64 2,36 2,43 2,14 1,86 1,79 

Dp 1,284 1,542 1,406 0,914 1,646 1,216 1,342 1,512 1,292 1,251 

Valor de p 0,394 0,033 0,354 0,604 0,905 

Fem=feminino; masc=masculino; Dp=desvio padrão; p<0,05. 

Nota: em negrito os valores de p estatisticamente significantes. 

Fonte: da própria autora. 

 

A seguir, na Tabela 16, será apresentada a análise feita por meio do Teste Wilcoxon 

Signed Ranks, o qual foi utilizado para realizar comparação entre os dados obtidos no 

instrumento SDQ coletado com os pais e com as professoras.  

Foi observado que houve diferença estatisticamente significante entre as opiniões dos 

pais e das professoras nas escalas de sintomas emocionais e comportamento pró-social, sendo 

que, em ambas, as opiniões dos pais sobre os comportamentos das crianças foram mais 

“otimistas” em relação às opiniões das professoras. 

A escala de sintomas emocionais englobava comportamentos como preocupações, 

tristezas, aparência deprimida, nervosismo, medo, sustos e dores de cabeça. A escala de 

comportamento pró social, por sua vez, avaliava comportamentos como gentileza, boa 

vontade em compartilhar, ser prestativo, oferecer-se para ajudar e ter consideração pelos 

sentimentos de outras pessoas. Estas diferenças nas opiniões de pais e professores têm a ver 

com os contextos em que ambos estão presentes e com as situações que as crianças vivenciam 

em cada um destes contextos, como já citado na pesquisa de Stivanin, Sheuer e Assumpção Jr. 

(2008). 

Pode-se ter como hipótese que o ambiente escolar favoreça o aparecimento de 

comportamentos englobados pela escala de sintomas emocionais, como preocupações, medos 

e sustos, justamente pela diversidade de tarefas realizadas, pela exigência dos professores e 

competitividade entre os escolares. Assim, justifica-se o fato de as professoras apontarem 

maior presença desses comportamentos entre os escolares do que os pais. Da mesma forma, 



52 

 

os comportamentos pró sociais também podem ser menos perceptíveis no ambiente escolar 

pelos mesmos motivos. 

 

Tabela 16 – Resultado do Teste Wilcoxon Signed Ranks aplicado às respostas dos pais e das 

professoras ao instrumento SDQ de acordo com as escalas do SDQ e o sexo (N=28). 

 

 Sintomas 

emocionais 

Problemas 

de conduta 

Hiperativida-

de 

Problemas 

com colegas 

Comport. 

pró-social 

 Pais Prof Pais Prof Pais Prof Pais Prof Pais Prof 

Média 1,07 1,86 1,39 1,54 1,61 1,50 1,54 1,79 1,82 1,43 

Dp 0,979 0,448 0,832 0,838 0,737 0,839 0,744 0,499 0,548 0,836 

Valor de p 0,001 0,357 0,386 0,182 0,041 

Prof=professores; Dp=desvio padrão; p<0,05. 

Nota: em negrito os valores de p estatisticamente significantes. 

Fonte: da própria autora. 

 

5.4 Análise de correlação 

 

A Tabela 17 apresenta a análise de correlação entre as respostas dos pais e das 

professoras ao instrumento SDQ. Foi observada correlação estatisticamente significante em 

quatro situações: 1) problemas de conduta segundo as professoras e problemas de conduta 

segundo os pais; 2) problemas de conduta segundo as professoras e hiperatividade segundo os 

pais; 3) hiperatividade segundo as professoras e hiperatividade segundo os pais e 4) 

comportamento pró social segundo as professoras e hiperatividade segundo os pais. 

Os dados obtidos apontam a similaridade de resposta entre as opiniões dos pais e dos 

professores em relação a alguns comportamentos específicos, porém não indica correlação em 

outros comportamentos. Tais dados divergem em partes da hipótese inicial, de que não 

haveria diferença significativa entre as opiniões dos pais e das professoras acerca dos 

comportamentos das crianças e que, por isso, ambos poderiam ser eleitos alvo de campanhas e 

programas de orientação e capacitação. 

Faz-se importante fazer um apontamento com relação à escala de hiperatividade. Nesta 

escala, são englobados comportamentos como agitação, inquietação, falta de concentração, 

impulsividade e pouca perseverança no cumprimento de tarefas. Não há referência ou 

avaliação sobre o comportamento atencional da criança.  

Assim, poderia ser utilizado outro instrumento para investigar aspectos sobre a atenção 

da criança avaliada como hiperativa, para então levantar hipóteses sobre as correlações 

obtidas. Por exemplo, pode-se ter como hipótese que a correlação entre a hiperatividade e o 

comportamento pró social está relacionada com o fato de a criança avaliada como hiperativa 
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não se atentar para suas próprias atividades e acabar se envolvendo em outras, inclusive nas 

atividades dos colegas, e estes comportamentos serem interpretados como características da 

escala de comportamento pró social, ou seja, a criança ser prestativa, oferecer-se para ajudar e 

ter boa vontade em compartilhar.  

Também pode ser que, por motivos atencionais, a criança avaliada com 

comportamento hiperativo se aposse de materiais dos colegas, se envolve em brigas e mente 

em determinadas situações, sendo estes comportamentos característicos da escala de 

problemas de conduta e, assim, se justifique a correlação. 

 

Tabela 17- Resultado do Teste de Correlação de Spearman aplicado às respostas dos pais e das 

professoras ao instrumento SDQ (N=28).  

 

  Sintomas 

emocionais 

(pais) 

Problemas 

de conduta 

(pais) 

Hiperativida-

de 

(pais) 

Problemas 

com 

colegas 

(pais) 

Comport. 

pró-

social 

(pais) 

Sintomas 

emocionais 

(professoras) 

 

r 0,152 0,183 0,084 0,042 -0,120 

Valor-p 

 

0,439 0,351 0,672 0,833 0,544 

Problemas 

de conduta 

(professoras) 

 

r 0,284 0,565 0,432 -0,178 0,085 

Valor-p 

 

0,143 0,002 0,022 0,366 0,665 

Hiperativida-

de 

(professoras) 

 

r 0,346 0,275 0,542 -0,008 0,035 

Valor-p 

 

0,72 0,157 0,003 0,970 0,860 

Problemas 

com colegas 

(professoras) 

  

r 0,329 0,363 0,313 -0,314 0,139 

Valor-p 

 

0,087 0,058 0,105 0,104 0,481 

Comport. 

pró-social 

(professoras) 

r -0,069 0,081 0,443 -0,183 0,276 

Valor-p 

 

0,729 0,681 0,018 0,352 0,155 

r=coeficiente de correlação; p<0,05. 

Nota: em negrito as correlações estatisticamente significativas. 

Fonte: da própria autora. 

 

Nas análises de correlação realizadas a seguir – entre as respostas dos pais ao SDQ e 

das crianças ao QRA (Tabela 18) e entre as respostas das professoras ao SDQ e das crianças 

ao QRA (Tabela 19) – foi observado que, predominantemente, não houve correlação 

estatisticamente significativa. Tais dados divergem dos dados encontrados na literatura 

internacional e nacional, segundo os quais a alteração de comportamento relaciona-se com o 
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maior envolvimento em situações acidentais (JAQUESS; FINNEY, 1994; RIVARA,1995; 

MANHEIMER; MELLINGER, 1997; SCHWEBEL et al, 2002; RAMIREZ; PEEK-ASA; 

KRAUS, 2004; ROWE; MAUGHAN; GOODMAN, 2004; SCHWEBEL, 2004; SCHWEBEL 

et al, 2004;  BREHAUT et al, 2003; BRUCE; KIRKLAND; WASCHBUSCH, 2007; SPINKS 

et al, 2008; JOKELA; POWER; KIVIMAKI, 2009; REINHARDT; REINHARDT, 2013; 

KEYES et al, 2014). 

Na Tabela 18, não foi observado qualquer caso de correlação estatisticamente 

significante. 

 

Tabela 18 – Resultado do Teste de Correlação de Spearman aplicado às respostas dos pais ao 

instrumento SDQ e as respostas das crianças ao instrumento QRA (N=28).  

 

  Sintomas 

emocionais 

(pais) 

Problemas 

de conduta 

(pais) 

Hiperativida-

de 

(pais) 

Problemas 

com 

colegas 

(pais) 

Comport. 

pró-

social 

(pais) 

Acidente de 

bicicleta 

r -0,271 -0,057 -0,361 -0,113 -0,074 

Valor-p 

 

0,162 0,774 0,059 0,567 0,708 

Contato 

com 

material 

cortante 

 

r -0,173 0,164 -0,203 0,170 0,191 

Valor-p 

 

0,377 0,405 0,299 0,387 0,330 

Impacto 

contra 

objetos 

 

r -0,272 0,012 -0,023 -0,219 0,252 

Valor-p 

 

0,161 0,950 0,909 0,263 0,195 

Impacto por 

equipament

o esportivo  

 

r -0,184 -0,083 -0,146 -0,258 -0,166 

Valor-p 

 

0,348 0,674 0,459 0,186 0,398 

Queda r 0,005 -0,258 -0,027 -0,087 -0,016 

Valor-p 

 

0,981 0,184 0,982 0,660 0,934 

r=coeficiente de correlação; p<0,05. 

Fonte: da própria autora. 

 

Na Tabela 19, por sua vez, esta ocorrência esteve presente em dois casos: 1) 

correlação entre o comportamento de hiperatividade das crianças, segundo as professoras, e o 

acidente de bicicleta e 2) correlação entre o comportamento de sintomas emocionais nas 

crianças, segundo as professoras, e o acidente do tipo impacto contra objetos.  

Porém, o que também difere da hipótese, é que, em ambos os casos, foi obtido 

coeficiente de correlação negativo, ou seja, as duas variáveis se alteram de forma 



55 

 

inversamente proporcional. Assim, a análise estatística indica que conforme se apresentam os 

comportamentos de hiperatividade e os sintomas emocionais, são diminuídos os casos de 

envolvimento em acidentes de bicicleta e do tipo impacto contra objetos, respectivamente. 

Diante dos dados, pode-se ter como hipótese que os sintomas emocionais do tipo 

medo, preocupações e nervosismo em situações novas fazem que com que as crianças evitem 

a realização de uma série de atividades, como a de exploração do ambiente e algumas 

brincadeiras específicas, e isso faz com que estejam expostas a menos riscos de envolvimento 

em acidentes do tipo impacto contra objetos. 

Também pode se ter como hipótese que, sendo a escala de hiperatividade composta 

por comportamentos como inquietação, agitação, impulsividade e pouco cumprimento de 

tarefas, a criança pode não permanecer na atividade de andar de bicicleta tempo suficiente 

para acidentar. Ou ainda, pode ser que, diante de uma situação de risco, a criança adote um 

determinado comportamento de última hora que a faça escapar do acidente. 

 

Tabela 19 – Resultado do Teste de Correlação de Spearman aplicado às respostas das professoras ao 

instrumento SDQ e as respostas das crianças ao instrumento QRA (N=28).  

 

  Sintomas 

emocionais 

(prof) 

Problemas 

de conduta 

(prof) 

Hiperativida-

de 

(prof) 

Problemas 

com 

colegas 

(prof) 

Comport. 

pró-

social 

(prof) 

Acidente de 

bicicleta 

r -0,341 -0,047 -0,429 -0,283 -0,173 

Valor-p 

 

0,076 0,813 0,023 0,144 0,378 

Contato com 

material 

cortante 

 

r -0,064 0,033 -0,290 0,104 -0,110 

Valor-p 

 

0,747 0,868 0,135 0,598 0,577 

Impacto 

contra 

objetos 

 

r -0,421 -0,032 -0,321 -0,014 0,164 

Valor-p 

 
0,026 0,872 0,096 0,942 0,404 

Impacto por 

equipamento 

esportivo  

r -0,122 -0,162 0,019 -0,260 -0,217 

Valor-p 

 

0,538 0,410 0,924 0,181 0,266 

 

Queda 

 

r 

 

-0,342 

 

-0,091 

 

-0,303 

 

-0,023 

 

0,072 

Valor-p 

 

0,075 0,647 0,117 0,908 0,716 

Prof=professoras; r=coeficiente de correlação; p<0,05. 

Nota: em negrito as correlações estatisticamente significativas. 

Fonte: da própria autora. 
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Esperava-se que, tendo havido correlação entre a resposta dos pais e dos professores, 

que a correlação de cada uma das respostas com a ocorrência de acidentes seguisse na mesma 

tendência, diferentemente do que foi constatado nas análises realizadas. Destaca-se, portanto, 

o estranhamento causado pelos resultados obtidos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa objetivou caracterizar o perfil comportamental de escolares do 5º 

ano do ensino fundamental e a ocorrência de acidentes entre eles, bem como verificar as 

relações entre ambas as variáveis e entre os dados do comportamento obtidos com diferentes 

informantes.  

Pode-se observar que o perfil comportamental das crianças esteve predominantemente 

dentro dos padrões de normalidade, tanto de acordo com as respostas dos responsáveis, 

quanto pelas respostas das professoras. Em relação à ocorrência de acidentes predominaram 

os acidentes de bicicleta, contato com material cortante e impacto contra objetos e o sexo 

feminino, divergindo da literatura, que indica a predominância das quedas e do sexo 

masculino. As análises por comparação e de correlação realizadas identificaram alguns casos 

em que houve significância estatística, contrariando as hipóteses iniciais e os achados da 

literatura. 

Esta pesquisa apresentou alguns resultados esperados, outros instigantes. Assim, 

sugerem-se novas pesquisas com a ampliação do universo de participantes e de locais de 

coleta de dados para avançar em relação às limitações impostas a este estudo inerentes ao 

funcionamento da escola, considerando especificidades socioculturais do local onde os dados 

forem coletados. Também a pouca disponibilidade dos participantes professores da pesquisa 

para responderem o instrumento sinaliza a necessidade de novas pesquisas com diversificação 

das fontes de coleta de dados.  

Faz-se necessário, portanto, ampliar a abrangência da pesquisa, coletando dados em 

outras instituições de ensino e/ou solicitando diferentes informações aos participantes, a fim 

de verificar a possível confirmação dos dados aqui obtidos ou diminuir possíveis viesamentos 

e/ou outros fatores que possam ter levado a estes resultados. Também se indica a utilização de 

outros testes estatísticos que possam refinar e detalhar os comportamentos relacionados aos 

acidentes. Outra alternativa, ainda, consistiria em separar grupos que mais se acidentam e 

grupos que menos se acidentam e verificar as características comportamentais de cada.  

Espera-se, com esta pesquisa, também despertar para o estudo da relação entre os 

padrões de comportamento infantil e a ocorrência de acidentes, a fim que de, futuramente, 

possam ser tomadas medidas preventivas, tanto visando mudança e adequação 

comportamental, quanto objetivando a diminuição da ocorrência de acidentes. 
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ANEXO A - Questionário de Capacidades e Dificuldades – SDQ 
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ANEXO B – Questionário de Rastreamento de Acidentes – QRA 

 


