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Problemas Emocionais, Comportamentais e de Realização Escolar:  

Concepções de Professores do Ensino Básico  

 

Resumo 

 

Os problemas emocionais, de comportamento e de realização escolar constituem um 

campo de estudo que tem sido alvo de intensa investigação, cujas origens remontam a modelos 

de tipo clínico-patológico, tradicionalmente associados à área das perturbações emocionais e 

comportamentais e às dificuldades de aprendizagem. Neste trabalho, procura-se perceber as 

percepções de professores portugueses do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico acerca dos 

comportamentos problemáticos em sala de aula, em função do género e experiência dos 

professores e da idade dos alunos, numa perspectiva mais dimensional do que categorial, 

reflectida na utilização de uma metodologia de recolha e análise de dados mista e sequencial 

(qualitativa-quantitativa).  

Na primeira fase do trabalho foi conduzido um estudo exploratório, através de entrevistas 

a treze professores de uma Escola de 2º e 3º Ciclo. A partir da análise do discurso dos 

professores, orientada pelos princípios da “grounded theory”, alcançou-se um conjunto de 

domínios e categorias representativas do fenómeno em estudo. Verificou-se a referência 

sistemática a comportamentos disruptivos, de tipo externalizado, como sendo os mais 

perturbadores da sala de aula. Os problemas emocionais, ainda que valorizados, são 

considerados como difíceis de identificar. Foi ainda reconhecida, pelos professores, uma 

associação relevante entre comportamentos problemáticos e realização escolar, sendo as causas 

dessa relação imputadas, na generalidade, a factores intrínsecos (défices, perturbações) ao 

aluno e/ou a factores externos à escola e à sala de aula. De acordo com os professores, a 

comorbilidade entre problemas emocionais, comportamentais e de sub-realização académica, 

poderá resultar em sérios problemas de ajustamento social futuro.  

Numa segunda fase do estudo empírico, os comportamentos de carácter externalizado e 

internalizado que emergiram do discurso dos professores foram convertidos em itens de uma 

escala de comportamentos problemáticos em sala de aula (ECPSA), que viria a ser administrada 

a um número alargado de professores (n = 22), abrangendo 22 turmas (n = 509 alunos). A 

ECPSA revelou uma estrutura bifactorial e boas qualidades de validade e consistência interna.  
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Da análise das relações entre as variáveis do estudo, verificou-se que o género do 

professor não parece estar correlacionado com a manifestação de comportamentos 

problemáticos, ao contrário da experiência do professor, que surgiu relacionada com a 

percepção de uma menor ocorrência de problemas emocionais e de comportamento, mais 

frequentes nos anos de escolaridade terminais (fim de ciclo). A idade dos alunos surgiu 

igualmente associada à percepção de manifestação de comportamentos problemáticos. Rapazes 

e raparigas não parecem diferenciar-se, significativamente, nos comportamentos internalizados, 

mas os rapazes são percepcionados como exibindo um número significativamente superior de 

comportamentos de tipo externalizado.  

Foi ainda realizada uma análise de “clusters” a partir dos dados comportamentais e de 

realização académica, da qual emergiram quatro sub-agrupamentos de alunos: ajustados, sub-

realizadores problemáticos, sub-realizadores internalizados e sub-realizadores sem problemas de 

comportamento.  



 

 

vii 

 

Emotional and Behavioral Problems and Academic Achievement: 

High School Teachers‟ Conceptions 
 

Abstract 

 

Research on emotional and behavioral problems and academic achievement has 

received an increased attention in the specialized literature. Its origins, relying on medical 

conceptual models, are often associated to emotional and behavioral disorders and learning 

disabilities. The purpose of this work was to study high school Portuguese teachers‟ perceptions 

about classroom problematic behaviors, considering teachers‟ gender, teachers‟ experience and 

students‟ age. A dimensional rather than categorical approach was assumed, highlighted by a 

mixed and sequential methodology design (qualitative-quantitative).  

The first stage of this work consisted in a systematic collection of data and in data 

analysis from thirteen teachers‟ interviews, rooted in grounded theory. Some key concepts about 

problem behaviors and academic achievement, as well as domains and categories, emerged 

from teachers‟ interviews. Disruptive and externalized behaviors were often referenced by 

teachers; internalized behaviors, although referenced by teachers, were not so easily recognized. 

Teachers also seemed to be aware of a strong association between behavioral and emotional 

problems, and academic underachievement. These problems are perceived as intrinsic to 

subjects or result from events external to classrooms and schools (e. g. family factors). According 

to teachers, serious social adjustment problems may result from the association of emotional, 

behavioral and academic achievement problems.  

From these data, a classroom problems‟ behavior scale (CPBS) was developed and 

administered to a larger group of teachers (n = 22), involving 509 students. A two factors 

structure (internalized and externalized dimensions) was found for CBPS and satisfactory levels of 

validity and internal consistency. Results on CPBS show that teachers‟ gender does not correlate 

to students‟ problem behaviors, but experienced teachers seem to perceive less emotional and 

behavioral problems in the upper school grades. Students‟ age is associated to behav ior 

problems‟ perceptions. No significant differences between boys and girls on internalized 

problems were reported, but boys show significantly higher rates of perceived externalized 

behaviors.  
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Finally, a cluster analysis of school behaviors and academic outcomes was performed. 

Four clusters emerged from this analysis: adjusted (normal students); problematic 

underachievers (underachievers with emotional and behavior problems); internalized 

underachievers (underachievers with emotional problems); underachievers with no behavior 

problems. 
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INTRODUÇÃO 

 

To understand is hard.  

Once one understands, action is easy. 

(Sun Yat Sen, 1866-1925) 

 

 

 Esta frase, importada da peculiar sabedoria oriental, traduz bem o estado da arte no que 

toca à compreensão e acção sobre os problemas emocionais e de comportamento e sua relação 

com a realização escolar, tema central deste trabalho. A procura de um maior e melhor 

conhecimento, assente em bases científicas sólidas e estruturantes, presidiu à escolha do 

objecto de estudo, das metodologias de investigação e consequente interpretação e discussão 

dos resultados encontrados. A compreensão e explicação de fenómenos idiossincráticos da 

experiência humana são um apanágio da Psicologia em geral e da Psicologia Escolar e da 

Educação, em particular, no que se refere aos comportamentos manifestos em contextos 

educativos.  

 No entanto, nem sempre essa compreensão é pacífica. Desde logo, pela dificuldade de 

delimitação e operacionalização dos constructos abordados neste estudo que resultou, num 

primeiro momento de revisão da literatura, da ambiguidade na terminologia adoptada 

relativamente aos problemas emocionais e de comportamento em sala de aula, frequentemente 

reduzidos à sua expressão clínica – Emotional and Behavioral Disorders (EBD) – e da qual 

daremos conta na primeira parte deste trabalho. Do ponto de vista da realização escolar, ou 

melhor, da subrealização escolar, a literatura evidencia com especial relevo as Dificuldades de 

Aprendizagem como equivalentes semânticos e conceptuais dos problemas de aprendizagem 

comuns nas salas de aula, enfatizando o carácter intra-individual e organicista na abordagem 

das questões educacionais. 
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São já numerosos os estudos internacionais, principalmente nos países anglo-saxónicos, 

que ilustram a conexão entre os problemas emocionais e de comportamento e os problemas de 

aprendizagem e, consequentemente, o insucesso escolar. Se nos primeiros anos de escolaridade 

esta associação pode ser mais facilmente anulada através de uma identificação e intervenção 

precoces, à medida que os alunos vão progredindo, ou melhor, percorrendo os sucessivos anos 

de escolaridade, parece desenhar-se uma rigidificação da comorbilidade entre problemas 

emocionais e de comportamento e insucesso escolar. É assim previsível uma trajectória de vida 

menos auspiciosa para muitos destes alunos que acabam por abandonar a escola, por vezes 

prematuramente, com baixos níveis de literacia. 

A literatura no domínio dos problemas emocionais e de comportamento e da literacia 

reflecte já, de forma bastante clara, o ónus a longo prazo de uma intervenção adiada, 

inadequada ou mesmo ausente. Como afirma Lopes (2001), “adultos com problemas de 

literacia têm empregos bastante menos qualificados do que os seus pais (...) e esses empregos 

tendem a ser de tipo semi-qualificado ou não qualificado”, acrescentando que “(...) no caso das 

mulheres, verifica-se inclusivamente que muitas abandonam bastante cedo o trabalho para se 

ocuparem da família” (p.91). 

A identificação e avaliação dos problemas emocionais, de comportamento e de 

aprendizagem nem sempre são consensuais ou obedecem a critérios uniformes. Apesar dos 

valores das taxas de prevalência apresentados por diversos estudos serem variáveis, um factor 

comummente referido é que a sobreposição dos défices académicos e sociais tem um início 

precoce que, uma vez estabelecida, é extremamente difícil de combater (Hinshaw, 1992). 

Walker, Ramsey e Gresham (2004) referem que entre 2% e 20% da população em idade escolar 

apresenta padrões comportamentais indicativos de problemas emocionais e de comportamento.  

Se este é um fenómeno com o qual a Escola contemporânea se vê cada vez mais 

confrontada, as medidas que têm sido tomadas para a sua resolução (expulsão da sala de aula, 

suspensão da escola, encaminhamento para serviços de apoio educativo ou de saúde mental, 

educação especial, CEF – Cursos de Educação e Formação de Jovens, retenções, etc.) têm-se 

revelado, a maior parte das vezes, pouco eficazes na inversão desta trajectória desenvolvimental 

de risco, porque pouco sustentadas pela investigação (Abebeb & Hailemariam, 2007; Knipe, 

Reynolds & Milner, 2007; Schiff & BarGil, 2004).  
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Barton-Arwood, Wehby e Falk (2005) realçam a importância de centrar o foco da 

intervenção no rendimento académico de alunos com problemas emocionais e de 

comportamento, para além da redução dos problemas de comportamento, por uma série de 

razões. Estes alunos atingem níveis de escolaridade mais baixos, apresentam um maior risco de 

colocação em contextos restritivos, exibem maior abandono escolar, têm baixas taxas de 

emprego após a escola e manifestam em geral problemas de ajustamento em adultos. 

Os problemas emocionais e de comportamento que emergem nas salas de aula das 

escolas regulares parecem configurar-se tanto como causa como consequência do baixo 

rendimento académico e posterior insucesso escolar. A evidência empírica sustenta já esta 

afirmação, sendo que o problema em termos escolares é que “(...) à medida que se vai 

progredindo na escolaridade as exigências aumentam, enquanto para um largo número de 

alunos a capacidade de resposta às progressivas exigências é cada vez menor, com a 

subsequente alienação face às tarefas escolares” (Lopes, 2001, p. 61). Esta alienação pode 

resultar num desvio entre os objectivos do aluno e os objectivos da escola, com o “mau” 

comportamento do aluno em sala de aula a servir funções adaptativas e de protecção face ao 

fracasso na realização escolar (Gable, Hendrickson, Tonelson, & Acker, 2002; Hinshaw, 1992). 

De acordo com investigadores do Council for Exceptional Children (CEC), a associação 

entre os problemas académicos e sociais parece ser recíproca, com o fracasso de uns a 

precipitar o fracasso dos outros. Estes alunos também têm poucas oportunidades de 

experimentar sucesso na escola e poucas interacções instrucionais com os seus professores. 

Consequentemente, acabam por estar menos expostos aos conteúdos académicos, o que vai 

agravar as suas dificuldades (Jolivette, Stichter, Nelson, Scott, & Liaupsin, CEC, 2000). 

Não surpreende assim que alunos que se envolvem em condutas desafiantes acabem 

por receber menos atenção e instrução do professor do que alunos obedientes e que 

correspondem às suas expectativas. A investigação mostra que os professores, habitualmente, 

dão menos oportunidades de participação aos alunos com comportamentos problemáticos, 

acabando, por vezes, por se estabelecer um acordo tácito entre professor e aluno – “eu não te 

incomodo se não me incomodares” – que tem como resultado óbvio uma não-instrução (Gable 

et al., 2002).  
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Mais do que um problema individual, as consequências a longo prazo da baixa 

realização escolar constituem um problema social. Mathur (2007), numa revisão do estado da 

arte no que respeita à investigação sobre os problemas emocionais e de comportamento no 

campo da prevenção e identificação precoces, instrução académica, treino de competências 

sociais, eficácia do professor e apoio comportamental positivo, conclui que os resultados são 

pouco animadores (Mathur, 2007): “It is difficult to overlook the fact that a substancial 

proportion of students with EBD are still deprived of services, partially due to professional 

uncertainty about what works in a specific context, or simply due to lack of resources”1(p.11). 

Esta investigadora refere ainda que os alunos com problemas emocionais e de 

comportamento exibem frequentemente défices académicos moderados a graves em diversas 

áreas, quando comparados com os seus pares (Mathur, 2007), envolvendo-se em actos 

agressivos e recebendo menos atenção dos pares e adultos, particularmente dos professores. No 

entanto, Johnson e Fullwood (2006) contrapõem que, apesar de os professores do ensino 

regular serem menos tolerantes e terem percepções mais extremas sobre os problemas 

comportamentais dos alunos do que os professores de ensino especial, despendem 

significativamente mais tempo não académico a apoiar estes alunos do que os restantes. Esta 

panóplia de comportamentos problemáticos, a par de uma fraca realização escolar, acaba por 

resultar numa trajectória de risco de abandono escolar, desemprego, envolvimento em grupos 

delinquentes e fracasso nas relações interpessoais após a saída da escola. 

Estudos longitudinais revelam um padrão linear no desenvolvimento comportamental, 

que se inicia com comportamentos problemáticos nos primeiros anos de vida e pode conduzir à 

violência na adolescência (Schiff & BarGil, 2004). Por outro lado, muitas crianças com mau 

comportamento encontram-se em risco de alcançar resultados escolares ou desenvolvimentais 

pobres (Pianta & Walsh, 1996), sendo frequentemente rejeitadas pelos pares. Caracterizam-se, 

ainda, por elevadas taxas de abandono escolar e de encaminhamento para serviços de saúde 

mental (Schiff & BarGil, 2004) e tendem a apresentar comorbilidade entre agressividade precoce 

                                                   
1 É difícil ignorar o facto de que, uma proporção significativa de alunos com perturbações emocionais e do 
comportamento, ainda estão privados de serviços, em parte devido à incerteza dos profissionais acerca do que 
funciona num contexto específico ou simplesmente devido à falta de recursos. 
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na infância e posterior desajustamento social, incluindo violência e delinquência na idade adulta 

(Hudley et al., 1998; Morrison, Robertson, & Harding, 1998; Walker, Colvin & Ramsey, 1995).  

Do ponto de vista das percepções e atitudes dos professores acerca do ensino de alunos 

problemáticos em sala de aula, a investigação nos vários níveis de ensino tem registado alguns 

dados interessantes (Coleman & Gilliam, 1983/2001; Johnson & Fullwood, 2006; Lopes, 

Monteiro, Sil, Rutherford, & Quinn, 2004; Schiff & BarGil, 2004). Num estudo com professores 

israelitas de alunos do ensino básico da zona de Jerusalém, Schiff e BarGil (2004) referem que, 

com frequência, em vez de estabelecerem uma relação positiva com os alunos, os professores 

acabam por perpetuar os padrões de interacção negativos entre a criança e a sua família ou 

adultos significativos nas suas vidas. A perpetuação destes padrões de interacção negativos pode 

ser explicada, segundo as autoras, por uma falta de competências do professor em lidar com o 

mau comportamento dos alunos acompanhada por sentimentos de impotência.  

Apesar de, a nível conceptual, os professores reconhecerem que o controlo do 

comportamento e a gestão da sala de aula são as suas principais prioridades, em muitos casos 

não traduzem esta percepção na prática – a forma mais comum de lidar com os problemas de 

comportamento dos alunos é a suspensão da escola (Colvin, Kameenui & Sugai, 1993; Schiff & 

BarGil, 2004), medida que se tem revelado muito pouco eficaz ou mesmo ineficaz.  

Tendo em conta os aspectos referidos anteriormente, no nosso estudo os problemas 

comportamentais, emocionais e de aprendizagem dos alunos são perspectivados como resultado 

de uma complexa interacção, ou triangulação, entre os atributos do aluno, o ambiente escolar e, 

especialmente, as interacções professor-aluno. Tal esteve na base da criação de um instrumento 

de avaliação dos comportamentos problemáticos – procurando abranger as dimensões 

externalizada e internalizada – a partir das concepões de professores do ensino básico sobre as 

manifestações comportamentais dos alunos em sala de aula. 

 

O trabalho encontra-se, assim, organizado em duas partes principais. Uma primeira, de 

contextualização e enquadramento teórico, na qual é realizada uma revisão crítica e aprofundada 

da literatura e investigação no domínio dos problemas emocionais, comportamentais e de 

aprendizagem em idade escolar (Cap I), e dos desafios aos professores no processo de ensino-
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aprendizagem da era pós-moderna (Cap 2). Uma segunda parte, em que se apresenta o estudo 

empírico desta investigação, que se caracteriza por uma metodologia mista, organizado em duas 

fases sequenciais que correspondem a dois estudos apresentados em formato de artigo 

científico. Por último, são enunciadas as conclusões e reflexões finais, analisadas as limitações 

do estudo e propostas pistas de investigação para futuras pesquisas. 
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1ª Parte 

 Enquadramento Teórico  
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Cap. I 

 

Problemas Emocionais, de Comportamento e de 

Aprendizagem em Idade Escolar  
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1. Problemas Emocionais e de Comportamento: Da patologia à „normalidade‟ 

 

1.1. Delimitação Conceptual das Perturbações Emocionais e de Comportamento  

 

Actualmente, face à evolução das regras que regem as relações entre adultos e crianças, 

situação que em muito ultrapassa os limites das escolas, mas que tem sobre elas o 

maior impacto, é usual falar-se nos “insustentáveis” níveis de “violência escolar”, de 

indisciplina”, de “problemas de comportamento”, etc. Estes conceitos são normalmente 

apresentados como “competências” dos alunos, ou seja, como comportamentos que 

estes exibem nas escolas e que colidem com os objectivos fundamentais do ensino. 

Violência escolar, indisciplina 

 e gestão de sala de aula 

João A. Lopes (2001) 

 

Na conceptualização dos problemas emocionais e do comportamento na infância e 

adolescência tem-se assistido a uma evolução teórica cujas origens remontam às primeiras 

abordagens centradas no desvio do desenvolvimento típico ou normativo versus patológico – 

herança da psicopatologia do desenvolvimento – com um enfoque predominantemente clínico e 

categorial, para abordagens mais recentes caracterizadas por uma visão situacional, 

contextualizada e assente numa perspectiva dimensional de comportamentos típicos mas, 

apesar de tudo, problemáticos e fortemente relacionados com os ambientes em que se 

manifestam.  

Estas abordagens irão ser sumariamente descritas para enquadramento conceptual da 

perspectiva adoptada nesta pesquisa, com a principal finalidade de diferenciar as designadas 

Perturbações Emocionais e do Comportamento (visão patológica) dos comportamentos 

problemáticos ou disruptivos em sala de aula (visão psicoeducacional), cerne da investigação. 
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1.1.1. As Perturbações Emocionais e de Comportamento/ 

Emotional and Behavioral Disorders (EBD) 

 

O domínio das perturbações emocionais e de comportamento tem recebido uma ampla 

e profunda atenção por parte de autores e investigadores, nomeadamente nos países anglo-

saxónicos. As tradicionalmente designadas Emotional and Behavioral Disorders (EBD) têm 

proporcionado, efectivamente, um campo de profícua investigação nas várias faixas etárias e em 

diversos contextos, clínicos e educativos. A publicação do Handbook of Research in Emotional 

and Behavioral Disorders, (Rutherford, Quinn, & Mathur, 2007) é disso exemplo, trazendo a 

público uma colectânea de inúmeros trabalhos e reflexões conceptuais desenvolvidos 

recentemente.  

Associada a este conceito de EBD encontra-se na literatura, e de forma recorrente, a 

preocupação com o desempenho académico dos alunos que apresentam estas problemáticas, 

uma vez que os estudos têm demonstrado a existência de correlações significativas entre a 

presença ou manifestação de distúrbios emocionais e de comportamento e a baixa realização 

escolar, o que torna estes alunos fortes candidatos aos serviços de Saúde Mental ou Educação 

Especial (o que não acontece em Portugal, com excepção das situações mais graves e 

permanentes). 

De acordo com o Relatório do ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education 

(Zabel, 1988), os padrões ou tipos de perturbações do comportamento são assim descritos:  

There is considerable agreement about general patterns or types of disordered behavior. 

Achenbach (1982) suggests two discrete patterns that he calls "externalizers" 

(aggressive, disruptive, acting out) and "internalizers" (withdrawn, anxious, depressed). 

Quay (1972) identifies the following four dimensions: Conduct disorders (aggression, 

disobedience,  irritability); Personality disorders (withdrawal, anxiety, physical 
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complaints); Immaturity (passivity, poor coping, preference for younger playmates); and 

Socialized delinquency (involvement in gang subcultures. (p. 2)2 

Para além dos distúrbios de conduta e problemas de personalidade, são referenciadas 

as Perturbações Pervasivas do Desenvolvimento, que compreendem Autismo e Esquizofrenia 

infantil, e as Dificuldades de Aprendizagem (incluindo Distúrbio de Défice de Atenção e 

Hiperactividade). Nem todos os alunos com distúrbios comportamentais experienciam 

dificuldades académicas, segundo os autores, mas os dois encontram-se frequentemente 

associados. 

Outro documento que sistematicamente serve de referência para a definição das EBD é 

o diploma legal norte-americano IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) cuja publicação 

de 1977 sublinhava, de forma detalhada, as características e os défices dos alunos com 

perturbações emocionais (Zabel, 1988): 

Public Law 94-142 defines serious emotional disturbance (SED) as a condition exhibiting 

one or more of the following characteristics over a long period of time and to a marked 

degree, which adversely affects educational performance: 

- An inability to learn which cannot be explained by intellectual, sensory, or health 

factors. 

- An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers 

and teachers. 

- Inappropriate types of behavior or feelings under normal circumstances. 

- A general pervasive mood of unhappiness or depression.  

- A tendency to develop physical symptoms or fears associated with personal or 

school problems. (pp.1-2)3 

                                                   
2 Existe um razoável acordo acerca dos padrões ou tipos de distúrbios de comportamento. Achenbach (1982) sugere dois padrões discretos a 
que chama “externalizados” (agressivos, disruptivos, de acting out), e “internalizados” (isolamento, ansiedade, depressão). Quay (1972) 
identifica as quatro dimensões seguintes: Distúrbios de conduta (agressão, desobediência, irritabilidade); Distúrbios de personalidade 
(isolamento, ansiedade, queixas somáticas): Imaturidade (passividade, pobres estratégias de coping, preferência por colegas mais novos); e 
Delinquência socializada (envolvimento em subculturas de gangs). 
3 IDEA define Perturbação Emocional Grave como uma condição em que são exibidos uma ou mais das seguintes características durante um 
longo período de tempo e num grau acentuado que afectam adversamente a realização académica: 
 - uma incapacidade de aprender que não pode ser explicada por factores intelectuais, sensoriais ou de saúde; 
 - uma incapacidade para criar ou manter relações interpessoais satisfatórias com pares ou professores;  
 - comportamentos ou emoções inadequados em circunstâncias normais; 
 - um estado de humor de tristeza ou depressão persistente; 
 - uma tendência para manifestar sintomas físicos ou medos associados a problemas pessoais ou escolares. 
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A definição federal americana incluía crianças com diagnóstico de esquizofrenia, mas 

excluía crianças com desajustamento social, a menos que este fosse determinado por 

perturbações emocionais graves. Em 1981, o Autismo, formalmente incluído nesta definição das 

EBD, seria transferido para a categoria „Outros problemas de saúde‟ e, apenas em 1990, seria 

considerado uma categoria independente (Kauffman & Landrum, 2006). 

Gresham (1998) coloca algumas críticas às definições oficiais avançadas nos EUA (em 

Portugal a legislação actual não faz sequer referência a esta tipologia de alunos). Segundo esta 

definição, para um aluno poder ser identificado com SED terá que preencher uma ou mais das 

cinco características enunciadas e preencher ainda os critérios de limitação pela severidade, 

duração e impacto no desempenho escolar (Forness & Knitzer, 1992). Estes últimos critérios 

estão fortemente imbuídos de subjectividade: severidade deriva de um marcado grau, duração 

refere-se a um longo período de tempo e impacto como afectando negativamente o desempenho 

escolar.  

A outra grande crítica refere-se à exclusão do desajustamento social, que contradiz um 

dos cinco critérios da própria definição de Serious Emotional Disorders, isto é, uma incapacidade 

de estabelecer ou manter relações interpessoais satisfatórias com os pares ou professores, que 

virtualmente define o desajustamento social (Gresham, 1998). Estas imprecisões fazem com 

que seja perdido um tempo precioso (cf. o artigo “Why do we take so long to do it?”, Lopes, 

2005) após a identificação inicial, pela falácia de que sinais precoces de problemas emocionais 

e de comportamento não significam uma Serious Emotional Disturbance (SED). 

 Para além da subjectividade, as definições dos problemas emocionais e de 

comportamento têm sido fortemente influenciadas por uma conceptualização clínica e patológica 

da infância e da adolescência que caracteriza apenas uma pequena parte dos comportamentos 

da população em idade escolar e por “a conception of mental illness that originated in the 

Freudian paradigm”4 (Jones, 2003, p. 151). 

  Na verdade, esta tendência tem sido recorrente na área da Educação assistindo-se a 

uma espécie de patologização da normalidade (comportamentos) por oposição a uma 

                                                   
4 Uma concepção de doença mental originada pelo paradigma Freudiano 
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normalização da patologia (síndromes), com todas as consequências negativas que isto acarreta 

para a comunidade escolar, em particular para os alunos, e para um ensino e aprendizagem 

efectivos e eficazes – a principal função da Escola. 

É de realçar, todavia, a emergência de movimentos antagónicos, mais próximos da 

realidade educativa e da própria sala de aula, cujos defensores advogam a importância das 

variáveis ecológicas e contextuais na manifestação dos problemas emocionais e de 

comportamento tal como refere Jones (2003): “the anti-medical discourse indeed drew attention 

to the importance of classroom relationships and communication patterns vis-a-vis hostility in the 

classroom”5 (p. 152). 

Este fenómeno poderá estar relacionado, pelo menos em parte, com a dificuldade de 

definição e classificação dos problemas emocionais e de comportamento habitualmente 

presentes na idade escolar e que, apesar de perturbadores, não configuram uma patologia mas 

antes expressões comportamentais mais ou menos desajustadas no contexto de sala de aula 

que o professor pode, e deve, gerir. 

Brophy (1996) e Lopes (2001) corroboram este pressuposto quando afirmam que o 

enquadramento desenvolvimental e a contextualização dos comportamentos dos indivíduos 

inibem a tendência para a “patologização” dos comportamentos (em grande parte tributária da 

influência dos modelos médicos na educação), recolocando-os na sua verdadeira dimensão, 

quantitativa e qualitativa. As categorias médicas, e em parte até as psicológicas, são pouco úteis 

para os educadores e professores e encerram constructos que eles não dominam, que não 

dizem respeito às suas práticas profissionais e constituem até, “desculpas” ou, no extremo 

oposto, “culpabilizações”, para comportamentos intoleráveis numa sala de aula e que certos 

alunos ostentam, não por sofrerem de determinada patologia, mas porque o ambiente o 

proporciona. Não deixa de ser sintomático que alguns alunos exibam na escola comportamentos 

que não manifestam noutros contextos, nomeadamente em casa (Lopes, 2001). 

 

 

                                                   
5 O discurso anti-médico realçou a importância das relações em sala de aula e dos padrões de comunicação em relação à hostilidade em sala de 
aula. 
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1.2.  Limitações das Abordagens Conceptuais e Classificatórias Tradicionais  

das Emotional and Behavioral Disorders 

 

 

Na revisão da literatura sobre Emotional and Behavioral Disorders (EBD), uma questão 

indissociável da definição e classificação destas perturbações refere-se às formas de avaliação e 

de diagnóstico usualmente utilizadas. Os sistemas classificatórios baseados em categorias como 

o DSM (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders) levantam sérios problemas 

conceptuais e práticos nos contextos educacionais relacionados, nomeadamente, com a validade 

e fiabilidade destas classificações. Esta conceptualização médica do comportamento, ateórica e 

descritiva uma vez que as causas (etiologias) da maioria das perturbações são desconhecidas, 

surge associada a terminologia como sinais, sintomas, síndromes e doenças, que claramente se 

conota com um modelo de doença do comportamento humano (Gresham, 1998). 

O mesmo autor sublinha que sendo, porventura, um modelo útil na medicina, a sua 

aplicação no domínio dos problemas emocionais e do comportamento revela-se desajustada, por 

duas razões: por um lado, a evidência empírica não sustenta as explicações médicas dos 

problemas de comportamento e, por outro, mesmo que o modelo médico constitua um modelo 

válido para a conceptualização e explicação dos comportamentos, a frágil relação entre o 

diagnóstico e a intervenção coloca em causa a validade do tratamento. Tal como afirma 

Kauffman (2007), a forma como conceptualizamos e respondemos aos problemas tem 

implicações profundas para a prática, daí termos que considerar cuidadosamente qual o racional 

que melhor nos serve. 

Nesta linha de pensamento, deparamo-nos com a teorização de Cronbach acerca da 

mudança de paradigma na Psicologia escolar – do modelo médico (ATI – Aptitude Treatment 

Interaction) ao modelo Educacional (RTI – Response to Intervention) – apresentada por Reschley 

e Ysseldyke (1995). Cronbach advertia para a existência de um paralelo entre estes dois 

modelos e as correntes tradicional e moderna da psicologia escolar. Exemplo de uma teoria 

tradicional é a ATI. De acordo com esta teoria, para um determinado conjunto de problemas, 



 

 

17 

 

presentes num determinado grupo de indivíduos, existe um conjunto de tratamentos eficazes. No 

fundo, o que esta teoria advoga é a aplicação do modelo médico à psicologia, visto que tenta 

categorizar determinados problemas e atribuir-lhes uma intervenção especializada. Todavia, em 

menos de duas décadas, Cronbach percebeu que a ATI era inviável para a psicologia aplicada 

pois, quando se tenta categorizar e compartimentar a franja da normalidade, deparamo-nos, 

como afirma o autor, com “um salão de espelhos que nos leva ao infinito”. Assim, em 1975, 

Cronbach abandonou a ATI e propôs o empirismo a curto prazo, segundo o qual, as intervenções 

devem actuar no imediato e no contexto específico do problema, sem esperar pelo “rótulo” do 

diagnóstico. Esta nova abordagem, denominada Response to Intervention (RTI), ganhou 

expressão a partir da aplicabilidade de objectivos como a avaliação dos problemas no local onde 

ocorrem e com a maior brevidade possível. Os autores referem que somos desafiados a 

considerar a mudança de paradigma daí resultante como alternativa aos referenciais, à 

avaliação, à classificação e às práticas tradicionais. 

Mais recentemente, Polsgrove (2007) aponta a necessidade de distinguir as crianças 

que apresentam dificuldades no controlo das emoções, com perturbações de humor ou 

ansiedade, daquelas que apresentam comportamentos agressivos e mesmo anti-sociais. Ambos 

os tipos de comportamentos se inscrevem, geralmente, num continuum e, neste sentido, 

Kauffman (2001), à semelhança de Cronbach, alerta para o facto de que, traçar uma linha de 

fronteira entre categorias de Perturbações Emocionais e do Comportamento e comportamentos 

que caem dentro dos parâmetros normais do desenvolvimento, é frequentemente subjectivo e 

relativo a um determinado contexto.  

 

 

1.2.1. Instrumentos e metodologias de avaliação das EBD 

 

São vários os estudos que documentam as formas e metodologias de avaliação das 

EBD, desde os instrumentos mais direccionados para a triagem (screening), outros para o 
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diagnóstico (quando a finalidade é encaminhar o aluno para serviços especializados), e um 

terceiro grupo dirigido à identificação dos alunos em risco.  

Entre os instrumentos mais utilizados, encontramos as escalas de comportamentos 

(rating scales), vulgarmente administradas a informantes externos como Pais e Professores e, 

em alguns casos, aos próprios alunos, quer no diagnóstico inicial quer na monitorização da 

eficácia das intervenções (Polsgrove, 2007). Um aspecto comum a estes instrumentos é o facto 

de incluírem comportamentos ou expressões características de quadros psicopatológicos, 

frequentemente derivados ou adaptados dos critérios de diagnóstico de manuais de saúde 

mental como o DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – American 

Psychiatric Association), como atrás referimos, mesmo os que se auto-designam de 

dimensionais. Na revisão da literatura foram analisadas algumas escalas, das quais se apresenta 

uma síntese que pretende ilustrar esta afirmação. 

- Disturbing Behavior Checklist I (DBC) (Algozzine, 2000) – Este instrumento, composto 

por 55 itens adaptados do Behavior Problem Checklist de Quay & Peterson (1979), 

destina-se a ser administrado ao professor que deve avaliar, numa escala de 5 pontos, 

em que medida o comportamento manifestado pelo aluno é „muito perturbador‟ (5) ou 

„não muito perturbador‟ (1) para o professor (Johnson & Fullwood, 2006). Nesta escala 

foram identificados quatro clusters de comportamentos que correspondem a 

Imaturidade Social (22 itens), Desafio Social (15 itens), Disrupção Física ou Motora (2 

itens) e Delinquência Socializada (7 itens) (Jonhson & Fullwood, 2006). 

- Scale for Assessing Emotional Disturbance (SAED) (Epstein & Cullinan, 1998; Cullinan, 

Harniss, Epstein, & Ryser, 2002) – Os 52 Itens que compõem esta escala referenciada a 

normas baseiam-se na definição da categoria de Perturbações Emocionais do IDEA 

(Cullinan et al., 2002, p. 453) e estão organizados em cinco sub-escalas (Inability to 

Learn, Relationship Problems, Inappropriate Behavior, Unhappiness or Depression, 

Physical Symptoms or Fears)6 que representam as cinco características das ED desta 

definição e duas outras subescalas (Socially Maladjusted e Overall Competence)7. A 

SAED destina-se a crianças e adolescentes entre os 5 e os 18 anos e pretende identificar 

                                                   
6 Incapacidade para aprender, Problemas relacionais, Comportamento inapropriado, Tristeza ou depressão, Sintomas físicos ou medos. 
7 Desajustamento Social e Competência Global  
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perturbações emocionais e do comportamento cujos critérios vão ao encontro do 

estipulado no IDEA.  

 

- Behavior Assessment System for Children (BASC) (Reynolds & Kamphaus, 1993) – A 

BASC é uma abordagem multidimensional da avaliação dos comportamentos e auto-

percepções das crianças, segundo os seus autores. Tem cinco componentes, que 

podem ser usadas individualmente ou combinadas, sendo as três principais constituídas 

por uma escala para professores (Teacher Rating Scales – TRS) e uma outra para pais 

(Parent Rating Scales – PRS), escalas clínicas que incluem Agressão, Hiperactividade, 

Problemas de conduta, Ansiedade, Depressão, Somatização, Problemas de Atenção, 

Problemas de aprendizagem, „Atipicidade‟ e Isolamento; as escalas adaptativas incluem 

Adaptabilidade, Competências sociais e Competências de estudo. A terceira é uma 

escala de auto-registo para os alunos (Self-Report of Personality – SRP) que inclui 

Ansiedade, „Atipicidade‟, Locus de controlo, Atitude face à escola, Atitude face aos 

Professores, Procura de Atenção, Depressão, Sentido de inadequação; as escalas 

adaptativas compreendem a relação com os pais, relações interpessoais, auto-estima e 

auto-confiança. As outras duas componentes da BASC incluem um historial estruturado 

do desenvolvimento (Structured Developmental History) e um sistema de observação do 

aluno (Student Observation System). A BASC avalia dimensões da personalidade e do 

comportamento positivas (adaptativas) e negativas (clínicas) e pode ser aplicada a 

crianças e adolescentes entre os 2.6 e os 18.11 anos de idade. 

 

- Vanderbilt Teacher Behavior Evaluation Scale (VTBES) (Vanderbilt Children‟s Hospital) - 

Esta escala permite determinar o Distúrbio de Hiperactividade e Défice de Atenção 

(subtipo desatento, subtipo impulsivo ou subtipo combinado) e despistar condições co-

mórbidas como comportamentos oposicionais/desafiantes, sintomas de ansiedade ou 

depressão. Cada item deve ser considerado de acordo com a idade e o contexto em que 

se manifesta, numa escala likert de quatro pontos. Inclui, para além destes itens, 

informação sobre o desempenho académico e o comportamento em sala de aula, que 

são avaliados numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a „problemático‟ e 5 „acima 

da média‟, e uma questão aberta para referência a „outros problemas‟. 
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- Teacher Checklist of School Behavior (Hutton & Roberts, 1981) – Este instrumento 

compreende 32 comportamentos agrupados em 7 clusters (Evitamento da interacção 

com pares, Interacção agressiva com pares e professores, Evitamento da interacção 

com o professor, Comportamento inapropriado, Reacção depressiva, Reacção física, 

Reacção ansiosa) correspondentes a sete descrições comportamentais, cada uma 

baseada numa componente da definição federal de Distúrbio Emocional (Coleman & 

Gilliam, 1983, 2001). 

 

 

Como pudemos constatar, para além de uma forte componente clínica e categorial, 

grande parte dos instrumentos de avaliação das EBD apresentados procura responder aos 

critérios definidos nos diplomas legais (IDEA, neste caso) uma vez que a finalidade da sua 

aplicação está frequentemente relacionada com a referenciação de alunos com necessidades 

especiais para serviços de educação especial ou outros. 

 

Curiosamente, e contrariando esta tendência, um estudo publicado em 1967, fazia já 

uma abordagem diferenciada aos comportamentos disruptivos em sala de aula, assente na 

contextualização dos comportamentos e no conhecimento e experiência dos professores em 

relação àqueles (Spivack & Swift, 1967). No 2º estudo do Relatório sobre Padrões de 

Comportamento Disruptivo na Sala de Aula intitulado “A study of the nature and organization of 

disturbed High School classroom behavior” (Spivack & Swift, 1967), os autores assumem, tal 

como professores experientes, que o comportamento de um aluno em sala de aula reflecte 

frequentemente as suas atitudes e motivações face à aprendizagem e desempenho académico 

(p. 27) e realçam a importância de se realizar estudos em amostras não clínicas. 

Desenvolveram, para o efeito, um instrumento (escala) cujos itens foram obtidos a partir de 

reuniões com 26 professores de escolas regulares e discussões em pequeno grupo, ao longo de 

três meses, sobre os comportamentos em sala de aula que interferiam com a realização escolar. 

O objectivo foi criar itens que cobrissem todo o espectro de comportamentos em sala de aula 

(em classes regulares e especiais) e descritos segundo as palavras dos professores de quatro 

disciplinas: Inglês, Matemática, Estudos Sociais e Ciências. A versão final continha 102 itens, 
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numa escala likert de 5 ou 7 pontos e cobria um amplo leque de comportamentos desde a 

participação verbal, comportamento social com pares, comportamentos negativos, atenção, 

ansiedade, reacção e relação com o professor. 

Duas questões presidiram à criação destas escalas de avaliação dos comportamentos: 

(1) o que se entende por comportamentos problemáticos? (2) como é que podemos focar-nos 

nesses comportamentos de forma estruturada?  

Na resposta à primeira questão, os investigadores assumem que um comportamento 

problemático é o que indica que a criança não vai ao encontro das exigências da escola tal como 

são definidas pela estrutura escolar e pelo professor (Spivack & Swift, 1967). Claro que se pode 

questionar algumas exigências que são feitas às crianças, mas o professor fala em „problemas‟ 

quando os mais novos exibem comportamentos que, aos seus olhos, interferem com a 

aprendizagem em sala de aula e com um suposto crescimento intelectual. Se o professor está a 

ensinar e o aluno está constantemente a olhar para fora pela janela da sala o professor antecipa 

um „problema‟ porque a criança não está a ouvir  o que está a ser leccionado e vê esse 

comportamento como interferência na aprendizagem do aluno.  

A segunda questão pode ser vista como uma falta de adaptação às exigências da sala de 

aula que, até à data (1967), não tinham ainda sido abordadas. Neste estudo isto compreendia 

dois passos: 

1. O primeiro referia-se à operacionalização dos comportamentos ditos problemáticos ou 

perturbadores que foi conseguida graças a contactos regulares e frequentes com 

professores de Ensino Regular e de Ensino Especial que descreveram esses mesmos 

comportamentos dos alunos com quem trabalhavam em sala de aula (reuniões 

semanais com 7/8 professores). Os professores eram encorajados a falar de todos os 

comportamentos que, na sua opinião, constituiam “problemas” na sala de aula e 

interferiam com a aprendizagem dos alunos e/ou estavam relacionados com o 

desempenho académico (de acordo com a sua experiência). 

2. O segundo passaria pela selecção de um significado apropriado da análise das 

classificações que foi realizada através da análise factorial (determinação de clusters de 
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comportamentos, permitindo posteriores análises de factores com variáveis 

relacionadas). 

  

Quatro décadas depois, o cenário apresenta muitas comunalidades com o pensamento 

de Spivack e Swift. Retomando a perspectiva de Polsgrove (2007) para avaliação das EBD, 

apresentamos o modelo conceptual (Figura 1) assente nas variáveis que têm sido identificadas 

na investigação como estando relacionadas com os problemas académicos e/ou 

comportamentais. 

 

Figura 1.Modelo conceptual de avaliação das perturbações emocionais e do comportamento 

 (Polsgrove, 2007, p. 119) 

 

 

Tal como o autor o apresenta, este modelo serve de „guia‟ para a recolha de informação 

pertinente, a formulação de hipóteses e o planeamento de intervenções. As variáveis fisiológicas 

incluem o temperamento, o estado biológico e o nível de activação (arousal) do aluno. As 

variáveis ambientais compreendem o local onde ocorre a situação, o tipo de consequências, a 

influência de outros significativos e as características explícitas ou implícitas dos contextos. As 

variáveis comportamentais contemplam o historial de reforços, o repertório e o historial de 
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respostas. As variáveis cognitivas referem-se aos designados „acontecimentos privados‟ (private 

events) como interpretações situacionais, auto-instruções, nível de compromisso, padrões 

pessoais, afirmações auto-avaliativas, estratégias cognitivas e metacognitivas. Polsgrove (2007) 

propõe que a recolha da informação seja realizada não só em sala de aula, mas a partir de 

registos médicos e outros registos significativos de diferentes contextos (casa, comunidade, 

organizações).  

Numa análise mais detalhada às premissas conceptuais sobre as quais assentam os 

pressupostos da avaliação e identificação das EBD, o modelo proposto por Polsgrove (2007) 

parece estar ainda impregnado de influências do modelo médico uma vez que, apesar de fazer 

referência à importância dos contextos e dos adultos significativos, a avaliação se foca em 

variáveis intra-individuais cuja finalidade não deixa de ser o diagnóstico de perturbações 

emocionais e do comportamento da criança, a identificação das suas causas e o seu tratamento. 

Como afirma o autor, dispomos de medidas psicológicas que nos permitem identificar, com 

fiabilidade, padrões desenvolvimentais atípicos e caracterizar a sua natureza, através de 

procedimentos de identificação e de diagnóstico formais e informais, tanto a nível académico 

como comportamental. O que parece faltar a estas medidas é a sensibilidade para avaliar o 

constructo dos comportamentos perturbadores (comportamentos minor) e não perturbados 

(comportamentos major). 

 

Em síntese, as escalas comportamentais habitualmente utilizadas na investigação e 

avaliação dos problemas emocionais e do comportamento, eventualmente com excepção da 

elaborada por Spivack e Swift (1967), configuram uma variedade de áreas e constructos que 

remetem para a psicopatologia da criança, as competências sociais, a depressão, a 

hiperactividade, a ansiedade e as perturbações graves do comportamento (Elliot & Busse, 2007). 

Além de serem muito extensas, não parecem ser as mais adequadas para a identificação de 

comportamentos problemáticos ou disruptivos em contexto de sala de aula. 
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1.2.2. Implicações educacionais das classificações categoriais das EBD 

 

De acordo com revisões da literatura, estima-se que, nos EUA, entre 2 e 20% da 

população em idade escolar apresenta comportamentos indicativos de problemas emocionais e 

de comportamento (Lane, 2007a). Em Portugal não conhecemos dados sobre estas prevalências 

com excepção dos avançados pelo Ministério da Educação referentes ao domínio emocional e da 

personalidade: 21.1% em 2001/2, 12,1% em 2002/03, de acordo com os Relatórios do 

Observatório dos Apoios Educativos (DEB, 2002, 2003). Por região, no período entre 

1997/1998 e 2000/2001 (DGIDC, 2005), os dados são bastante discrepantes em relação aos 

anteriores: 

Para o domínio emocional/personalidade a maior taxa de prevalência situa-se na DREL 

(4.5), observando-se a menor taxa de prevalência na DREN (1.3). Nas restantes 

Direcções Regionais as taxas de prevalência, por cada mil alunos matriculados, variam 

entre os 2.0 (DREALG) e os 2.5 (DREALE), sendo de 2.4 a taxa de prevalência 

encontrada na DREC8. (p. 13) 

 

 Os alunos com estas problemáticas apresentam padrões de comportamento 

internalizado e externalizado que, por definição, impedem o progresso social, comportamental e 

académico e criam desafios importantes para a sociedade no seu todo. As grandes variações 

nas taxas de prevalência das EBD nos Estados Unidos, bem como as registadas em Portugal, 

podem estar relacionadas, segundo Gresham (1998), com problemas de ordem conceptual e 

empírica e com as definições das categorias classificatórias das crianças e adolescentes com 

EBD.  

A operacionalização dos problemas emocionais e do comportamento tem, em última 

instância, sérias implicações educacionais, uma vez que acaba por se repercutir no atendimento 

                                                   
8 DREL - Direcção Regional de Educação de Lisboa; DREN – Direcção Regional de Educação do Norte; DREALG - Direcção Regional de Educação 
do Algarve; DREALE - Direcção Regional de Educação do Alentejo; DREC - Direcção Regional de Educação de Coimbra 



 

 

25 

 

e nas respostas prestadas aos alunos que apresentam estas problemáticas. Jolivette, Stichter, 

Nelson, Scott e Liaupsin numa publicação do Council for Exceptional Children (Agosto de 2000) 

referem que, de uma amostra de alunos com perturbações emocionais e do comportamento, no 

estado de Washington, em 1985, apenas 28.6% tinha completado um programa pós-secundário, 

por comparação com 66.9% dos alunos sem dificuldades, 10 anos após a saída do ensino 

secundário. 

Em termos de resposta educativa, a maior parte dos alunos poderá beneficiar de 

intervenções na classe regular. Para outros, a colocação temporária em classes ou escolas 

especiais, ou programas institucionais, pelo menos temporariamente, poderá revelar-se 

apropriada. Aproximadamente 7% das crianças e adolescentes apresentam comportamentos 

suficientemente graves para requererem algum tipo de intervenção e cerca de um terço destes 

necessita de educação especial. Um número considerável de alunos nas classes regulares irá 

necessitar de alguma forma de intervenção (Gresham, 1998). 

Jones (2003) realça que a educação especial é, aliás, o percurso alternativo 

frequentemente recomendado por autores, organizações e diplomas legais de vários países, 

entre os quais o Reino Unido, para os alunos com perturbações emocionais e de 

comportamento. Um diploma da Secretaria de Estado britânica, publicado em 1994, referia que 

crianças com EBD têm Necessidades Educativas Especiais e, em termos legais, dificuldades de 

aprendizagem porque enfrentam barreiras que lhes causam dificuldades acrescidas à 

aprendizagem, por comparação com os seus pares. 

A atractividade dos programas especiais poderá residir no facto de estes tenderem a 

fornecer um “meio terapêutico”, estruturado, no qual os alunos experimentam um elevado grau 

de sucesso, regras e rotinas previsíveis e um reforço consistente pelo comportamento adequado. 

Aliás, as técnicas de gestão comportamental como o reforço positivo, sistemas de créditos (token 

economy), contratos comportamentais e time-out, de forte inspiração behaviorista, são 

habitualmente utilizadas nos EUA nos programas dirigidos a crianças com EBD. É frequente a 

avaliação e o ensino sistemático de competências sociais com o objectivo de ajudar os alunos a 

aumentar o seu auto-controlo comportamental e melhorar as suas relações com os outros 

através de programas de eficácia nem sempre empiricamente validada (Bullock & Gable, 2006; 

Gable, 2004; Lane, Gresham & O‟Shaugnessy, 2002; Zabel, 1988). 
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1.2.3. Comportamentos perturbados versus comportamentos perturbadores em sala de 

aula 

 

Como alternativa a uma abordagem conceptual excessivamente centrada nos alunos e 

em variáveis intra-individuais, a compreensão dos comportamentos problemáticos em contexto 

educativo ou de sala de aula passa pela análise de três questões fulcrais: 

a) compreender o clima de sala de aula e o que ele representa para o professor e para os 

alunos; 

b) compreender as situações que, numa determinada escola, estão associadas aos 

comportamentos problemáticos; 

c) identificar as situações em que os comportamentos problemáticos individuais ocorrem. 

A resposta a estas questões remete para uma abordagem do comportamento em 

múltiplos níveis, cujo foco assenta no impacto dos contextos na manifestação dos 

comportamentos problemáticos (Figura 2). 

 

Figura 2. Níveis de análise do comportamento escolar 

(adapt. de Watkins & Wagner, 2000, p. 15) 

 

 

Este diagrama é uma simplificação de um quadro mais complexo – a escola como 

organização compreende múltiplas situações de sala de aula que, por sua vez, são constituídas 
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por muitos indivíduos em interacção. Watkins & Wagner (2000) fundamentam esta afirmação 

realçando os seguintes aspectos: 

1. Os três níveis não são apenas o produto de um tipo de análise; são contextos que têm 

uma influência directa e observável no comportamento. Quando alunos e profissionais 

cruzam os muros da escola, o seu comportamento altera-se. O mesmo sucede ao longo 

do dia sempre que mudam de classe ou de actividade. 

2. Podem identificar-se e demarcar-se diferentes níveis de análise. Os elementos 

associados a comportamentos problemáticos ao nível organizacional são de diferente 

tipo e escala dos do nível individual. Deve-se clarificar o nível dos fenómenos em análise 

para uma adequada interpretação dos comportamentos. 

3. A longo prazo torna-se necessário compreender e trabalhar nos três níveis – a 

investigação demonstra que uma abordagem global ao nível individual, da sala de aula e 

da organização é mais eficaz. 

4. Cada nível tem um processo motivacional diferente e uma abordagem à mudança 

também diferente. Os indivíduos são motivados pela afiliação, desempenho e influência, 

e isto pode promover comportamentos pró-sociais. A comunidade da sala de aula é 

motivada para o bom funcionamento, para a criação de um clima construtivo e 

sentimentos de sucesso nos seus membros. A escola geralmente procura sobreviver 

enquanto organização e fazer a diferença nas vidas dos seus alunos e da comunidade 

que serve. 

 

Estes dados são suportados pela investigação, nomeadamente pelo estudo longitudinal 

que Gottfredson, Gottfredson e Hybl (1993) realizaram durante três anos em oito escolas 

problemáticas e cujos resultados apontaram para três determinantes dos comportamentos 

problemáticos: 

1. Alguns indivíduos tinham mais tendência para exibirem comportamentos disruptivos 

do que outros. 
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2. Alguns professores pareciam ter níveis mais elevados de comportamentos 

problemáticos dos alunos do que outros, devido às suas práticas de gestão e 

organização da sala de aula; 

3. Algumas escolas falhavam mais no controlo do comportamento dos alunos. 

 

Concluíram ainda que os programas de mudança comportamental que contemplavam 

os três níveis de análise pareciam ser os mais eficazes na redução dos comportamentos 

problemáticos. Uma ilação retirada do estudo apontava que escolas eficazes na gestão de 

comportamentos problemáticos ou disruptivos adoptam estratégias flexíveis, baseadas na 

investigação, sobretudo na investigação sobre intervenção, geram intervenções com efeitos a 

longo prazo, e isto diferencia escolas pró-activas de escolas reactivas (Watkins & Wagner, 2000). 

Comportamentos perturbadores podem ser definidos como comportamentos que não é 

suposto os alunos exibirem na sala de aula perturbando o vector principal da aula (instrução), ou 

comportamentos que os alunos deveriam manifestar e não o fazem, não sendo no entanto 

comportamentos relacionados com síndromes (Lopes, 2007). Para alguns alunos esta será, em 

última instância, uma estratégia de evitamento das tarefas da sala de aula que eles 

percepcionam de forma negativa.  

Para além das questões relacionadas com a operacionalização dos constructos, o maior 

desafio que se coloca à abordagem educacional dos problemas emocionais e de comportamento 

pode ser sintetizada na afirmação da circular do Welsh Office (1994, in Jones, 2003, 153-154), 

segundo a qual o impasse do modelo educacional é perpetuado, em parte, pela ambivalência 

inerente ao próprio conceito de EBD, isto é, as dificuldades emocionais e do comportamento 

encontram-se entre dois extremos: (i) as crianças que são disruptivas ou experienciam algum 

tipo de stress emocional dentro de parâmetros esperados e (ii) as crianças cujos sintomas se 

inscrevem numa doença mental, que é rara em crianças e jovens. 

Muitas vezes, o comportamento denominado de patológico não é intrinsecamente 

anormal, mas é adaptativo e funcional na perspectiva do contexto no qual ocorre – todo o 

comportamento tem uma função – cf. a propósito o artigo de Richters e Cicchetti (1993) com o 

sugestivo título “Mark Twain meets DSM-III-R” sobre as (des)venturas de Tom Sawyer e 
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Huckleberry Finn, dois adolescentes que poderiam ser diagnosticados com Perturbações de 

Conduta à luz daquele manual. Os sistemas de diagnóstico representam, nesta perspectiva, 

descrições estruturais e topográficas de comportamento mas que têm pouco a ver com a 

intervenção.  

Nesta linha de pensamento, a investigação dos comportamentos problemáticos ou 

perturbadores em contexto de sala de aula, de elevada frequência e baixa intensidade, que se 

encontram dentro de fronteiras „normais‟ e perfeitamente expectáveis, assume-se de primordial 

relevância para o estudo. Procurar-se-á excluir os sintomas de perturbações mentais ou 

perturbações psicológicas graves, inesperadas, de baixa frequência e elevada intensidade, cuja 

abordagem seria preferencialmente realizada num contexto de saúde mental ou de Educação 

Especial.  

 

 

1.3.  Modelos Dimensionais explicativos dos Comportamentos Perturbadores na sala de aula 

 

A adopção de uma perspectiva dimensional e não categorial na abordagem aos 

problemas emocionais e de comportamento sustenta-se nas investigações e posições assumidas 

por vários autores (Cullinan, 2007; Edelbrock & Achenbach, 1980; Gable, 2004; Gresham, 

1998; Jones, 2003; Richters & Cicchetti, 1993) de que aqueles são formas extremas de 

comportamentos ordinários, mais do que condições que diferem significativamente da 

normalidade. Deste modo, qualquer categoria de EBD (Emotional and Behavioral Disorders) 

pode ser representada por um conjunto de problemas de comportamento, emocionais ou 

cognitivos, ou seja “problemas comportamentais” em termos gerais, que tendem a co-ocorrer.  

Um dos primeiros modelos dimensionais dos problemas emocionais e do 

comportamento foi proposto por Achenbach e Edelbrock (1978) que referem que a maioria das 

síndromes comportamentais foi originalmente obtida a partir de classificações de crianças 

efectuadas pelos professores, em salas de aula públicas. Essas síndromes tomaram diversas 



 

 

30 

 

designações tais como: disrupção em sala de aula, oposição-desafio, comportamento agressivo, 

ansiedade, isolamento social, entre outros. Independentemente dessas designações, duas 

dimensões major dos comportamentos, externalização e internalização, podem ser consideradas 

como supra-dimensões que descrevem, de forma parcimoniosa, os diferentes padrões 

comportamentais.  

Um padrão de comportamentos externalizados inclui respostas abertas, dirigidas aos 

outros e uma resposta hipocontrolada ao ambiente. Os comportamentos aqui encontrados são 

desafio, impulsividade, desobediência, agressão, disrupção, comportamento anti-social e 

actividade excessiva (Achenbach & McConaughy, 1996).  

Um padrão internalizado caracteriza-se por comportamentos encobertos, auto-dirigidos e 

por uma resposta hipercontrolada ao meio marcada por comportamentos como isolamento 

social, ansiedade, depressão, comportamentos obsessivo-compulsivos, timidez. Enquanto os 

comportamentos externalizados são perturbadores para os outros, os comportamentos 

internalizados são problemáticos para o próprio, podendo ainda observar-se comorbilidade dos 

dois padrões (Gresham, 1998). 

Realçando esta necessidade de uma visão dimensional, e não categorial, dos problemas 

de comportamento em sala de aula, Brophy (1996) levou a cabo um estudo que acabaria por se 

tornar uma obra de referência – Classroom Strategy Study (CSS). A partir das opiniões de 

professores e de investigadores, identificou uma série de agrupamentos e sub-agrupamentos de 

alunos problemáticos, sendo o agrupamento definido como “um conjunto de traços 

comportamentais, cognitivos e emocionais que tende a ocorrer conjuntamente em determinados 

indivíduos, determinados contextos e em determinados momentos” (Lopes, 2001, p. 30), ou 

seja, um produto da interacção indivíduo-meio e não uma condição intrínseca ao indivíduo. 

Brophy (1996) definiu alunos problemáticos como os que apresentam uma ou mais das 

seguintes características: 

- Difíceis (difficult) – alunos difíceis de ensinar porque revelam um fraco ajustamento ou 

resistem às rotinas da sala de aula e são frequentemente disruptivos. Podem ser rudes 

ou não responsivos quando se fala do seu comportamento.  
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- Consumidores de tempo (time-consuming) – apresentam problemas graves e crónicos 

que não são eliminados com uma simples conversa ou uma intervenção breve. Podem 

requerer tratamento especializado e prolongado (várias semanas ou meses). 

- Frustrantes (frustrating) – porque são difíceis e consumidores de tempo, porque 

progridem (nas aprendizagens) muito lentamente e não reconhecem o esforço e a ajuda 

do professor, estes alunos podem ser particularmente frustrantes e não gratificantes 

para quem ensina. 

 

Os tipos de alunos problemáticos identificados por Brophy (1996) constituem quatro 

grandes agrupamentos incluindo, cada um deles, diversos sub-agrupamentos como se pode 

observar na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Agrupamentos de alunos problemáticos 

I. Alunos com problemas de 
realização escolar 
 

II. Alunos com 
problemas de 
hostilidade 

III. Alunos com 
problemas em 
cumprir as 
exigências do papel 
de aluno 

IV. Alunos com 
problemas de isolamento 
social 
 

Baixo rendimento 
 

Hostis-agressivos 
 

Hiperactivos 
 

Rejeitados pelos pares 
 

Subrealizadores 
 

Passivos-
agressivos 

 

Distraídos 
 

Tímidos/isolados 
 

Perfeccionistas 
 

Desafiadores 
 

Imaturos 
 

 

Síndroma do fracasso  
 

  

Adaptado de Lopes (2001, p.32), Brophy (1996) 

 

O Classroom Strategy Study, desenvolvido por Brophy (1996) junto de professores desde 

o Jardim de Infância até ao 6º ano de escolaridade9, teve como base a conceptualização dos 

comportamentos problemáticos dos alunos divididos em 4 agrupamentos e 12 sub-

                                                   
9 O estudo na íntegra, nomeadamente a metodologia adoptada, poderá ser consultado em Brophy, J. (1996). Teaching Problem Students. New 
York: Guilford Press. 
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agrupamentos, obtidos a partir de observações sistemáticas de salas de aula e das percepções 

de educadores e professores acerca dos alunos problemáticos. Os 12 padrões identificados por 

Brophy foram definidos como sendo mutuamente exclusivos, mas alguns poderão co-existir no 

mesmo aluno (Brophy, 1996; Lopes, 2001). 

Relativamente aos alunos com problemas de realização escolar (I) estes podem 

ser descritos como alunos que evitam ou desistem facilmente das tarefas académicas, 

apresentam frustração fácil com afirmações do tipo “não sou capaz”, mostram-se ansiosos com 

os erros e insatisfeitos com o seu trabalho, evitando participar excepto se estiverem 

absolutamente seguros. Estes alunos não se envolvem nem investem no trabalho escolar. 

Encontram-se ainda neste agrupamento alunos com baixas capacidades, baixo potencial de 

aprendizagem dificuldades em seguir instruções, em completar as tarefas, com progresso lento. 

No agrupamento de alunos com problemas de hostilidade (II) podem encontrar-se 

alunos com comportamentos agressivos, de ameaça e intimidação, oposição e desafio 

dissimulado ao professor, perturbando a sala de aula de forma aberta ou velada. 

No agrupamento dos alunos com problemas em cumprir as exigências do papel 

de aluno (III), as suas características vão desde a actividade excessiva e sem intencionalidade 

na sala de aula, problemas de manutenção e concentração nas tarefas e baixa estabilidade 

emocional, exibindo comportamentos típicos de crianças mais novas e maior dependência dos 

adultos. 

No último agrupamento constituído por alunos com problemas de isolamento 

social (IV), encontram-se alunos com problemas de integração no grupo de pares (rejeitados 

ou excluídos) que manifestam escassas competências sociais sendo facilmente molestados 

pelos outros, com comportamentos de apatia, falta de iniciativa e poucas interacções sociais. 

Uma outra conceptualização dos comportamentos difíceis, problemáticos (difficult 

behaviors no original), em contexto de sala de aula, foi mais recentemente explanada por 

Watkins & Wagner (2000) que partem do pressuposto que estes comportamentos existem 

vulgarmente nas escolas, não são uma questão subjectiva mas um facto da vida social.  

Segundo os autores, um comportamento pode ser visto como desviante ou inesperado de acordo 

com (pp. 2-3): 
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- o lugar onde ocorre (sala de aula, corredores...); 

- a audiência (colegas de sala de aula, professor, visitas ou inspectores); 

- o actor (rapariga/rapaz; colegas mais novos/mais velhos); 

- o observador (professor, auxiliar educativo, director...); 

- o alvo a quem se dirige (amigos, colegas mais novos, colegas com 

deficiência...); 

- o momento/timing (no início ou fim do dia; início ou fim da semana...); 

 

Subjacente a esta nova forma de conceptualizar os comportamentos problemáticos 

parece encontrar-se um progressivo abandono do discurso do défice humano, herança da 

influência dos modelos clínicos na escola, que conheceu uma enorme expansão no século 

passado e continua hoje a ser veiculado nas escolas, atribuindo-se os comportamentos 

perturbadores a alunos específicos. Quanto às outras explicações, fora de muros, elas reflectem 

a tendência a atribuir as causas dos comportamentos a variáveis externas e, como tal, fora do 

controlo da organização e dos professores, atirando para longe a sua capacidade de mudança e 

desculpabilizando os próprios educadores – uma espécie de „o inimigo está lá fora‟ nas palavras 

de Watkins & Wagner (2000). 

O erro de atribuição dos comportamentos dos alunos exclusivamente a variáveis intra-

individuais está na base da visão persistente de que „eles são desse tipo de pessoas‟. No 

entanto, os estudos demonstram que a consistência dos comportamentos em diferentes 

situações é muito baixa – as correlações entre resultados de escalas de personalidade para 

avaliar determinado traço e comportamento raramente excedem os .20 ou .30 (Watkins & 

Wagner, 2000). Estes resultados também se aplicam a alunos problemáticos em que os estudos 

indicam que os comportamentos disruptivos dos alunos na escola não são o reflexo de traços 

estáveis a longo prazo, que os indivíduos possuem, e não se generalizam a todas as situações 

sociais. Por outro lado, também não é comum encontrar alunos que sejam disruptivos em todas 

as situações da vida escolar. 
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2. Problemas emocionais e de comportamento e realização escolar 

 

As associações entre distúrbios de comportamento e problemas de aprendizagem têm 

sido consistentemente identificadas em vários estudos, sendo que alguns autores apontam as 

dificuldades comportamentais como sendo um factor de risco para o baixo desempenho 

académico (Gresham, Lane, & Beebe-Frankenberger, 2005; Levy & Chard, 2001; Marturano, 

Linhares, & Parreira, 1993; Speakman, Herman, & Vogel, 1993; Thompson, Lampron, 

Johanson, & Eckstein, 1990), enquanto outros indicam que problemas nas aprendizagens 

escolares podem facilitar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento graves (Gordon, 

1993; Kolvin, Miller, Fleeting, & Kolvin, 1988; Santos e Graminha, 2006).  

Dentro dos problemas de comportamento, as relações entre a fraca realização escolar e 

os problemas externalizados (oposição, agressividade, hiperactividade) têm sido alvo de ampla 

discussão na literatura (Barton-Artwood et al., 2005; Gable et al., 2002; Gresham, 1998; 

Gresham et al., 2005; Hinshaw, 1992; Lane et al., 2002; Lane, Barton-Arwood, Nelson, & 

Wehby, 2008). 

Todavia, e apesar da pertinência desta associação, a investigação sobre os 

comportamentos perturbadores que afectam o desempenho académico tem um foco quase 

exclusivo nos problemas de comportamento, com pouca atenção dada às necessidades 

educacionais desta população (Wehby, Lane, & Falk, 2003). Por outras palavras, a noção de que 

o comportamento dos alunos deve ser controlado antes de eles serem ensinados tornou-se a 

abordagem prevalecente na investigação e intervenção com alunos com EBD. 

Hinshaw (1992) propõe três modelos conceptuais explicativos desta relação: (i) o fraco 

desempenho académico precede os problemas comportamentais, ou seja, os alunos com 

competências académicas abaixo da média envolvem-se em comportamentos disruptivos como 

forma de evitar participar nas actividades para as quais eles julgam não ter competência; (ii) os 

problemas de comportamento podem resultar em fraca realização escolar, isto é, alunos cujos 

comportamentos os impedem de participar nas actividades podem experienciar maus resultados 

escolares; (iii) existe uma relação transaccional entre os problemas externalizados de 

comportamento e a fraca realização escolar. 
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O pressuposto de que a instrução académica não pode ocorrer sem que o 

comportamento do aluno esteja sob controlo é suportado pela afirmação de Levy e Chard 

(2001): “So much attention has been devoted to managing disruptive behaviors and dealing with 

emotional crises that the questions of what students should be taught and how they should be 

taught are often not afforded careful or even sufficient consideration”10 (p. 439). 

É importante centrar o foco da intervenção no rendimento académico de alunos com 

problemas emocionais e de comportamento para além da redução dos problemas de 

comportamento, por uma série de razões: atingem níveis de escolaridade mais baixos, 

apresentam um maior risco de colocação em contextos restritivos, apresentam maior abandono 

escolar, têm baixas taxas de empregabilidade após a escola e apresentam, em geral, problemas 

de ajustamento em adultos (Barton-Arwood et al., 2005). 

De facto, o problema da focalização da atenção do professor nos comportamentos 

disruptivos a expensas da instrução académica é algo que os investigadores reconheceram há 

algumas décadas atrás. 

Os estudos sobre as intervenções realizadas neste domínio, apesar de ainda escassos, 

têm mostrado que a melhoria do desempenho académico está associada a diminuição de 

comportamentos disruptivos (Barton-Arwood et al., 2005; Jolivette et al., 2000; Lane, 2007b; 

Lane et al., 2002; Schiff & BarGil, 2004), o que parece suportar o primeiro modelo apresentado 

por Hinshaw. No entanto, há necessidade de interpretar estes resultados com alguma prudência 

uma vez que os estudos não foram conduzidos ao longo do desenvolvimento, sendo requeridas 

mais investigações sobre a eficácia da intervenção a longo prazo. 

Santos e Graminha (2006) realizaram um estudo com base nas avaliações de pais e 

professores para comparar as características comportamentais de dois grupos de crianças dos 6 

aos 10 anos – um com alto rendimento académico (ARA) e um com baixo rendimento 

académico (BRA) – para verificar a incidência de problemas emocionais e comportamentais e os 

tipos de comportamentos que apareciam associados ao desempenho escolar. De acordo com os 

resultados, a maioria das crianças com BRA obteve pontuações indicativas da presença de 

problemas emocionais e de comportamento, tendo as autoras concluído que as dificuldades 

                                                   
10 Tem sido prestada tanta atenção à gestão dos comportamentos disruptivos e das crises emocionais que as questões relacionadas com o quê e 
o como ensinar os alunos não têm sido suficientemente atendidas nem consideradas. 
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comportamentais e emocionais influenciam os problemas académicos e estes, por sua vez, 

afectam os sentimentos e os comportamentos da criança, sendo que as dificuldades podem 

expressar-se tanto de forma internalizada (ansiedade, depressão, retraimento e sentimentos de 

inferioridade) como de forma externalizada por meio de comportamentos que geram conflitos e 

disrupção no ambiente (desafio, impulsividade, agressão, hiperactividade e ajustamento social 

pobre).  

Numa outra publicação, Barriga e colaboradores (2002) realçaram a associação entre 

problemas de tipo internalizado (ansiedade, depressão) e a baixa realização escolar, mas de 

forma menos consistente do que os problemas externalizados, sendo a atenção uma variável 

comórbida, presente em ambos os tipos de problemas e essa, segundo os autores, seria a 

principal responsável pelos problemas de aprendizagem. 

Vê-se assim reforçada a assumpção de que os problemas de aprendizagem constituem 

por si só um factor de risco psicossocial, colocando o indivíduo em situação de desvantagem 

educacional e social. Alunos com insucesso ou abandono escolar perdem oportunidades que 

poderiam representar experiências favorecedoras do seu desenvolvimento. Em contrapartida, 

experiências escolares positivas e estimuladoras podem apresentar-se como factores protectores 

de condições como delinquência e criminalidade (Hester, Baltodano, Gable, Tonelson, & 

Hendrickson, 2003; Kolvin et al., 1988; Maughan, 1988; Rutter, 1987; Santos & Graminha, 

2006). 

 

 

Os problemas de comportamento podem igualmente constituir um factor de risco pois 

surgem frequentemente associados ao baixo rendimento académico. Nesta dualidade dos 

problemas de aprendizagem e de comportamento podemos identificar variáveis associadas à 

criança, à família e ao contexto social (Hester et al, 2003; Santos & Graminha, 2006). 

(i) Variáveis associadas à criança: Crianças com problemas de aprendizagem/baixa 

realização escolar apresentam estratégias de coping inadequadas face às 

situações quotidianas e às relações interpessoais, predominando condutas que 
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sugerem baixa capacidade de auto-regulação, hostilidade e resistência às 

normas. Frequentemente são descritas como desobedientes, irritáveis, 

impacientes, agitadas, inseguras, briguentas/conflituosas e destrutivas. 

(ii) Variáveis do contexto familiar: características pessoais dos pais, funcionamento 

da família, estrutura e organização do ambiente doméstico, interacções pais-

crianças, aparecem associadas ao rendimento académico. 

(iii) Variáveis do contexto social mais amplo: depreciação sistemática da criança por 

outras pessoas, rejeição e agressão; inadequação dos professores; mudanças 

de professor, turma ou escola durante o ano lectivo. 

 

O que é necessário é um modelo ou um sistema que aborde os comportamentos numa 

perspectiva situacional, ecológica, que considere as características e as múltiplas interacções da 

criança, da família e da escola, ao longo do tempo (Hester et al., 2003, p. 364) – Figura 3. 

 

 

FACTORES AMBIENTAIS/COMUNITÁRIOS 

        Rendimentos   Suporte social Cuidados de saúde  Acontecimentos de vida  Oportunidades educacionais 

 

 

 

Figura 3. Factores de impacto no desenvolvimento da criança 

 

 

Resultados na criança: 
. realização escolar 
. competências de comunicação 
. competências de interacção social 
. características comportamentais 

Estabilidade  Consistência Previsibilidade Suporte Tempo 
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A heterogeneidade das turmas e a multiplicidade de diferenças individuais (cognitivas, 

académicas e comportamentais) dos alunos são variáveis a que os professores devem atender. 

Lyon e colaboradores (2001) realçam o impacto desta diversidade no que se refere aos alunos 

em risco:  “many children at risk for reading failure come from disadvantage backgrounds, where 

early childhood education and preschool experiences are less available11” (p. 269). As 

dificuldades de leitura que estes alunos apresentam devem-se muitas vezes ao facto de não 

receberem um ensino eficaz nos primeiros anos de escolaridade agravando-se o seu 

desempenho à medida que os anos decorrem. As percentagens da população em idade escolar 

que experiencia dificuldades na linguagem e noutras competências disruptivas da realização 

escolar rondam os 5% (Lyon et al., 2001). 

Vários estudos mostram que os professores não são habitualmente formados para 

responder às diferenças individuais de aprendizagem em geral e, em particular, não estão 

preparados para ensinar a ler alunos que chegam às suas salas de aula de contextos muito 

diversos e com uma grande variedade de capacidades e comportamentos. Confrontados com 

alunos com baixa realização escolar, é difícil determinar se são características do ambiente, do 

cérebro ou da hereditariedade que tornam difícil a tarefa de ensinar todas as crianças a ler, 

escrever e a fazer contas. 

Da mesma forma, o risco de abandono escolar, substancialmente mais elevado nos 

alunos com problemas emocionais e de comportamento, foi estudado em diversos países. No 

Canadá, por exemplo, foram encontradas correlações desse fenómeno com variáveis pessoais 

(comportamento anti-social encoberto, desinteresse pela escola, dificuldades de ajustamento e 

depressão nos alunos), familiares (suporte emocional parental e organização familiar fracos) e 

escolares (atitudes negativas dos professores) (Fortin, Marcotte, Potvin, Royer, & Joly, 2006). 

Outros estudos evidenciam a associação entre problemas de aprendizagem e de 

comportamento mas não há consenso sobre a ordem de ocorrência destas dificuldades ou 

mesmo se há uma relação de causa efeito entre elas (Abebe & HaileMariam, 2007; Barton-

Arwood, et al., 2005; Forness, 2003; Gable et al., 2002; Gable, 2004; Jones, 2003; Lopes, 

2005; Lane, 2007a; Mathur, 2007; Santos & Graminha, 2006; Sutherland, Lewis-Palmer, 

                                                   
11 Muitas crianças em risco de insucesso na leitura provêm de meios desfavorecidos onde experiências precoces e pré-escolares estão menos 
disponíveis.  
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Stichter, & Morgan, 2008). A maioria das investigações utiliza apenas uma fonte de informação, 

ou a família (pais) ou a escola (professores), apesar de a literatura referir que, por terem 

perspectivas diferentes, é possível que a avaliação também seja diferente, tanto no que se refere 

a problemas de comportamento como de aprendizagem. 

Na opinião de Lopes (2005), a influência da fraca realização escolar no despoletar de 

problemas emocionais e de comportamento é uma questão que tem recebido pouca atenção na 

literatura, apesar do desenvolvimento recente do conhecimento nesta área (Cullinan, 2007; 

Rutherford et al., 2007). Porém, nem a associação directa destas duas condições, nem a 

influência directa ou indirecta da fraca realização escolar na emergência ou manutenção dos 

problemas emocionais e de comportamento têm sido contempladas. Lopes (2005) interpreta as 

diferentes formas que esta associação pode configurar: 

- Academic underachievement (AU) may be a risk factor for the development/ 

maintenance of EBD. 

- EBD may be a risk factor for the development/maintenance of AU. 

- Though independent, there may be a significant correlation between EBD and AU. 

- Other factors may be risk factors for the development/maintenance of EBD.12 (p.348) 

 

Uma evidência inegável é que os problemas emocionais e de comportamento são muito 

mais comuns em alunos fracos do que em alunos com sucesso escolar (Barriga et al., 2002; 

Hinshaw, 1992; Lane, 2007a Santos e Graminha, 2006). Num estudo de Achenbach, Howell, 

Quay e Connors (1991), os comportamentos mais frequentemente associados ao baixo 

rendimento académico na opinião dos pais de crianças dos 4 aos 16 anos foram: „não consegue 

concentrar-se, não consegue estar atento muito tempo‟ (18%), „falta de auto-confiança‟ (17%), 

„desobediente em casa‟ (15%) „triste ou deprimido‟ (15%), „sente que não consegue ter sucesso‟ 

(13%), „sente-se inferior‟ (13%), „distrai-se facilmente‟ (13%), „não consegue acabar os trabalhos‟ 

(12%), „precisa de supervisão constante‟ (12%), „irritável‟ (11%), „passivo ou com falta de 

iniciativa‟ (10%) (Lopes, 2005, p. 349). Não se pode daqui extrapolar que o fraco desempenho 

                                                   
12 - A sub-realização académica pode ser um factor de risco para o desenvolvimento/manutenção das EBD. 
- As EBD podem ser um factor de risco para o desenvolvimento/manutenção da sub-realização académica. 
- Outros factores podem ser factores de risco para o desenvolvimento/manutenção das EBD. 
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académico está na origem destes comportamentos, mas encontra-se seguramente associado à 

sua manifestação e eventual manutenção.  

Estudos recentes vieram relançar a discussão em torno das relações entre desempenho 

académico e problemas de comportamento. Ao verificarem a ocorrência de comportamentos 

violentos em alunos asiáticos com elevadas classificações escolares, o que contraria mesmo 

alguns dos seus princípios culturais, os autores concluíram que o rendimento académico nem 

sempre se encontra associado a baixos níveis de comportamentos problemáticos, sendo 

necessário compreender outras variáveis dos contextos sócio-culturais (Li & Armstrong, 2009). 

Numa meta-análise dos resultados académicos de alunos com problemas emocionais e 

do comportamento foram reportados valores na ordem do percentil 25 com um effect size de 

.69, indicando diferenças moderadas na realização escolar, por comparação a alunos sem 

dificuldades, nas áreas da matemática, leitura, compreensão leitora, vocabulário e escrita, tanto 

em rapazes como em raparigas (Reid, Gonzalez, Nordness, Trout, & Epstein, 2004). A literatura 

também aponta, de forma consistente, que estes resultados não melhoram com o tempo e, em 

alguns casos, tendem a piorar – os défices académicos tendem a estabilizar, não se verificando 

diferenças significativas entre crianças e adolescentes (Reid et al., 2004). Os alunos com 

problemas de conduta tendem a apresentar os piores resultados e, de forma global, os 

problemas externalizados parecem estar mais fortemente associados à baixa realização do que 

os problemas internalizados. 

Uma melhor compreensão das características comportamentais dos alunos que 

predizem diferenças entre níveis de escolaridade será útil para a intervenção – se se verificar 

que os problemas externalizados são melhores preditores da realização escolar de alunos dos 

anos iniciais de escolaridade em relação aos do secundário, esta informação deve ser usada 

com o objectivo de implementar intervenções o mais cedo possível para prevenir o insucesso. 

Este é, aliás, um dos problemas que os alunos com baixa realização escolar enfrentam, 

agravado pela significativa relação com problemas emocionais e do comportamento. 
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2.1. Problemas de Aprendizagem ou Subrealização escolar  

(academic underachievement)? 

 

 

A controvérsia conceptual e empírica em torno dos problemas de aprendizagem segue 

uma trajectória com contornos semelhantes aos das EBD. Também aqui encontramos a 

dicotomia dos modelos clínico versus educacional, sendo a origem das dificuldades de 

aprendizagem (DA) fortemente influenciada por modelos de défice de capacidades ou modelos 

neuropsicológicos. O termo Dificuldades de Aprendizagem (Learning Disabilities) tem sido, 

tradicionalmente, sinónimo de subrealização inesperada, aplicando-se a alunos que não lêem, 

escrevem ou desenvolvem competências matemáticas de acordo com o seu potencial (Lyon et 

al., 2001).  

Historicamente, esta subrealização inesperada tem sido atribuída a factores intrínsecos, 

neurobiológicos, que indicam que os alunos com DA requerem um ensino especializado 

baseando-se num índice de aptidão, geralmente o QI. Aliás, o critério da discrepância entre QI e 

realização continua, ainda hoje, a não ser consensual entre os investigadores desta área. O 

conceito de DA tem sido vulgarmente reportado na literatura médica e psicológica, desde 

meados do séc. XIX, sob designações como dislexia, cegueira para as palavras, disgrafia, 

discalculia, entre outros (Lyon et al., 2001). No entanto, grande parte dos alunos que 

apresentam baixa realização escolar não evidencia nenhum tipo de défice ou incapacidade 

intrínseca para a aprendizagem. 

Neste trabalho não iremos abordar a categoria das Dificuldades de Aprendizagem como 

uma variável intra-individual etiológica dos fracos resultados escolares. Focar-nos-emos, 

basicamente, no conceito de subrealização escolar para caracterizar o desempenho académico 

que se encontra abaixo do nível esperado para a idade do aluno e não a discrepância entre as 

suas capacidades intelectuais e o seu nível de realização (tal como no diagnóstico das DA). 

Uma revisão da literatura realizada por Tuleski e Eidt (2007), procurando focar os 

diferentes termos usados para identificar os alunos que não aprendem, apontou tanto a falta de 

concordância sobre as definições e conceitos, como a forma confusa e contraditória na 
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apresentação de parâmetros que permitem compreender que factores podem ser considerados 

como causas intrínsecas ou extrínsecas, nas mais diferentes obras e autores. O enfoque no 

processo de escolarização e não nos problemas de aprendizagem, pretende romper com a 

atribuição da responsabilidade pelo não aprender à criança ou a distúrbios de aprendizagem 

cuja origem é entendida unicamente como psicológica, biológica ou emocional. 

Como foi anteriormente referido, Brophy (1996) identificou, no conjunto dos alunos 

problemáticos, um sub-agrupamento de alunos com problemas de realização escolar 

(agrupamento I) que, genericamente, apresentam problemas relacionados com o fracasso 

escolar, não investindo minimamente nas tarefas académicas, e com baixa tolerância à 

frustração, ou alunos perfeccionistas, com manifestações de ansiedade perante os insucessos, 

insatisfeitos com o seu trabalho, ou alunos alienados que não valorizam nem investem nas 

tarefas escolares, ou ainda alunos com baixo rendimento que apresentam dificuldades, apesar 

do seu esforço, e baixo potencial de aprendizagem (Lopes, 2001). 

Depreende-se, deste e de outros estudos, que os problemas de aprendizagem, ou a 

baixa realização escolar, encontrados nas nossas escolas, estarão pouco relacionados com 

qualquer categoria ou síndrome de défices intrínsecos aos alunos, sendo antes um resultado 

esperado da variância observada na população, tal como acontece com outras características ou 

variáveis humanas. Uma consequência directa dos fracos resultados escolares é o baixo nível de 

competências de literacia com que os alunos saem das escolas, o que se irá reflectir nas suas 

maiores dificuldades de competitividade no mercado de trabalho, já de si adverso. 

Nenhuma questão educacional tem merecido tanta atenção como a literacia e em 

diferentes domínios – políticos, sociais, filosóficos. Resultados do National Assessment of 

Educational Progress nos EUA, relativo às últimas três décadas, sugerem que poucos progressos 

têm sido alcançados no que diz respeito ao desenvolvimento da leitura na população global de 

alunos (Levy & Chard, 2001), particularmente as crianças com baixo nível socioeconómico que 

apresentam um declínio no desempenho na leitura ao longo do percurso escolar. Para além 

disso, e apesar dos esforços realizados nos anos pré-escolares e nos primeiros anos de 

escolaridade formal para alterar a trajectória de fracasso de alunos em risco ou com baixa 

realização escolar, os resultados são pouco satisfatórios. 
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Em Portugal, a implementação do Plano Nacional de Leitura (Resolução do Conselho de 

Ministros 86/2006, de 12 de Julho)  

(...) propõe-se criar condições para que os Portugueses alcancem níveis de leitura em 

que se sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita em qualquer circunstância 

da vida, possam interpretar a informação disponibilizada pela comunicação social, 

aceder aos conhecimentos da ciência e desfrutar as grandes obras da literatura. (p. 

4857) 

 

Mau grado algumas iniciativas que o poder central através do Ministério da Educação, 

nomeadamente o Plano Tecnológico da Educação, vem tomando no combate à iliteracia e 

insucesso escolar com o objectivo de “atingir resultados mais favoráveis em estudos nacionais e 

internacionais de avaliação da literacia” (RCM, 86/2006), os números são ainda pouco 

animadores, quando comparado o desempenho dos alunos portugueses em estudos 

internacionais (PISA - Programme for International Student Assessment, OECD, 2001; OCDE 

2006) ao dos seus congéneres europeus, entre outros. No que concerne às competências de 

literacia na leitura, o Relatório do GAVE (Pinto-Ferreira, Serrão & Padinha, 2007) assinala que, 

 

(...) enquanto os alunos dos 7º, 8º e 9º anos exibem resultados modestos – quando 

comparados com a média dos países da OCDE – os alunos dos 10º e 11º anos revelam 

desempenhos muito acima dessa média. A elevada repetência – e a respectiva 

recorrência – são, também neste caso, uma das razões do relativamente fraco 

desempenho dos alunos portugueses em literacia de leitura. (...) os alunos desses baixos 

níveis de proficiência são, na sua maioria, estudantes dos 7º e 8º anos de escolaridade. 

(p. 43) 

 

O cenário nas competências de literacia matemática também não é auspicioso, 

principalmente para o 2º e 3º ciclo do ensino básico (Pinto-Ferreira et al., 2007): 
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Embora os alunos do 9º ano tenham revelado desempenhos superiores aos obtidos 

pelos seus colegas em 2003 (443 em vez de 417), o número mais elevado de alunos 

nesse ano de escolaridade,  aliado  ao  menor  número  de estudantes   nos   10º   e   

11º  anos,   cujo   desempenho   também   melhorou substancialmente – não foi 

suficiente para elevar o valor global do desempenho a literacia matemática. Mais uma 

vez é possível constatar o baixo desempenho dos alunos dos 7º e 8º anos de 

escolaridade, também a literacia matemática. (p. 53) 

 

O próprio organismo de tutela o reconhece ao publicar no Portal da Educação (2005) a 

posição dos alunos portugueses abaixo da média da OCDE e muito aquém dos outros países: 

“49 por cento dos jovens portugueses com idade entre os 20 e os 24 anos têm escolaridade 

inferior ao nível secundário e não se encontram a estudar, em comparação com os 15 por cento 

dos países de referência”. 

 

 

O fracasso inicial nas aprendizagens académicas pode revelar-se comprometedor do 

futuro do aluno, principalmente se não forem implementadas estratégias compensatórias para 

evitar o agravamento do problema. As perspectivas de influência maturacionista e 

desenvolvimental nas quais se inscrevem expressões como “dar tempo ao tempo” e “aprender a 

ler é tão natural como aprender a falar”, apenas contribuem para adiar a intervenção, reduzindo 

as perspectivas de sucesso (Lopes, 2001). A estas afirmações subjaz uma visão 

clínico/desenvolvimental dos problemas de aprendizagem, e consequente insucesso escolar, 

assente na assumpção de que tais problemas são intrínsecos ao aluno. Sroufe e Rutter (1984) 

argumentam que o mesmo processo desenvolvimental que produz resultados adaptativos pode 

produzir desajustamento e, em algumas circunstâncias, o que pode parecer uma perturbação 

pode ser entendido como uma resposta apropriada, previsível e altamente adaptativa a 

determinados ambientes e condições de vida.  
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Corroborando esta perspectiva, estudos posteriores demonstraram que o funcionamento 

das crianças – académico, comportamental – é fortemente influenciado pelos contextos e pela 

interacção que as crianças aí estabelecem e esta compreensão permite-nos focar a intervenção 

no(s) ambiente(s) ou no interface  entre a criança e o ambiente (Felner & Felner, 1989). O 

modelo ecológico transaccional coloca no centro dos programas de intervenção as interacções 

da criança com os seus ambientes. Não raras vezes, é impossível conhecer ou compreender a 

origem do comportamento da criança sem uma verdadeira compreensão dos contextos em que 

ela está envolvida, ou da sua relação com esses contextos, particularmente nas idades mais 

precoces, nas quais a família, a escola e o grupo de pares têm uma influência fulcral.  

Por outro lado, o locus do distúrbio, desajustamento ou disfunção é frequentemente 

extrínseco ao indivíduo e os alvos dos esforços de prevenção e intervenção deverão ser dirigidos 

aos processos e aos contextos que as crianças experienciam mais do que a elas próprias (Felner 

& Felner, 1989, p.37). 

 

 

2.2. A heterogeneidade nos alunos com subrealização escolar 

 

Como referimos anteriormente, quando são abordados na literatura os problemas de 

realização escolar verifica-se, tradicionalmente, a atribuição dos baixos resultados a uma 

subrealização inesperada que contrasta com a grande diversidade de características dos alunos.  

O debate entre investigadores e profissionais recai, frequentemente, na determinação 

das Dificuldades de Aprendizagem (DA). No entanto, os elementos conceptuais da definição das 

DA cuja validade, segundo Lyon et al. (2001), raramente é examinada, estão envoltos em 

criticismo e referem-se: (i) à heterogeneidade das DA; (ii) à sua natureza 

intrínseca/neurobiológica; (iii) à discrepância entre o potencial de aprendizagem (habitualmente 

avaliado por testes de inteligência) e o desempenho académico (avaliado por testes de leitura, 

escrita, matemática e competências de linguagem oral); e (iv) à exclusão de factores culturais, 

educacionais, ambientais e económicos, ou outras deficiências (mentais ou sensoriais) como 

causas de DA.  
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A discussão em torno das DA reporta-se, frequentemente, à inconsistência da sua 

definição, à identificação de práticas de intervenção eficazes e às necessidades dos alunos que 

as apresentam. Alguns críticos afirmam que esta é apenas uma categoria para incluir os alunos 

com fraca realização escolar que não entram em mais nenhuma categoria da Educação 

Especial. Os alunos com problemas emocionais e de comportamento, incluídos nesta categoria, 

apresentam os piores resultados escolares nomeadamente baixa realização escolar, notas 

fracas, retenções, abandono escolar e suspensão ou expulsão (Wiley, Siperstein, Bountress, 

Forness, & Brigham, 2008). 

A inadequação da definição das DA e a dificuldade de as diferenciar de outras 

problemáticas tem provocado uma frustração crescente em investigadores, profissionais e 

organizações. É evidente que qualquer tentativa de diferenciar as DA da subrealização escolar se 

confronta com dificuldades de operacionalização e avaliação de critérios específicos. Isto pode 

ser demonstrado pelas dificuldades de operacionalizar a ideia de subrealização escolar severa 

através de fórmulas de discrepância (aptidão / realização), devido ao baixo acordo sobre o que é 

uma discrepância severa (entre aptidão e realização) ou como é que essa discrepância pode ser 

avaliada de forma válida (Adelman, 1989). 

Os problemas de aprendizagem dos alunos habitualmente diagnosticados como DA 

diferem não só no comportamento manifesto como na etiologia. Estas diferenças têm um 

considerável impacto, tanto na investigação como nos programas e metodologias de intervenção. 

Os resultados da investigação ilustram ainda que, sem uma intervenção atempada, os maus 

leitores no ensino básico vão tornar-se maus leitores no secundário e maus leitores em adultos – 

“we wait, they fail13” (Lyon et al., 2001, p. 270). 

A controvérsia quanto às definições e identificação de quem deve ser diagnosticado 

como DA levou alguns investigadores, como Ysseldyke e Algozzine (1983), a pôr em causa o 

próprio conceito de DA. A revisão da literatura sobre a predição e prevenção das DA indica um 

persistente fracasso em diferenciar este tipo de dificuldades de outros problemas de 

aprendizagem. Deste modo, qualquer aluno, com qualquer tipo de problema de aprendizagem, 

pode facilmente ser diagnosticado como DA.  

                                                   
13 Enquanto esperamos, eles falham. 
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I           II      III    IV 
Baixa necessidade      Elevada necessidade 

 
Grau em que os alunos precisam de instrução personalizada 

 
I - a aprendizagem é satisfatória mas não óptima 
II - a aprendizagem é insatisfatória porque as práticas de instrução são limitadas ou usadas de 
forma inapropriada às diferenças motivacionais e desenvolvimentais 
III - a aprendizagem é insatisfatória devido às diferenças individuais dos alunos que requerem 
um grau elevado de ensino um a um 
IV - a aprendizagem é insatisfatória devido a problemas psicológicos severos ou défices 
neurológicos que requerem um elevado nível de acomodação da instrução. 

Sem problemas de 
aprendizagem 

Problemas de aprendizagem 
tipo I a tipo IV 

Adelman (1989) utiliza o termo Dificuldades de Aprendizagem (Learning Disabilities) 

como parte de um continuum (ver Figura 4) de problemas de aprendizagem, como uma 

representação hipotética da (a) relação entre o grau em que um aluno necessita de adaptações 

para a aprendizagem e (b) as proporções e tipos de problemas de aprendizagem subsequentes.  

De acordo com este modelo, os alunos cujos problemas de aprendizagem são atribuíveis 

basicamente a causas extrínsecas, nomeadamente os que parecem resultar de falhas no 

ambiente em que se processa a aprendizagem, apresentam problemas de aprendizagem de tipo 

I. No outro extremo, os problemas de aprendizagem do tipo IV seriam secundários a outras 

problemáticas como deficiências sensoriais, atraso mental, autismo ou perturbações emocionais 

graves, que requerem elevados níveis de apoio à aprendizagem, designadamente pelos serviços 

de educação especial. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Continuum de problemas de aprendizagem (adapt. de Adelman, 1989, p.111) 
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O mesmo acontece com o diagnóstico aplicado aos problemas de comportamento. Por 

exemplo, um aluno referenciado por comportamento perturbador, facilmente é diagnosticado 

como apresentando distúrbios de comportamento ou distúrbios de défice de atenção (com ou 

sem hiperactividade) e a tendência na interpretação destes diagnósticos é, uma vez mais, 

colocar o locus (causa) do problema no indivíduo. Daqui resulta uma considerável quantidade de 

diagnósticos errados e, consequentemente, de falsos positivos (Adelman, 1989). 

Tal como nos problemas de aprendizagem, verifica-se grande variabilidade dentro da 

própria categoria dos problemas emocionais e de comportamento. Wiley et al. (2008) realçam a 

heterogeneidade desta população, fazendo com que a procura de práticas sustentadas pela 

evidência empírica nestes alunos se revele um „esforço quimérico‟, se não se considerar a 

diversidade de sujeitos identificados nas categorias da educação especial. 

 

2.3. Impacto da subrealização escolar nas trajectórias de vida dos alunos com 

comportamentos problemáticos 

 

Pouca atenção tem sido prestada às comunalidades entre os comportamentos 

problemáticos (ou teorias sobre as suas causas) e a realização escolar. A investigação tem 

mostrado que os comportamentos problemáticos na sala de aula estão associados ao baixo 

rendimento e abandono escolar, em particular o absentismo, que tem uma clara relação com os 

resultados escolares pela perda de oportunidades de aprendizagem. Esta relação inversa entre o 

absentismo e a realização escolar é suportada pela investigação (Finn, Fish, & Scott, 2008), mas 

outros comportamentos, quer interiorizados, quer exteriorizados, estão também associados. 

Os agrupamentos de comportamentos, sustentados por Brophy no Classroom Strategy 

Study, evidenciam a associação provável entre rendimento académico e problemas de 

comportamento e relevam de uma visão mais dimensional do que categorial destas 

problemáticas, ou seja, de uma concepção mais quantitativa do que qualitativa. Cada um dos 

agrupamentos constitui, não uma entidade encapsulada, substancialmente independente de 

todas as outras e dos contextos em que se manifesta, mas um conjunto de traços 
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comportamentais, cognitivos e emocionais, que tende a co-ocorrer em determinados indivíduos, 

em determinados momentos e em determinados contextos. Representa um produto da 

interacção do sujeito com o meio mais do que um conjunto de características pessoais e 

imutáveis. Daí a importância reconhecida ao contexto escolar, não só como campo privilegiado 

de manifestação de determinados comportamentos, mas também como elemento de moldagem 

de tais comportamentos. Sob este ponto de vista, a escola tanto pode representar um factor de 

risco como um factor protector contra um desenvolvimento desfavorável (Brophy, 1996). 

A noção de risco desenvolvimental tem uma tradição consolidada na área da 

psicopatologia do desenvolvimento. Foi observado que adolescentes que cometem actos de 

agressão menores (importunar os outros, intimidar), precocemente, exibem actos de agressão 

física mais graves e de delinquência, mais tarde. Estas observações conduziram à teoria e 

investigação sobre trajectórias desenvolvimentais – experiências e dinâmicas através das quais 

os comportamentos problemáticos persistem e se tornam mais severos (Finn et al., 2008). 

Por risco entende-se a probabilidade de uma trajectória negativa de desenvolvimento vir 

a verificar-se em função da existência de um conjunto de factores cuja co-ocorrência actual 

potencia esse mesmo desenvolvimento. Assim, à ideia clássica de risco médico ou biológico, 

sucede-se a ideia de risco desenvolvimental e sua posterior aplicação a domínios específicos do 

desenvolvimento, como é o caso da trajectória escolar ou da trajectória comportamental. A 

noção de trajectória de desenvolvimento tem subjacente a ideia de que os comportamentos, as 

cognições e os afectos que o sujeito apresenta num determinado momento do seu 

desenvolvimento são idiossincráticos, isto é, podem e devem ser compreendidos e explicados 

em função das suas experiências prévias. O desenvolvimento corresponde a uma trajectória em 

que actuam em simultâneo factores de risco e factores protectores com uma variabilidade de 

resultados virtualmente infinita (Lopes, 2009).  

Um grupo significativo de trabalhos de investigação publicados nas duas ou três últimas 

décadas (Finn et al., 2008; Hayling, Cook, Gresham, State, & Kern, 2008; Hester et al., 2003; 

Lane, 2007b; Lopes, 2005) tem vindo a desenhar trajectórias escolares e comportamentais de 

risco, com uma forte probabilidade de actualização, isto é, o risco transformar-se em problema, 

perturbação ou distúrbio. Daqui decorre a noção de que o perfil de desenvolvimento de um 

indivíduo em risco poderá enquadrar-se (ou vir a enquadrar-se) num padrão desenvolvimental 
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tipicamente evidenciado por sujeitos com problemas específicos de desenvolvimento, ou seja, 

perturbação.  

Como afirma Lane (2007b, p.145) esta análise é particularmente relevante nos anos 

intermédios do Ensino Básico (2º, 3º Ciclo) para clarificar a relação entre a baixa realização 

escolar e os problemas de comportamento no continuum desenvolvimental, uma vez que é nesta 

fase que as competências de estudo e de resolução de conflitos são essenciais para (a) 

responder às exigências das tarefas e (b) negociar as interacções interpessoais com pares e 

múltiplos professores. 

Factores de risco pessoais identificados por Fortin e colaboradores (2006) incluem 

características de tipo cognitivo, emocional e comportamental, nomeadamente problemas de 

aprendizagem, retenções, baixo rendimento académico, falta de motivação e interesse pela 

escola, não valorização do sucesso académico, isolamento social, maiores níveis de ansiedade, 

ou depressão. Os problemas de comportamento, nomeadamente os comportamentos 

agressivos, a delinquência, o abuso de drogas ou álcool, são um dos mais fortes preditores do 

abandono escolar.  

É evidente, também, a forte associação entre as competências iniciais de leitura 

(literacia emergente e compreensão oral) e as dimensões do ajustamento social. Curiosamente, 

a componente do ajustamento social que mais se parece relacionar com a aquisição da leitura é 

a percepção dos professores sobre a competência académica dos alunos. Estes resultados 

corroboram os de outros estudos que estabeleceram uma ligação causal ente o ajustamento 

educacional e social (National Research Council and Institute of Medicine, 2000 in Benner, 

Beaudoin, Kinder, & Mooney, 2005). 

Uma ilação que é possível retirar destes estudos será, como afirma Montedoro (2003), 

que tanto para os professores como para outros profissionais a solução passa, certamente, por 

prestar maior atenção aos alunos mais novos, assim que passam a ser abrangidos pela 

escolaridade obrigatória. Para os professores e educadores o conhecimento e a identificação 

precoce de factores de risco e de factores protectores no desenvolvimento de um determinado 

indivíduo ou comunidade são fundamentais, quer para obviar trajectórias desfavoráveis quer 
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para promover, de forma intencional e sistemática, trajectórias de desenvolvimento positivas ou 

adaptativas.  

Em Portugal, todos os anos saem do sistema educativo cerca de 15 a 17 mil alunos 

sem completarem o ensino básico, o que se traduz na existência de 200 mil jovens com menos 

de 24 anos sem a escolaridade obrigatória (Portal da Educação, 2005). Dados do Ministério da 

Educação relativos às taxas de retenção e desistência nos vários ciclos de ensino, apesar de 

denotarem uma tendência de decréscimo nos anos lectivos mais recentes, não deixam de 

oferecer motivo para reflexão e preocupação, particularmente nos anos terminais do 3º ciclo do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1.  Taxa de retenção e desistência, por ano lectivo, nível de ensino, ciclo de estudo e ano de escolaridade (%) 

        Ano  
              lectivo 
Nível 
de ensino 

 
2001/02 

 
2002/03 

 
2003/04 

 
2004/05 

 
2005/06 

 
2006/07 

Ensino 
Básico 

13,2 12,6 11,5 11,5 10,6 
 

10,0 

1º ciclo 
 

8,1 7,2 6,2 5,2 4,3 3,9 

2º ciclo 15,1 
 

14,3 13,5 12,5 10,5 10,3 

3º ciclo 18,8 
 

18,7 17,4 19,3 19,1 18,4 

Ensino 
Secundário 

37,3 33,6 33,6 31,9 30,4 24,6 

Fonte: GEPE - Ministério da Educação, 2008 (ensino público e privado; sexo feminino e masculino) 

 

 

A literatura evidencia, de forma substancial, que se for feito um diagnóstico atempado 

dos problemas de leitura, nos dois primeiros anos de escolaridade, 82% desses alunos podem vir 

a acompanhar o ritmo das turmas em que estão inseridos, comparados com apenas 46% dos 

alunos identificados no 4º ano de escolaridade e 10 a 15% quando essa identificação é 

efectuada já no 2º ciclo (Lopes, 2001) – ver Figura 5.  
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Figura 5. Probabilidades de intervenção eficaz nos problemas de leitura 
por níveis de escolaridade (adapt. de Lopes, 2001, p. 69) 

 

 

Este facto é especialmente crítico se for tomado em consideração o impacto dos 

problemas da iliteracia, em geral, e da leitura, em particular, que parecem estar intrínseca e 

sistematicamente associados, na trajectória de vida e no ajustamento social dos alunos, 

(Beitchman, Cantwell, Forness, Kavale, & Kauffman, 1998; Benner, Nelson, & Epstein, 2002; 

Greenbaum, Graham, & Scales, 1996; Montedoro, 2003).  

Fortin e colegas (2006) referem que, tal como o insucesso, o abandono escolar é um 

grave problema social no Québec (Canadá): 28% dos alunos abandonam a escola sem 

certificação (diploma), com sérias consequências pessoais, sociais e económicas. 

Desajustamento social, perturbações do comportamento e delinquência, maior dificuldade em 

entrar no mercado do trabalho, elevadas taxas de desemprego e maior dependência da 

assistência social, são alguns dos resultados encontrados nesta população (Fortin et al., 2006). 

A partir de meados da década de 1980, os sistemas educativos europeus e as políticas 

educativas que os acompanham parecem ser incapazes de reduzir a percentagem de 

adolescentes que terminam a escolaridade obrigatória em situação de insucesso escolar, recusa 

ou rejeição, abandono prematuro ou ausência de certificação profissional mínima. Actualmente, 

entre 10 a 20% dos jovens de cada ano de escolaridade parece não conseguir resultados 

positivos na sua escolarização e chegam ao mercado de trabalho com um nível de qualificação 

muito reduzido (Casal, 2003). 
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Várias razões foram encontradas para esta associação e trajectória de desenvolvimento: 

(i) a primeira relaciona-se com o facto de 25% a 85% das crianças com problemas de 

ajustamento social manifestarem problemas iniciais na leitura; (ii) em segundo lugar, as taxas de 

prevalência de dificuldades de leitura nas crianças com problemas de ajustamento social tendem 

a ser estáveis ou mesmo a aumentar ao longo do tempo – estudos referenciam que a 

percentagem de leitores abaixo do esperado no nível inicial (8 a 11 anos), 4 anos mais tarde (12 

a 14 anos) e 7 anos depois (15 a 18 anos), era de 54%, 83% e 85% respectivamente; (iii) em 

terceiro lugar, as crianças com problemas de ajustamento social e dificuldades de aquisição da 

leitura experienciam resultados negativos a curto e longo prazo e mais comportamentos anti-

sociais (Benner et al., 2005). Após os 5 anos de idade estas crianças apresentam um risco 

elevado de problemas emocionais e de comportamento, fracos resultados escolares com danos 

colaterais em todas as áreas académicas, maior retenção e abandono escolar. 

Muitos alunos com comportamento desajustado podem apresentar um risco potenciado 

de alcançar fracos resultados escolares ou desenvolvimentais, sendo frequentemente rejeitados 

pelos pares; alcançam baixos resultados escolares e representam elevadas taxas de abandono 

escolar assim como de encaminhamento para serviços de saúde mental. Por outro lado, 

variáveis dos contextos familiares tais como pobreza, violência familiar, desemprego parental de 

longa duração e famílias mono-parentais tornam as crianças e adolescentes mais vulneráveis ao 

desajustamento social incluindo o abandono e insucesso escolar (Schiff & BarGil, 2004). 

Existe já um substancial corpo de conhecimentos que reflecte a natureza da realização 

escolar como um poderoso antídoto dos problemas emocionais e de comportamento e assegura 

que as aprendizagens e o sucesso escolar nos primeiros anos de escolaridade podem diminuir 

significativamente o risco de problemas de comportamento e de aprendizagem nos anos mais 

avançados. Como afirmam Walker, Calvin e Ramsey (cit. in Gable, 2004, p. 346) “(…) failure to 

address overlapping learning/behavior problems in the early grades places many children on a 

slippery slope from which there is only about 50-50 chance they will recover, which are not good 

odds to bet on success”14. 

 

                                                   
14 (...) o fracasso em lidar com a associação entre problemas de comportamento e de aprendizagem nos níveis iniciais (de escolar idade) coloca 
muitos alunos num plano descendente do qual apenas metade conseguirá recuperar, o que não é um bom prenúncio para o sucesso.  
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Cap. II 

 

Desafios aos Professores no processo de  

ensino-aprendizagem da era  

pós-moderna  
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1. Evolução nas condições e nos processos de ensino-aprendizagem 

 

Nas últimas três décadas as condições de ensino mudaram drasticamente. O processo 

de unificação da Europa e a luta para manter o desenvolvimento económico e industrial tiveram 

uma influência fulcral nas mudanças operadas nas sociedades europeias e nos seus sistemas 

educativos. Assiste-se à necessidade da Europa, Portugal em particular, redefinir o seu lugar no 

mundo, reavaliar a essência da sua herança sócio-cultural e dos seus valores, bem como a 

finalidade e os objectivos da educação na perspectiva da Sociedade da Informação, repondo o 

equilíbrio entre as finalidades da Educação e as exigências do mundo do trabalho (Vonk, 1997). 

Observaram-se, gradualmente, marcadas alterações nas responsabilidades atribuídas 

aos professores na grande maioria dos países europeus. A profissão docente tem-se alterado 

visivelmente durante os últimos 20 anos. Os aspectos desta tendência incluem uma maior 

autonomia nos assuntos educativos, permitindo aos professores envolverem-se no 

desenvolvimento curricular de uma forma mais eficaz e implicando a aceitação de 

responsabilidades diárias (como a substituição de colegas ausentes, a supervisão de novos 

professores, etc.). Por outro lado, aumentaram as exigências aos professores em áreas como o 

trabalho em equipa, o tempo passado na escola, ou o seu envolvimento na elaboração de um 

projecto de desenvolvimento escolar ou de currículo escolar, por exemplo (EURYDICE – Rede 

Informativa acerca da Educação na Europa, 2008). 

Além disso, as tradições intelectuais dominantes (ex. religiosas, ideológicas) perderam a 

sua influência social directa na era pós-moderna e, paralelamente, muitos ideais educacionais 

dessas tradições foram removidos das agendas educativas. 

A relação entre ensino, no contexto dos sistemas educativos, e os contextos sociais é 

bastante complexa, em particular na Europa, onde somos confrontados com uma diversidade de 

sistemas educativos e contextos sociais. Cada país – Portugal incluído – tem o seu próprio 

sistema educativo, a sua tradição cultural e o seu contexto social, incluindo diferenças na relação 

com o Estado. Esta diversidade é um problema para uma geração que tem que ser formada em 
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estratégias cognitivas para aceder ao conhecimento armazenado em bases de dados, em 

estratégias de resolução de problemas e em abordagens comunicacionais, mais do que na 

acumulação de um vasto conjunto de informações. 

A produção de conhecimento tornou-se um processo industrial no qual os consumidores 

e os produtores percebem o conhecimento como uma mercadoria – o conhecimento é cada vez 

mais produzido para ser consumido e vendido. Ainda que em cada década o conhecimento total 

duplique, o novo conhecimento tende a tornar-se rapidamente obsoleto em particular em áreas 

como a informação tecnológica. Na era pós-industrial, esta produção de conhecimento tornou-se 

um grande poder económico.  

Todas estas alterações têm implicações no actual cenário educativo de tal modo que, 

segundo Vonk (1997), as abordagens tradicionais de instrução e de aquisição de conhecimentos 

se tornaram inapropriadas. O relatório do EURYDICE (2008) realça o desafio que estas 

mudanças colocam aos professores ao enunciar que se espera que a recente autonomia, e a 

liberdade que em princípio a acompanha, conduza os professores a desenvolverem a sua 

criatividade e capacidade de inovar, ao mesmo tempo que activamente se tornam mais 

interligados e mais motivados, encorajando uma oferta diferenciada mais adequada à 

heterogeneidade da população escolar, que surgiu com o ensino secundário em massa e com a 

educação abrangente. 

As investigações da psicologia educacional com aplicações imediatas para os 

professores evitam, com alguma frequência, uma questão importante acerca das diferenças 

individuais entre os alunos. Galloway e Edwards (1992) referem, a este propósito, que 

tradicionalmente a psicologia educacional britânica tem-se focado mais no estudo das diferenças 

entre os alunos do que sobre aquilo que eles têm em comum. As diferenças podem mesmo ser 

descritas como a razão de ser da psicologia escolar aplicada – a competência percebida dos 

psicólogos escolares para identificar a origem das diferenças individuais e para discutir as suas 

implicações educacionais constitui uma grande parte da sua identidade profissional e isto pode 

ser problemático. Se a provisão de igualdade de oportunidades significa algo, possivelmente 

significa que os factores como a classe social, o género e a raça não são a base para oferecer 

experiências qualitativamente diferentes na escola. 
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1.1. Factores intervenientes no processo de ensino-aprendizagem  

 

1.1.1. Variáveis do Contexto familiar 

 

Mudanças na família e na vida comunitária 

É bem visível a dissolução da influência do meio sociocultural – a família, a vida 

comunitária nas cidades e na vizinhança, a escola, a igreja – nos indivíduos em geral e nas 

gerações mais jovens em particular, sobretudo nas três últimas décadas do séc. XX e início do 

séc. XXI. Na família, assiste-se ao desvanecimento da continuidade da transferência de ideais, 

normas e valores como consequência de uma individualização crescente. No entanto, os 

indivíduos desejam, não só salvaguardar o seu bem-estar material, como experienciar o 

significado das suas vidas. Tal tornou-se extremamente complexo dada a sua participação em 

numerosos (sub)sistemas de natureza temporária que os confrontam com interesses, princípios 

e valores muitas vezes competitivos (Vonk, 1997). Tudo isto dificulta, às novas gerações, o 

desenvolvimento de uma identidade estável, sendo que um sentimento de segurança, de 

pertença a uma comunidade, é uma necessidade básica para o desenvolvimento dessa 

identidade. 

Segundo dados da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Económico), desde a década de 90 as alterações na vida familiar, tais como o aumento das 

famílias mono-parentais (10 a 15% das famílias nos países europeus), são exemplos claros de 

como as mudanças na estrutura social resultam na desintegração das tradicionais redes de 

apoio às crianças e adolescentes. Com a entrada progressiva das mulheres no mercado de 

trabalho, estas mudanças começaram a reflectir-se nos ambientes familiares e de aprendizagem 

das crianças. Uma das responsabilidades mais importantes atribuídas à pré-escola e educação 

básica prende-se com a socialização das crianças, uma vez que, com as complexas 

configurações da vida moderna, a escola parece não poder mais confiar nos tradicionais agentes 

de socialização como a família e a comunidade. Isto marca uma ruptura com as formas 

tradicionais de visão do ensino. 
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Na comunidade educativa há um discurso, consensualmente aceite, em que o 

background familiar e os factores comunitários exercem uma influência importante (quando não 

determinante) no progresso e no ajustamento escolar dos alunos. No entanto, deve reconhecer-

se que isto é uma simplificação exagerada e reducionista uma vez que as escolas não são 

igualmente eficazes – elas apresentam valores muito diversos em termos de resultados 

escolares, taxas de delinquência ou de assiduidade, (ver por exemplo os resultados do TALIS - 

OCDE, 2009) que não podem ser atribuídos apenas ao meio de onde provêm os alunos. Nos 

anos 70, Rutter e colaboradores, num estudo em 12 escolas secundárias de Londres, 

concluíram que os resultados escolares, a assiduidade, a probabilidade de ocorrência de 

problemas com a polícia e o comportamento dos alunos dentro da escola eram influenciados 

tanto pelo seu meio social de origem, como pela escola que os alunos frequentavam (Galloway & 

Edwards, 1992).  

Não é assim mais possível, ou credível, atribuir apenas aos alunos o seu sucesso, ou 

insucesso, simplesmente pelo meio familiar, social ou étnico de que provêm. 

 

1.1.2. Variáveis do Contexto escolar 

 

Em relação aos professores e ao seu papel no processo de ensino-aprendizagem das 

novas gerações, as consequências são ainda mais marcantes. Algumas iniciativas da União 

Europeia focaram já a questão da qualidade do ensino, intensificando-se a discussão em torno 

da profissão de professor, do perfil profissional, da responsabilidade (accountability) e da 

avaliação dos professores. Aliás, em 2008/09 Portugal foi palco de acesos debates, 

profusamente veiculados pela comunicação social, entre professores do ensino básico e 

secundário, representantes sindicais e o Ministério da Educação a respeito do modelo de 

avaliação de desempenho que o Governo pretendia implementar.  

Vários estudos corroboram a influência do tipo de escola (e de professores) nos 

resultados dos alunos. Um dos estudos longitudinais mais recente, e polémico, foi realizado no 

estado do Louisiana, nos EUA. Paul Pastorek, responsável pelo sector da Educação desse 
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estado, numa conferência na Fundação Calouste Gulbenkian em Janeiro de 2010, usou os 

resultados de um projecto-piloto aí implementado para demonstrar que “o problema do 

insucesso escolar não está no aluno mas sim no professor” (Jornal i, 30 de Janeiro de 2010, p. 

26). Entre 1995 e 1999 foram avaliados 10% dos alunos do ensino básico e secundário das 

escolas com os piores resultados, no início e no final de cada ano; 20% dos alunos obtiveram 

resultados suficientes a Matemática e 18% a Inglês. Entre 2001 e 2009 foram examinados os 

professores e as instituições com piores desempenhos foram reestruturadas. Os resultados 

finais do projecto mostraram que 51% dos alunos tiveram resultados suficientes a Matemática e 

54% a Inglês. O responsável concluiu que, perante professores de alunos pobres, há alguns 

professores que são bem sucedidos enquanto outros não. Logo, é porque a resposta está nas 

estratégias pedagógicas de ensino e não no contexto em que as crianças são educadas, 

defendendo que o modelo do Louisiana pode ser aplicado em qualquer parte do mundo. 

 

De uma escola mono-cultural para uma escola multi-cultural 

Um segundo tipo de mudanças, que se está a verificar em muitos países europeus e que 

afecta a educação, concerne às mudanças na composição da população resultantes da abertura 

de fronteiras e do fluxo de migração de cidadãos de ex-colónias/PALOP e países de leste, entre 

outros, registado nos últimos anos. O multiculturalismo a que hoje se assiste nas sociedades 

europeias não dá, por si só, acesso e participação nos direitos dessas sociedades, esperando-se 

que os cidadãos sejam capazes de contribuir para o bem comum. Em Portugal, e segundo 

dados da OCDE, já em 1993 os alunos de segunda língua situavam-se nos 3% aos 9 anos e 2% 

aos 14, colocando dificuldades acrescidas no processo de ensino-aprendizagem. Com o 

crescente aumento da imigração na última década, estes números podem hoje estar aquém da 

realidade das nossas escolas.  

Apesar de todos os esforços para lidar com o multi-culturalismo e impedir a segregação 

dos alunos de minorias, são elevadas as exigências que a integração destes alunos coloca à 

Escola, aos professores e aos currículos. A população escolar urbana não é caracterizada 

apenas por esta diversidade de línguas e culturas, mas também por alunos que, num número 

crescente resultante de políticas inclusivas, apresentam problemas físicos, emocionais e sociais 
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que interferem nas aprendizagens. Ainda que estes alunos sempre tenham constituído um 

desafio para os professores – pois necessitam de uma atenção personalizada e individualizada, 

apoio emocional e tarefas escolares diferenciadas – alguns dos problemas com os quais os 

professores são hoje confrontados são tão recentes que ainda não têm solução à vista. Por esta 

e outras razões, a escola actual debate-se com um aumento do abandono precoce, apenas e 

quando muito contrariado pela obrigatoriedade escolar. 

Estas questões têm fortes implicações para as escolas, os professores e o ensino, como 

afirma Vonk (1997) “is no longer self-evident that pupils and their families regard the school as 

the place where the new generation is prepared for future life15” ( p. 1004). 

Assiste-se, por outro lado, a um discurso pautado pelo enfraquecimento da influência da 

educação familiar no desenvolvimento de valores e normas dos alunos, transferindo esse fardo 

para os professores, o que leva a repensar o seu papel na escola e, concretamente, no ensino 

em sala de aula.  

 

1.1.3. Papel do Professor 

 

“Teaching is not just curriculum and instruction. It‟s also managing the classroom, 

motivating students to learn, and meeting their individual needs, including the needs of 

students who display chronic personal or behavioral problems”.16 (Brophy, 1996, p. 3)  

 

Os alunos com problemas emocionais e de comportamentos geram, como referimos no 

Capítulo I, situações problemáticas na sala de aula: agridem fisicamente; vagueiam e dispersam-

se em vez de trabalharem na aula; dizem que “não fazem”, amuam; não se aplicam, ficam 

frustrados, desanimam, desistem apesar de terem capacidades; fazem o mínimo possível, 

conversam com os colegas, escrevem bilhetinhos em vez de prestarem atenção e trabalharem. 

                                                   
15 Já não é mais uma evidência para os alunos e as suas famílias que a escola seja o lugar onde a nova geração é preparada para a vida futura. 
16 O ensino não é só currículo e instrução. É também gerir a sala de aula, motivar os alunos para a aprendizagem, responder às suas 
necessidades individuais incluindo aqueles que apresentam problemas pessoais ou comportamentais crónicos. 
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Os professores têm que lidar com esta diversidade de alunos reforçada pela 

obrigatoriedade e pela integração escolar resultante da aplicação de medidas legais nos últimos 

anos (Decreto-Lei nº 319/91; Decreto-Lei nº 3/2008). No entanto, convém lembrar que os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) resultantes de deficiências físicas ou 

mentais (Tabela 2), integrados nas salas de aula regular, são uma minoria quando comparados 

com a totalidade dos alunos de uma qualquer escola pública, até pelas taxas de prevalência 

(inferiores a 10%) que estes alunos representam na população. 

 

Tabela 2. Percentagem de crianças referenciadas para educação especial, por categoria de deficiência 

Categoria de deficiência 2001 

(%) 

2003 

(%) 

Auditiva 
Auditiva e visual 
Física e saúde 
Cognitivo, sensorial e motor 
Emocional e da personalidae 
Visual 
Cognitiva 
Motora 
Comunicação, fala e linguagem 
Outra 

 

1,4 
1,0 

10,9 
12,2 
10,9 
1,4 

19,4 
15,9 
3,4 

32,6 

3,9 
0,5 
2,4 

10,5 
9,9 
1,6 

21,8 
9,9 
20 

18,8 

Fonte: Departamento de Educação Básica - Ministério da Educação (2003) 

 

 

Por outro lado, o stress económico e social e a sobrelotação de muitos espaços 

escolares, fizeram disparar a frequência e severidade dos comportamentos problemáticos, tanto 

em escolas urbanas como suburbanas (Brophy, 1996; Fowler, Banks, Der, & Kalis, 2008), 

fazendo a comunicação social eco ampliado de muitas dessas situações. 

Os componentes do processo de ensino-aprendizagem podem distinguir-se como 

objectivos (actos observáveis e quantificáveis) e subjectivos (significações atribuídas por alunos e 

professores), num tempo e espaço pedagógico e social caracterizado pela diversidade de 

actividades e funções, imprevisibilidade de acontecimentos, ausência de privacidade e avaliação 

constante, obrigatoriedade de presença e imposição de currículos formais (Amado & Freire, 

2005). 
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Os alunos problemáticos representam um sério desafio para os professores, 

particularmente nas salas de aula regulares. Estes professores precisam de lidar com problemas 

especiais no contexto de salas de aula com 30 a 40 alunos – cerca de 20 no caso português de 

acordo com o Relatório TALIS (Teaching and Learning International Survey, OCDE, 2009) – e 

muitas vezes possuem pouca formação em estratégias e técnicas para o fazerem, o que leva a 

reflectir sobre a sua formação inicial (Brophy, 1996). 

Não se pode esquecer que, ao longo da história da educação, diversas abordagens 

teóricas têm propiciado aos educadores fundamentos com diferentes concepções de sujeito e 

acção educativa, adoptando muitas vezes posturas ambivalentes em relação à legitimidade da 

autoridade do professor, à inserção da disciplina na formação do sujeito e à interpretação do 

acto de indisciplina escolar. Houve grande influência das abordagens pedagógicas nas 

mudanças ocorridas na relação professor-aluno, bem como na variabilidade do conceito de 

indisciplina e do que pode ser considerado „mau‟ comportamento. Pirola e Ferreira (2007) 

acrescentam que a proposta de alguns autores que defendem o fim do autoritarismo, da coerção 

e da submissão do aluno e preconizam uma educação libertadora que valorize a autodisciplina e 

incentive o aluno a ser participativo, consciente, responsável, crítico etc., embora tenha 

representado um grande avanço para a educação, muitas vezes foi, e continua a ser, mal 

interpretada por alguns educadores. 

Diante dessas crises na educação escolar, seja do ponto de vista da orientação 

pedagógica, da autoridade docente, do perfil do aluno, ou da indisciplina em sala de aula, o facto 

é que vivenciamos uma nova era na educação escolar. Por isso, torna-se fundamental e 

emergente uma posição dos professores a respeito de que tipo de alunos querem formar e uma 

postura consciente, por parte dos mesmos, acerca da visão que têm da sua acção pedagógica. 

Todavia, se não se aplicam com clareza os pressupostos teóricos na prática educativa, isso 

significa que pode não existir uma devida compreensão dos professores acerca da função social 

da escola, do papel da escola e do papel do próprio professor. Pirola e Ferreira (2007) retratam 

este problema na sociedade brasileira afirmando que o discurso sobre o mau comportamento, a 

dificuldades, os défices, tem recaído quase sempre nos alunos e nas suas aprendizagens, não 

se atribuindo nenhuma, ou apenas alguma, responsabilidade aos professores e ao ensino pelos 

comportamentos inadequados em sala de aula. 
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A literatura ilustra igualmente que os níveis de tolerância dos professores aos 

comportamentos sociais dos alunos são variáveis mediadoras poderosas que influenciam o 

comportamento de instrução, vulgo ensino, do professor e as interacções entre pares na sala de 

aula, resultando num desencontro entre os padrões de comportamento social do professor e os 

níveis de tolerância a comportamentos inapropriados. No que se refere aos alunos com 

problemas emocionais e de comportamento, isto pode traduzir-se como um problema no 

ajustamento pessoa-contexto, isto é, o comportamento do indivíduo pode não corresponder aos 

padrões do professor nem aos seus níveis de tolerância (Gresham, 1998). 

Imergindo na complexidade da sala de aula, o(s) papel(éis) com que o professor se vê 

hoje em dia confrontado pode(m) facilmente conduzir ao obscurecimento daquilo que devem ser 

as funções de um professor. Brophy (1996) sintetiza-as em quatro funções major: 

- Instrução – refere-se às acções destinadas a apoiar os alunos no acesso/mestria do 

currículo formal (apresentação da informação, demonstração de competências, 

condução de lições ou actividades, supervisão das tarefas ou trabalhos de casa). 

- Gestão da sala de aula – refere-se às acções tomadas para criar e manter um ambiente 

de aprendizagem favorável à instrução (disposição física da sala de aula, 

estabelecimento de regras e procedimentos, mantendo a atenção nas lições e o 

envolvimento nas actividades académicas). 

- Intervenções disciplinares – acções para elicitar ou provocar mudanças no 

comportamento dos alunos que não se conformam às regras, em especial o „mau 

comportamento‟ que provoca disrupção na sala de aula ou no seu sistema de gestão. 

- Socialização dos alunos – acções para influenciar as atitudes pessoais ou sociais, 

crenças, expectativas ou comportamento dos alunos. Um tipo de socialização é dirigido 

à turma como um todo (articulando ideais, comunicando expectativas e modelando, 

ensinando e reforçando o comportamento desejável). Outro tipo de socialização é feito 

sobretudo com os alunos individualmente (aconselhamento, modificação do 

comportamento e outras tentativas de remediar o fraco ajustamento pessoal e social). 
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Os professores dominam relativamente bem as três primeiras funções como aspectos 

básicos do seu trabalho. No entanto, as expectativas são menos claras no que toca à última 

função apresentada. A comunidade, os responsáveis pelas escolas e os próprios professores têm 

visões bastante diversas dessa função socializadora dos alunos, principalmente em que medida 

devem assumir a responsabilidade pessoal de fazer uma ressocialização dos alunos 

problemáticos. No que se refere à (in)disciplina, temática recorrente na investigação nesta área, 

é consensual que a disciplina é requerida com vista ao sucesso escolar dos alunos, 

particularmente durante o período da escolaridade obrigatória (Kilimci, 2009), sob risco de 

aumentarem os problemas de aprendizagem, retenções, baixo rendimento académico, falta de 

motivação e interesse pela escola, desvalorização dos resultados académicos e isolamento social 

(Fortin et  al., 2006). 

Para clarificar esta questão, já em si complexa, Brophy e Evertson (1978, cit. in Brophy, 

1996, pp. 5-6) afirmam que deve atender-se aos diferentes anos de escolaridade, os quais 

fornecem diferentes oportunidades e colocam diferentes desafios aos professores no seu papel 

de gestores de sala de aula e agentes de socialização dos alunos. Estes autores identificaram 

quatro estágios17 no desenvolvimento pessoal e social dos alunos que afectam esses papéis: 

1. Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino Básico (Kindergarten and the early 

elementary grades) – nestes níveis os alunos são socializados no sentido de 

adquirirem um papel de aluno. Os professores despendem algum tempo a ensinar-

lhes as rotinas e os procedimentos básicos e a obedecer a regras. Muitos dos 

alunos mais novos sentem-se satisfeitos quando agradam ao professor (período de 

um certo encantamento18) e aborrecidos quando tal não acontece. Solicitam ao 

professor orientações, encorajamento, conforto e atenção. 

2. 2º Ciclo do Ensino Básico (Middle elementary grades) – começa quando a 

socialização no papel de aluno está completa e continua enquanto o aluno se 

mostra orientado para o adulto (adult-oriented) e relativamente obediente e 

cumpridor das regras. Os alunos estão familiarizados com muitas das rotinas 

escolares e não são comuns problemas graves (que se observam nos anos 

                                                   
17 Para uma melhor compreensão dos estágios apresentados pelo autor, foi feita uma adequação dos níveis académicos apresentados no original 
à estrutura do sistema educativo português. 
18 Itálico nosso 
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posteriores). Criar e manter um ambiente de aprendizagem apropriado continua a 

ser o factor chave para um ensino bem sucedido, mas estas tarefas absorvem 

menos tempo ao professor deixando-lhe tempo e espaço para se concentrar na 

instrução dos alunos no currículo formal. 

3. 3º Ciclo do Ensino Básico (Upper elementary or Junior high school grades) – à 

medida que os alunos mudam a sua orientação, deixando de querer agradar ao 

professor para passar a agradar aos pares (seus colegas), começam a rejeitar 

professores que actuam como figuras de autoridade. Alguns tornam-se mais 

perturbadores e difíceis de controlar e, como resultado, a gestão da sala de aula 

torna-se mais uma vez uma parte proeminente do papel do professor. No entanto, 

agora a principal preocupação do professor é motivar os alunos a comportarem-se 

de acordo com o que é esperado, e não ensiná-los a comportarem-se, como 

acontecia nos anos de escolaridade iniciais (1º estágio). 

4. Ensino Secundário (Upper high school grades) – como muitos dos alunos 

„alienados‟ já abandonaram a escola e os restantes estão mais maturos, as salas 

de aula voltam a ter um foco mais académico. A gestão da sala de aula requer 

ainda menos tempo do que no 2º estágio dado os alunos assumirem mais as suas 

responsabilidades do papel de aluno. O ensino neste nível é mais uma questão de 

instrução dos alunos no currículo formal, ainda que ocorra socialização em 

momentos mais informais e em contactos fora da sala de aula com os alunos, 

individualmente. 

 

Estes são aspectos da gestão da sala de aula que devem ser conhecidos e considerados 

pelos professores no processo de ensino-aprendizagem. Em síntese, podemos afirmar que, a 

partir do nível de escolaridade que leccionam, os professores devem também estar conscientes 

das tarefas de socialização dos alunos que lhes são requeridas.  
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2. Concepções dos professores sobre a aprendizagem e o comportamento 

problemático dos alunos em sala de aula 

 

O comportamento do professor na sala de aula está sujeito a influências indirectas, 

implícitas e, por vezes, encobertas. Parafraseando George Kelly “it is not behavior that is rational, 

so much as the explanations for that behavior”19 (in Powell & Solity, 1990, p.78). Professores e 

alunos transportam as suas vivências, e as significações que lhes atribuem, para a sala de aula 

e são estas que orientam, em grande medida, o seu comportamento.  

A fase inicial da escolaridade tem-se constituído como um momento forte de 

selectividade escolar pois, cada vez mais, se observa um elevado número de crianças a quem a 

escola atribui dificuldades acentuadas de aprendizagem ou problemas de comportamento que 

acabam à margem do processo de escolaridade ou não dão continuidade ao mesmo (Pirola & 

Ferreira, 2007).  

Os padrões de comportamento de alunos em risco apenas são vulgarmente identificados 

aquando da entrada para a escola. Estes alunos são mais difíceis de ensinar e têm 

comportamentos menos aceitáveis no contexto escolar. Os professores do 1º ciclo são os 

primeiros a identificar estes alunos problemáticos mas tendem a referenciar mais rapidamente 

os alunos com problemas académicos do que os alunos com problemas emocionais e de 

comportamento que constituem uma população muito heterogénea, não vão ao encontro dos 

padrões de comportamento social dos professores e ultrapassam os seus limites de tolerância 

para os maus comportamentos (Gresham, 1998). 

Os professores que conseguem descrições mais ricas da prevenção de problemas ou 

das estratégias de remediação são também os mais eficazes a lidar com alunos problemáticos e 

expressam maior confiança na sua capacidade de elicitar melhorias no desempenho, enquanto 

os professores que acreditam que as causas do comportamento são unicamente externas à 

escola são os que mais recorrem à referenciação para os sistemas internos (Watkins & Wagner, 

2000). Já no eclodir da década de 70, Kounin afirmava que os melhores professores utilizam 

                                                   
19 Não é o comportamento que é racional  mas as explicações acerca do comportamento 
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técnicas que fomentam a cooperação e empenhamento dos alunos, inibindo a ocorrência de 

comportamentos problemáticos. A assumpção aqui implícita é que compreender as percepções 

dos professores acerca destes alunos é uma questão crítica para clarificar a classificação e 

colocação destes alunos e definir quais os serviços adequados (Lopes, Monteiro, Sil, Rutherford, 

& Quinn, 2004).  

Vários estudos documentam que os professores de ensino regular são muito menos 

tolerantes do que os professores do ensino especial face a comportamentos perturbadores 

abertos dos alunos (Jonhson & Fullwood, 2006), enquanto outros estudos ilustram percepções 

mais negativas nos professores do ensino secundário por comparação aos do ensino básico 

(Lopes et al., 2004). Um estudo realizado na região do Porto (Portugal) com 430 professores do 

ensino básico (1º, 2º e 3º Ciclos), por Lopes e colegas (2004), conclui que muitos professores 

não apoiam a inclusão de alunos problemáticos nas salas de aula regulares sem apoio dos 

professores de educação especial; estão, na generalidade, de acordo quanto ao facto destes 

alunos não conseguirem aprender na sala de aula sem ajuda especializada e recursos 

adequados. 

As atitudes e comportamentos do professor em relação ao que ele percepciona como 

problemas emocionais e de comportamento modelam as suas expectativas e a forma como ele 

vai actuar com os alunos, numa espécie de profecia auto-realizada. Além destas variáveis, outros 

estudos referem que a experiência do professor se relaciona com a sinalização de problemas de 

comportamento dos alunos, ou seja, professores com menos de sete anos de experiência de 

ensino classificavam mais comportamentos problemáticos dos alunos do que professores mais 

experientes (Kaiser, Cai, Hancock, & Foster, 2002). 

Jere Brophy (1996), no Classroom Strategy Study que desenvolveu nos anos 90 com 

professores desde o ensino pré-escolar até ao 6º ano de escolaridade (correspondente ao 2º 

ciclo do sistema educativo português), pretendia analisar quais as percepções dos professores 

sobre comportamentos problemáticos na sala de aula para posteriormente implementar algumas 

orientações que tornassem a gestão da sala de aula mais eficaz. Partiu do pressuposto que o 

papel do professor, ou melhor, a variável ensino, tantas vezes desconsiderada na pesquisa dos 

problemas de comportamento e aprendizagem em sala de aula, era determinante ou fulcral para 

a compreensão da manifestação e controlo de situações perturbadoras de um “normal” 
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funcionamento da aula e, consequentemente, da aprendizagem dos alunos. Também Pirola e 

Ferreira (2007), reforçam esta ideia ao afirmarem que, 

O que se observa é que, em diferentes épocas, no dia-a-dia da escola, embora os 

problemas atinjam a todos, o discurso sobre o mau comportamento, a dificuldade, o 

déficit ou defasagem tem recaído quase que apenas sobre os alunos e suas 

aprendizagens, sendo que aos professores e ao ensino não se atribui nenhuma ou pouca 

parcela de responsabilidade pelas condutas inadequadas em sala de aula. (p. 86) 

 

Watkins & Wagner (2000, p.3) adiantam cinco explicações comuns, para o 

comportamento problemático dos alunos, encontradas no discurso corrente nas escolas: 

- “eles são desse tipo de pessoas” (They‟re that sort of person) – pensamento 

intra-individual; 

- “não são muito espertos” (They‟re not very bright) – juízos acerca das 

capacidades dos alunos; 

- “é apenas uma pequena minoria”(It´s just a tiny minority) – acentuação das 

diferenças de comportamento dos alunos perturbadores em relação aos outros 

(maioria); 

- “é da idade” (It‟s their age) - ex. comportamento dos adolescentes que as teorias 

populares (folk theories) relacionam com as suas “hormonas” (determinismo 

biológico); 

- “vêm de um bairro complicado” (This is a difficult neighbourhood) – não se 

baseiam em nenhuma medida objectiva da desvantagem social, constituindo uma 

visão criada na própria escola e muitas vezes reforçada pela comunicação social. 

O recurso a estereótipos tais como famílias monoparentais, pais separados e famílias 

reconstituídas ou disfuncionais, entre outros, serve frequentemente para explicar a manifestação 

de comportamentos problemáticos dos alunos na sala de aula. Encontram-se regularmente, nas 

escolas, fenómenos que contradizem a atribuição destes comportamentos ao background 

familiar, mas há ainda resistências a essa evidência (Watkins & Wagner, 2000).  
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Alguns professores manifestam espanto quando os alunos são excepcionalmente 

resistentes à sua influência e autoridade, apesar de provirem de um meio aparentemente 

estruturado. Ficam igualmente surpresos se alunos „modelo‟ são oriundos de ambientes 

familiares adversas. Confrontados com alunos rebeldes e não colaborantes, os professores 

tendem a assumir que se passa algo de errado em casa mesmo que não tenham informações 

que suportem essa ideia. 

As causas inerentes à família, invocadas pelos professores para explicar o „mau‟ 

comportamento dos alunos, podem traduzir-se na afirmação de que “A similar simplification is 

that which assume that a pupil‟s behavior at school mirrors behavior at home20” (Watkins & 

Wagner, 2000, p.4). Contudo, quando pais e professores são questionados acerca dos 

comportamentos das crianças, verifica-se um baixo acordo nas perturbações ou problemas 

percebidos por ambos os grupos. O comportamento que as crianças exibem na escola não é um 

simples reflexo do seu comportamento noutros contextos, incluindo o lar (Bentz & Davis, 1975; 

Rutter, 1985; Schiff & BarGil, 2004). 

Num trabalho de Galloway, Armstrong e Tomlinson (1994) sobre os principais factores 

causais dos comportamentos problemáticos dos alunos, os directores de turma e os psicólogos 

tendiam a enfatizar características da criança, enquanto os pais sinalizavam a escola (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Explicações de Directores de Turma, psicólogos e pais sobre comportamentos problemáticos 

Principal factor causal  Reportado Reportado  Informação de um 
 referido a   por DT  por psicólogos  ou ambos os pais 
    (n=26)  educacionais  (27 crianças) 
      (n=22) 

Criança (baixas capacidades 
comportamento, etc.)  18       17    10 
Família      8         4      5 
Escola      0         0    14 

Fonte: Galloway, Armstrong and Tomlinson (1994); adaptado de Watkins & Wagner (2000, p.5) 

 

 

Outra percepção frequentemente veiculada pelos professores é a de que o 

comportamento em níveis de escolaridade mais avançados (ex. secundário) é uma simples 

                                                   
20 Uma simplificação que assume que o comportamento do aluno na escola reflecte o seu comportamento em casa 
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continuidade do comportamento nos níveis iniciais (ex. 1º ciclo). No entanto, a literatura neste 

domínio não é consensual. Investigações nesta área mostram que a associação entre 

comportamentos nos níveis iniciais e terminais de escolaridade é muito fraca (Watkins & Wagner, 

2000), sendo a relação professor-aluno um potencial mediador na trajectória comportamental 

dos alunos (Fowler et al., 2008). 

Nesta perspectiva, os autores questionam qual a orientação a seguir na compreensão 

dos comportamentos problemáticos, defendendo um modelo explicativo construtivo que se 

reposicione dentro da vida escolar, que reconheça associações e padrões mais abrangentes. As 

concepções dos professores podem, assim, tornar-se mais profissionais e reflexivas, ao 

incluírem-se eles próprios no quadro, assumindo uma perspectiva do seu trabalho e das 

pressões sociais que o influenciam. Em vez de se focarem as origens e as causas dos 

comportamentos problemáticos, realçam-se as formas de os melhorar, assumindo aí os 

professores um papel central. Tal não é, no entanto, uma tarefa pacífica, como demonstrou 

Miller (1995) em entrevistas a 24 professores nas quais analisou as atribuições que estes fazem 

a pais, a alunos e a si próprios tanto acerca das origens como das melhorias dos 

comportamentos problemáticos (Tabela 4.). 

 

Tabela 4. - Número de causas atribuídas pelos professores em relação à origem e à melhoria dos 

 comportamentos problemáticos 

 Pais Aluno Professor 

Responsável pela origem 15 21 10 

Responsável pela 

melhoria 

3 13 20 

Fonte: Miller (1995), adaptado de Watkins & Wagner (2000, p.12) 

 

 

Os resultados ilustram que os professores atribuem principalmente aos alunos e aos 

pais a causa dos comportamentos problemáticos, por contraposição com a melhoria dos 

mesmos, que atribuem a si próprios e depois aos alunos. Uma consequência retirada deste 
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estudo foi a necessidade dos professores se focarem mais na alteração do que nas causas dos 

comportamentos problemáticos dos alunos, o que traz o professor de volta a uma perspectiva 

profissional – individual, da sala de aula ou da escola. 

Uma outra percepção mais ou menos generalizada na classe docente é que as 

diferenças de género na realização escolar, em favor das raparigas, derivam da feminização do 

ensino e da escassez de modelos masculinos nas escolas, especialmente nos níveis mais 

elementares. As taxas de „feminidade‟ (relação percentual entre a população de sexo feminino e 

a população total) apresentadas pelo Ministério da Educação em 2007/08 e 2008/09 (GEPE, 

2009a, 2009b) e relativas aos professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário a 

leccionarem as disciplinas de língua portuguesa e matemática revelam valores acima dos 75%, 

tanto a nível continental como na região Norte. Esta feminização resulta da sub-representação 

dos homens na profissão docente, sendo o trabalho com crianças frequentemente relacionado à 

educação e aos cuidados tipicamente atribuídos ao género feminino (Carrington & McPhee, 

2008).  

As preocupações com a baixa realização escolar dos rapazes não têm sido apenas alvo 

de preocupação no Reino Unido, mas também em outros países da Europa (Van de Gaer, 

Pustjens, Van Damme, & De Munter, 2006), Austrália (e.g., Mills, Martino, & Lingard, 2007), 

Canadá (Sokal, Katz, Chaszewski, & Wojcik, 2007), Argentina (Fishman, 2007), Israel (Schiff & 

BarGil, 2004) e Estados Unidos (Stroud, Smith, Ealy, & Hurst, 2000). Tem-se afirmado, ainda, 

que as crianças tendem a relacionar-se melhor com os professores do mesmo género e vice-

versa, afirmação que não é consensual na literatura (Carrington & McPhee, 2008).  
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2.1.- O Clima da sala de aula: Tempestade ou bonança? 

 

No que concerne ao contexto relacional em sala de aula, o Relatório TALIS (OCDE, 

2009) vem ilustrar a percepção dos professores dos anos terminais do Ensino Básico (3º ciclo) e 

início do Secundário acerca da qualidade do contexto de sala de aula, destacando a grande 

quantidade de tempo dispendido no controlo da disciplina com alunos disruptivos. A avaliação do 

clima disciplinar em sala de aula dos professores portugueses apresenta valores médios muito 

baixos (o segundo mais baixo entre os países do TALIS); a percentagem de tempo da lição 

dispendida com o comportamento dos alunos ou questões administrativas é, por seu turno, 

relativamente alta (informações dos professores dos anos iniciais do secundário e dos directores 

das escolas). 

Tomando como principais vectores para o funcionamento eficaz da sala de aula, e 

consequente ensino-aprendizagem, a ordem e a instrução, facilmente podemos entender que a 

excessiva alocação de tempo a um deles pode comprometer significativamente o outro. 

Foi demonstrado neste documento (OCDE, 2009) que o ambiente da sala de aula não só 

afecta os resultados e a realização dos alunos, como é também uma questão de política 

proeminente nalguns países e regiões. As acções dos alunos na sala de aula e a criação de um 

ambiente de aprendizagem seguro e produtivo são importantes para muitas escolas e 

professores. Por exemplo, o TALIS realça que, na maioria dos países, um em cada quatro 

professores perde pelo menos 30% do tempo de aula com estes dois factores e alguns 

professores perdem mais de metade. Para além disso, nos vários países integrantes do estudo, 

60% dos professores encontram-se em escolas cujos directores/presidentes comunicam que os 

distúrbios na sala de aula prejudicam a aprendizagem. Tal como noutros países, isto constitui 

um problema num número de escolas portuguesas relativamente elevado e representa um 

desafio significativo para uma aprendizagem eficaz.   

Serão estes resultados ilustrativos das preocupações que assolam os professores, hoje 

em dia, nas escolas portuguesas? Uma breve consulta aos títulos de imprensa publicados entre 

2008 e 2010 ajudam a contextualizar estas preocupações, a começar pelo mediatizado „caso do 

telemóvel‟ na Escola Carolina Michaelis:  
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“Professora agredida por aluna no 9.º ano” (Jornal de Notícias, 21 de Março de 2008); 

“Funcionária agredida na escola” (Jornal de Notícias, 2 de Abril de 2008); “Violência 

escolar: Agressão verbal e indisciplina foram os maiores problemas relatados na linha 

SOS-Professor” (Expresso, 24 de Junho de 2008); “Professora agredida a murro e 

pontapé por aluno” (Público, 06 de Outubro de 2008); “Pais culpam DREN por novo 

caso de indisciplina filmado com telemóvel”, “É preciso intervir contra a indisciplina nas 

escolas” (Diário de Notícias, 26 de Dezembro de 2008); “Aluno morde docente numa 

escola de Faro” (Diário de Notícias, 3 de Fevereiro de 2009); “Quase dois por cento dos 

incidentes registados nas escolas envolveram armas” (Público, 23 de Outubro de 2009); 

“Furtos e agressões comuns nas escolas” (Jornal de Notícias, 24 de Novembro de 

2009); “Mirandela: Testemunhos confirmam agressões a Leandro”(Expresso, 8 de 

Março de 2010); “Pais indignados com associação entre suicídio e indisciplina dos 

alunos” (Expresso, 12 de Março de 2010); “Violência escolar tem provocado 

´alarmismo desnecessário‟” (Expresso, 15 de Março de 2010). 

 

Ao contrário do que estes títulos poderão fazer crer, a verdade é que a literatura 

evidencia que as escolas são dos lugares mais seguros do mundo (Lopes, 2009, p. 30) e os 

dados do TALIS ressaltam a posição de Portugal em questões que dizem respeito ao clima da 

sala de aula em comportamentos muito menos graves do que os relatados na imprensa, como o 

chegar atrasado, absentismo, perturbação da sala de aula, copiar, dizer palavrões, vandalismo 

pelos alunos (Tabela 5). Os comportamentos de chegar atrasado, o absentismo, a perturbação 

da sala de aula e a utilização de linguagem imprópria (calão) apresentam valores percentuais 

superiores à média do TALIS (OECD, 2009) e, segundo os directores de escola, perturbam em 

grande medida a instrução.  

 

 

 

http://jn.sapo.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=925221
http://jn.sapo.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=928300
http://www.publico.pt/Educação/professora-agredida-a-murro-e-pontape-por-aluno_1351646
http://www.publico.pt/Educação/professora-agredida-a-murro-e-pontape-por-aluno_1351646
http://www.publico.pt/Sociedade/quase-dois-por-cento-dos-incidentes-registados-nas-escolas-envolveram-armas_1417428
http://www.publico.pt/Sociedade/quase-dois-por-cento-dos-incidentes-registados-nas-escolas-envolveram-armas_1417428
http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/interior.aspx?content_id=1428565
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Tabela 5. Clima na escola - factores relacionados com os alunos (2007-08) 

    Atrasos Absentismo Distúrbios na 
sala de aula 

Copiar Praguejar/usar 
calão 

Vandalismo 

  Países % (SE) % (SE) % (SE) % (SE) % (SE) % (SE) 

  Austrália 43,4 (4,15) 48,2 (4,54) 43,9 (4,48) 6,5 (2,40) 17,0 (3,51) 10,5 (2,67) 

  Áustria 19,1 (2,55) 25,2 (2,95) 61,4 (3,24) 11,1 (2,11) 44,6 (3,03) 30,8 (2,96) 

  Bélgica (Fl.) 28,1 (3,80) 19,7 (2,57) 50,8 (5,01) 5,6 (1,75) 4,8 (1,68) 13,0 (2,81) 

  Brasil 35,1 (3,36) 50,6 (3,05) 60,2 (3,01) 31,2 (3,22) 40,8 (3,08) 29,3 (2,77) 

  Bulgária 33,9 (3,42) 36,1 (4,33) 32,2 (3,89) 16,5 (2,93) 25,2 (3,37) 28,5 (3,74) 

  Dinamarca 37,0 (5,23) 26,8 (4,45) 57,3 (3,93) 6,8 (2,06) 42,1 (4,44) 13,8 (3,83) 

  Estónia 53,0 (3,71) 68,7 (3,71) 70,8 (3,52) 38,8 (3,95) 52,6 (3,59) 15,2 (2,81) 

  Hungria 36,4 (5,05) 42,7 (4,92) 67,8 (4,28) 26,8 (5,64) 77,2 (3,21) 54,0 (4,03) 

  Ialândia 22,0 (0,17) 17,8 (0,15) 57,8 (0,18) 3,0 (0,04) 17,1 (0,11) 12,3 (0,12) 

  Irlanda 57,7 (4,81) 70,9 (4,35) 53,6 (4,47) 2,9 (1,29) 21,6 (3,83) 10,6 (3,08) 

  Itália 25,5 (2,67) 37,1 (3,12) 71,6 (2,96) 24,3 (2,57) 22,8 (2,63) 16,2 (2,16) 

  Coreia 35,2 (4,13) 39,7 (4,06) 43,1 (4,19) 25,3 (3,59) 34,3 (3,84) 32,5 (4,00) 

  Lituânia 65,2 (3,99) 88,5 (2,13) 66,9 (3,84) 38,8 (3,85) 48,5 (4,34) 28,9 (3,61) 

  Malásia 34,8 (3,35) 40,7 (3,38) 39,4 (3,29) 14,4 (2,61) 13,5 (2,22) 28,0 (3,13) 

  Malta 24,7 (0,21) 44,5 (0,20) 57,8 (0,21) 22,9 (0,15) 21,0 (0,15) 24,7 (0,13) 

  México 78,0 (3,59) 79,0 (3,49) 71,9 (3,60) 54,1 (4,10) 55,5 (4,27) 63,3 (3,93) 

  Noruega 44,5 (4,33) 24,7 (3,91) 65,3 (4,41) 2,2 (1,31) 33,9 (4,47) 22,3 (3,79) 

  Polónia 44,1 (4,12) 62,8 (3,93) 69,0 (3,72) 42,3 (4,48) 60,3 (4,11) 37,4 (4,18) 

  Portugal 40,8 (4,22) 50,8 (4,14) 69,1 (3,56) 11,2 (2,89) 42,8 (4,37) 20,5 (3,53) 

  República Eslovaca 13,0 (3,01) 39,8 (4,25) 71,6 (3,62) 38,5 (4,63) 40,1 (4,66) 32,3 (4,52) 

  Eslovénia 23,9 (2,91) 20,7 (2,95) 67,3 (3,44) 13,2 (2,68) 37,5 (4,02) 29,8 (3,84) 

  Espanha 53,3 (3,95) 52,9 (3,52) 70,5 (3,59) 21,6 (3,11) 43,5 (3,55) 28,0 (3,43) 

  Turquia 57,9 (6,12) 66,7 (5,66) 66,3 (5,99) 21,9 (4,34) 43,2 (3,96) 41,1 (5,62) 

  TALIS (média) 39,4 (0,80) 45,8 (0,77) 60,2 (0,79) 20,9 (0,66) 36,5 (0,74) 27,1 (0,72) 

Fonte: OECD, TALIS Database (2009)        (cont.) 
 

 

Outras variáveis relacionadas com o clima da escola e que interferem na instrução, de 

natureza mais disruptiva ou anti-social, atingem valores muito mais baixos e incluem o roubo, a 

intimidação ou abuso verbal de colegas, professores ou funcionários, a agressão física aos 

colegas e o uso ou posse de drogas e/ou álcool (Tabela 5 cont.). Porém, os dados relativos a 

Portugal mostram resultados superiores à média dos países em estudo nos comportamentos de 

roubo e agressão física a colegas. 
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Tabela 5. (cont.) Clima na escola - factores relacionados com os alunos (2007-08) 

Fonte: OECD, TALIS Database (2009) 

 

 

 

Estes resultados, vulgarmente atribuídos pelos professores ao excessivo número de 

alunos em sala de aula, não parecem confirmar tal interpretação, uma vez que o número médio 

de alunos por turma nas salas de aula portuguesas está muito próximo da média dos vários 

países alvo do estudo (ver Tabela 6) que ronda os 23 alunos por turma e abaixo dos 

recomendados pelo Ministério da Educação para a constituição das turmas: máximo de 24 

alunos no 1º ciclo do ensino básico; mínimo de 24 alunos e máximo de 28 no 2º e 3º ciclo. As 

turmas que integram alunos com necessidades educativas especiais têm um máximo de 20 

alunos e não podem incluir mais de 2 alunos com incapacidades (EURYDICE, 2009). Pelo 

contrário, estes dados poderão reflectir necessidades formativas dos professores já que é 

  Roubo Intimidação ou 
abuso verbal dos 

colegas 

Intimidação ou abuso 
verbal dos professores 

ou funcionários 

Agressão fisica 
a colegas 

Uso ou posse de 
drogas e/ou álcool 

Países % (SE) % (SE) % (SE) % (SE) % (SE) 

Austrália 6,9 (2,02) 31,7 (4,19) 13,7 (3,04) 6,2 (1,87) 2,7 (1,45) 

Áustria 11,5 (2,11) 36,3 (3,22) 8,8 (1,67) 9,0 (1,87) 2,3 (0,99) 

Bélgica (Fl.) 7,7 (1,98) 39,3 (4,72) 12,2 (2,03) 3,1 (1,17) 7,5 (1,93) 

Brasil 13,2 (1,91) 29,3 (2,91) 14,1 (2,17) 10,2 (1,71) 10,7 (2,06) 

Bulgária 4,4 (1,83) 24,2 (4,01) 5,6 (1,43) 7,7 (1,80) 1,6 (0,83) 

Dinamarca 9,4 (3,27) 28,8 (4,66) 13,7 (3,31) 11,7 (3,57) 8,8 (3,06) 

Estónia 4,3 (1,66) 47,2 (3,87) 25,6 (3,20) 2,3 (1,08) 10,7 (2,69) 

Hungria 23,9 (4,45) 48,2 (4,70) 22,0 (3,99) 37,4 (4,51) 7,9 (6,00) 

Islândia 6,9 (0,07) 11,1 (0,09) 8,0 (0,07) 6,9 (0,05) 4,8 (0,04) 

Irlanda 4,7 (1,85) 36,6 (4,71) 17,9 (3,62) 4,3 (2,08) 15,0 (3,95) 

Itália 9,1 (1,74) 30,0 (2,74) 10,4 (1,89) 12,7 (2,19) 4,5 (1,20) 

Coreia 25,0 (3,54) 36,6 (3,86) 25,3 (3,21) 25,7 (3,20) 16,3 (2,87) 

Lituânia 23,4 (3,68) 45,5 (4,24) 28,8 (3,57) 25,9 (3,42) 19,3 (3,02) 

Malásia 13,9 (2,14) 13,5 (2,32) 8,1 (2,09) 10,8 (2,30) 9,2 (2,17) 

Malta 11,7 (0,05) 48,8 (0,20) 20,3 (0,14) 7,6 (0,08) 5,4 (0,02) 

México 56,0 (4,06) 61,2 (3,36) 47,2 (3,92) 57,1 (3,57) 51,0 (4,08) 

Noruega 9,5 (2,58) 23,3 (4,03) 10,2 (2,68) 2,7 (1,56) 1,8 (1,30) 

Polónia 12,1 (2,70) 29,4 (4,26) 5,9 (1,98) 25,3 (3,53) 5,1 (1,91) 

Portugal 23,3 (3,30) 28,4 (4,00) 16,9 (2,98) 19,2 (3,18) 8,8 (2,48) 

República Eslovaca 9,5 (3,28) 21,6 (3,85) 6,4 (2,81) 5,4 (2,70) 2,2 (2,01) 

Eslovénia 11,4 (2,47) 46,3 (4,06) 12,8 (2,57) 9,3 (2,37) 4,9 (1,73) 

Espanha 22,2 (2,91) 40,6 (3,83) 27,4 (3,53) 23,1 (3,11) 20,3 (3,00) 

Turquia 32,8 (5,28) 37,0 (4,37) 25,5 (5,74) 42,6 (5,83) 25,9 (3,49) 

TALIS (média) 15,3 (0,59) 34,6 (0,79) 16,8 (0,61) 15,9 (0,58) 10,7 (0,55) 
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precisamente na área dos comportamentos problemáticos dos alunos que os professores 

apontam necessidades de formação (OECD, 2009), para além da gestão e administração 

escolar, disciplina dos alunos e problemas de comportamento. 

 

 

Tabela 6.  Número médio de alunos por turma em Portugal 
comparativamente à média dos países do estudo TALIS 

  Média 
 

(DP) 
 

 Portugal 21,3 0,21 

  

TALIS 
 
23,5 

 
0,07 

Fonte: OECD, TALIS Database (2009) 

 

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, assistiu-se, à semelhança de Portugal, a uma redução 

significativa do número de alunos por turma nos últimos 40 anos, enquanto o desempenho 

académico dos alunos estagnou. O ratio global de alunos por professor caiu 35% desde 1950 a 

1995 (de 27 para 1 para 17 para 1). No entanto, o rendimento académico dos alunos não 

mostrou melhorias significativas neste período como pode ser observado nos resultados de 

estudos internacionais (Hanushek, 1998). 

Outros dados do Relatório do EURYDICE (2009), relativos à constituição das turmas no 

Ensino Básico, referem que no 2.º e 3.º ciclo as turmas devem ser compostas por alunos com 

idades compreendidas entre 10/12 e 12/15 anos, respectivamente. Em qualquer um dos 

ciclos, as turmas não devem ser compostas exclusivamente por alunos repetentes. No 1.º ciclo, 

os alunos são ensinados por um professor generalista, que é geralmente coadjuvado por outros 

professores em áreas especializadas, tais como o Inglês, a Música e a Educação Física. No 2.º e 

3.º ciclo, os alunos são ensinados por professores especializados numa disciplina ou por 

professores de áreas curriculares. 

 

É partindo destes dados, e no quadro contextual e conceptual explicitado, que são 

exploradas neste estudo as concepções que os professores do 2º e 3º Ciclo Ensino Básico, em 
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particular das disciplinas de Português e Matemática, têm sobre o comportamento dos alunos 

em sala de aula, especialmente os comportamentos ditos problemáticos, e as suas ligações 

intrínsecas com a realização escolar. Como afirma Head (2007), “the establishment of a 

„positive ethos and good discipline‟ is a prerequisite condition for „effective learning and 

teaching‟”21. (p.98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 O estabelecimento de um „ethos positivo e boa disciplina‟ é uma condição essencial para um „processo de ensino-aprendizagem eficaz‟ 
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2ª Parte 

 

ESTUDO EMPÍRICO 
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1. Desenho da Investigação 

 

Nas Ciências Sociais e Humanas, as metodologias mistas têm-se tornado 

progressivamente mais populares e legítimas no desenho da investigação. Acreditamos, como 

referem Haverkamp, Ponterotto & Morrow (2005, p. 123), que a investigação psicológica deve 

abordar “(...) human significantly problems with methods chosen or devised with intelligent 

flexibility to fit the problems being pursued”22. A incorporação de dados qualitativos e 

quantitativos num estudo poderá ser uma forma de enriquecer os resultados e, ao mesmo 

tempo que se poderão generalizar os resultados (de uma amostra para uma população), 

poderemos obter uma compreensão mais profunda do fenómeno em estudo (Hanson, Clark, 

Petska, Creswell, & Creswell, 2005). 

A combinação de metodologias de investigação com paradigmas distintos implica toda 

uma série de discussões metodológicas que envolvem o design de estudos do tipo qualitativo-

quantitativo, a reconciliação de pressupostos dos paradigmas de referência e o resultado final 

dessa combinação.  

Já em 1959, Campbell e Fisk tinham utilizado mais do que uma metodologia para 

„medir‟ um traço psicológico de forma a assegurar que a variância dos resultados fosse reflectida 

no traço e não no método. Denzin em 1978 (cit. in Creswell, 1994) utilizou o termo triangulação 

(um termo importado da navegação e da estratégia militar) para reforçar a combinação de 

metodologias no estudo de um mesmo fenómeno. O conceito de triangulação serve para 

neutralizar qualquer tipo de enviesamento inerente ao investigador, às fontes de dados ou ao 

método quando usado em conjunção com outras fontes de dados, investigadores e métodos.  

Uma metodologia de estudo mista é aquela em que o investigador utiliza múltiplos 

métodos de recolha e análise de dados numa variedade de combinações possíveis (observações 

ou entrevistas com aplicação de questionários, por ex.). Ainda que a triangulação seja um 

argumento válido para a combinação de metodologias qualitativas e quantitativas, outras razões 

                                                   
22 (...) os problemas humanos com métodos escolhidos, ou concebidos, com uma flexibilidade inteligente para atender às questões sob pesquisa. 
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são avançadas para a adopção de metodologias mistas: (i) triangulação no sentido clássico da 

procura da convergência de resultados; (ii) complementaridade das diferentes facetas do mesmo 

fenómeno; (iii) desenvolvimento quando o primeiro método é usado para informar o segundo; (iv) 

iniciação quando emergem contradições e novas perspectivas; (v) expansão quando os métodos 

mistos ajudam a ampliar um estudo (Creswell, 1994). 

Neste quadro conceptual foram formulados os seguintes objectivos gerais do estudo empírico: 

- Caracterizar os comportamentos dos alunos em sala de aula considerados 

problemáticos por professores das disciplinas de Português e Matemática do 2º 

e 3º Ciclo do Ensino Básico (5º, 7º e 9º anos de escolaridade); 

- Construir um instrumento, sob a forma de escala de comportamentos 

problemáticos (problemas emocionais e de comportamento) em sala de aula, 

adequado à realidade portuguesa; 

- Analisar a associação entre problemas emocionais e de comportamento dos 

alunos em sala de aula e o seu rendimento académico/realização escolar; 

- Contribuir para o conhecimento dos problemas emocionais e de comportamento 

dos alunos em sala de aula e da sua relação com a realização escolar; 

- Identificar agrupamentos comportamentais (clusters) de alunos que apresentem 

problemas emocionais, comportamentais e de realização escolar. 

 

A opção neste estudo por um design de tipo misto sequencial (1ª fase Qualitativa, 2ª 

fase Quantitativa) baseou-se na preocupação e interesse em partir dos significados e das 

percepções pessoais dos participantes (dar voz aos participantes/professores) acerca do 

fenómeno em estudo – os problemas emocionais e de comportamento e a realização escolar 

dos alunos – para chegar à construção de um instrumento de identificação desses problemas na 

sala de aula. O pragmatismo como paradigma de eleição para métodos de investigação mistos, 

reforça a utilização de diversas abordagens e valorização do conhecimento, tanto subjectivo 

como objectivo (Hanson et al., 2005). Considerando a complementaridade das duas abordagens 

da investigação, a utilização de diferentes metodologias de recolha de dados, isto é, triangulação 

metodológica (Janesick, 1994), poderá resultar numa visão mais compreensiva da realidade 

estudada. 
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Procurámos igualmente atender às ligações entre os paradigmas, mais indutivos ou 

dedutivos, inerentes aos métodos de investigação. Na perspectiva mais pragmática, referencial 

deste estudo, está implícita uma tentativa de integração dos métodos num estudo único, 

contrariando a falsa dicotomia entre as abordagens quantitativas e qualitativas e realçando uma 

utilização mais eficiente de ambas na compreensão dos fenómenos sociais - como é o caso dos 

problemas emocionais e de comportamento em contexto escolar. 

Partindo deste quadro conceptual e metodológico, iremos apresentar o estudo empírico 

resultante da investigação em formato de artigos científicos, em duas fases, distintas, 

sequenciais mas complementares, com a finalidade de obter uma melhor compreensão do 

fenómeno através da triangulação das metodologias, Qualitativa-Quantitativa, sendo os 

resultados da primeira fase essenciais para o planeamento e execução da segunda. A intenção 

final é triangular e convergir os resultados de ambos os estudos numa secção separada, após a 

discussão dos resultados de ambas as fases: 

1ª Fase - Estudo 1. Concepções de professores acerca dos comportamentos 

problemáticos em sala de aula: Um estudo no ensino básico. 

 2ª Fase - Estudo 2. “Clusters” comportamentais e de realização escolar em alunos do 

Ensino Básico. 
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2. ESTUDO 1 

 

“Concepções de professores acerca dos comportamentos 

problemáticos em sala de aula: Um estudo no ensino básico” 

 

2.1. Resumo 

 

Os problemas emocionais e de comportamento têm sido um dos domínios de 

investigação com grande relevância para psicólogos escolares e professores com alunos 

problemáticos. Uma das razões que motiva este interesse é a forte associação 

encontrada entre os problemas emocionais e de comportamento e a baixa realização 

escolar dos alunos, com sérias repercussões no ajustamento psicossocial na idade 

adulta. O estudo apresentado baseia-se nas entrevistas a13 professores de Língua 

Portuguesa e Matemática do 5º, 7º e 9º ano de escolaridade com o objectivo de 

identificar as concepções dos professores sobre os comportamentos problemáticos dos 

alunos em sala de aula, bem como sobre a sua associação ao rendimento escolar. Os 

resultados mostram que os comportamentos externalizados como desafio, distracção, 

impulsividade e falar demasiado são percebidos como os mais perturbadores, enquanto 

os comportamentos de tipo internalizado parecem mais difíceis de identificar e não 

parecem ser tão problemáticos para os professores. Os professores reconhecem ainda 

uma forte associação entre problemas emocionais e de comportamento e a baixa 

realização escolar. A partir dos comportamentos identificados como problemáticos pelos 

professores foi construído um instrumento – Escala de Comportamentos Problemáticos 

em Sala de Aula (Marinho, 2009) – posteriormente aplicado a um número alargado de 

professores das mesmas disciplinas no 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. 

 

2.2. Abstract 

 

Emotional and behavioral disorders (EBD) are one of the most attractive research 

domains to educational psychologists and teachers with problematic students. One of the 

reasons for this interest is the association of EBD and academic underachievement and 

later social adjustment problems on adulthood. The purpose of the present study was to 
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collect 5th
, 7th and 9th grades teachers‟ perceptions about classroom problematic behaviors 

and their likely association with low academic achievement. Thirteen Portuguese and 

Mathematic teachers of a public school were interviewed. Results show that externalized 

behaviors like defiance, opposition, distractibility and excessive talking are perceived as 

the most problematic. Internalized behaviors seem more difficult to be recognized and do 

not seem to disturb teachers as much as externalized behaviors. Teachers also seem to 

recognize a strong association between behavior and emotional problems, and academic 

underachievement. Behaviors identified by teachers were converted in a scale – 

Classroom Problems Behavior Scale (CPBS) – which was later applied to a larger group 

of High School teachers‟. 

 

 

2.3 Introdução 

 

 

A revisão da literatura na área dos problemas emocionais e de comportamento em idade 

escolar ilustra a sua forte conexão com os problemas de rendimento académico e as 

repercussões, a longo prazo, na vida e no ajustamento social dos indivíduos, de intervenções 

inadequadas, adiadas ou mesmo ausentes. 

A investigação acerca das perturbações emocionais e do comportamento (Emotional and 

Behavioral Disorders, EBD) é consistente na identificação de uma forte associação entre estas 

problemáticas da infância e adolescência e a baixa realização escolar. É evidenciada também a 

necessidade de uma identificação e intervenção precoce para reverter esta trajectória de risco 

desenvolvimental que pode conduzir ao insucesso e abandono escolar, a baixas qualificações 

académicas e profissionais, ao desemprego ou emprego precário e, no caso das mulheres, a 

desinvestimento do trabalho com total dedicação à família e ao lar (Lopes, 2001). 

As escalas comportamentais habitualmente utilizadas na investigação e avaliação das 

perturbações emocionais e do comportamento incluem uma variedade de áreas e constructos 

que remetem para a psicopatologia da criança, as competências sociais, a depressão, a 

hiperactividade, a ansiedade e as perturbações graves do comportamento (Elliot & Busse, 2007), 

não parecendo as mais adequadas para a identificação de comportamentos problemáticos ou 
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disruptivos em contexto de sala de aula, os quais remetem mais para dimensões do que para 

categorias referentes a problemáticas estruturadas e cristalizadas.  

A perspectiva dimensional na abordagem aos problemas emocionais e de 

comportamento sustenta-se nas investigações e posições assumidas por vários autores 

(Cullinan, 2007; Edelbrock & Achenbach, 1980; Gable, 2004; Gresham, 1998; Jones, 2003; 

Richters & Cicchetti, 1993) de acordo com os quais aqueles problemas são formas extremas de 

comportamentos ordinários, mais do que condições que se diferem significativamente da 

normalidade. 

No que se refere aos professores e às suas concepções sobre os comportamentos 

problemáticos em sala de aula, a literatura tem evidenciado a dificuldade manifestada pelos 

professores em separar os comportamentos dos alunos dos problemas de aprendizagem. Apesar 

de os professores reconhecerem, pelo menos a um nível conceptual, que o controlo do 

comportamento e a gestão da sala de aula são as suas prioridades, em muitos casos essa 

percepção não se traduz nas suas práticas. Em alguns países, as medidas “reactivas” como a 

suspensão escolar são ainda a forma mais comum de lidar com os problemas de 

comportamento, apesar da sua baixa eficácia na mudança comportamental (Abebeb & 

Hailemariam, 2007; Knipe, Reynolds & Milner, 2007; Schiff & BarGil, 2004), podendo mesmo 

reforçar essas condutas. Por outro lado, comportamentos específicos dos alunos podem não 

elicitar as mesmas reacções ou respostas em diferentes professores. Tal pode ser evidenciado 

pelas observações em sala de aula, que mostram que determinados alunos podem não dar 

problemas com um professor enquanto com outro se comportam mal (Johnson & Fullwood, 

2006). 

A assumpção aqui implícita é que compreender as percepções dos professores acerca 

dos comportamentos em sala de aula é uma questão crítica para clarificar a referenciação e 

colocação destes alunos e definir quais os serviços adequados (Lopes, Monteiro, Sil, Rutherford, 

& Quinn, 2004). Vários estudos mostram que os professores de ensino regular são muito menos 

tolerantes do que os professores do ensino especial face a comportamentos perturbadores 

abertos dos alunos (Jonhson & Fullwood, 2006), enquanto outros estudos ilustram percepções 

mais negativas nos professores do ensino secundário por comparação com os do ensino básico 

(Lopes et al., 2004).  
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O estudo aqui apresentado assume, pela sua vertente qualitativa, um carácter 

exploratório, procurando desta forma captar a voz/visão dos participantes acerca do fenómeno 

em estudo, antes de avançar para a contrastação com os dados de um estudo de tipo 

quantitativo, numa segunda fase, e com as teorias já existentes neste domínio, reforçando o seu 

carácter pragmático. A análise dos dados será interligada e integrada na interpretação e 

discussão dos resultados (Hanson et al., 2005).  

O principal objectivo do estudo é compreender quais os comportamentos em sala de 

aula considerados perturbadores por professores do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e de que 

forma os associam à realização escolar e eventual insucesso. As questões de partida foram as 

seguintes: “Como é que os professores descrevem os comportamentos perturbadores dos 

alunos em sala de aula?”; “Como é que os professores interpretam a associação entre os 

problemas emocionais e de comportamento dos alunos e a realização escolar?”. 

 

Pretendemos desta forma, e para além de acrescentar conhecimento sobre esta 

realidade particular, contribuir com a proposta de medidas mais efectivas (e eficazes) de 

identificação e prevenção precoces destes problemas desenvolvimentais e, principalmente, das 

suas repercussões futuras no bem-estar dos indivíduos e das comunidades em que vivem e se 

inserem. 

 

2.4. Método 

 

As contribuições da investigação qualitativa no estudo dos problemas emocionais e de 

comportamento são escassas e relativamente recentes. Apenas há duas décadas foi reconhecida 

a importância da aplicação das metodologias qualitativas em contextos educacionais para o 

estudo destas problemáticas (Sabornie, 2007). Pela sua natureza aberta, a investigação 

qualitativa procura gerar hipóteses, ou melhor, questões relacionadas com os indivíduos e os 

seus comportamentos e sentimentos (Sabornie, 2007). Enquanto a investigação quantitativa se 

preocupa com a generalização de resultados, o foco da investigação qualitativa é enraizado 
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(grounded, no original) nos fenómenos em estudo. De acordo com este autor, apesar de 

possuírem racionais teóricos e metodologias distintos, a investigação qualitativa e quantitativa 

podem coexistir no domínio das EBD, possibilitando uma visão mais compreensiva do 

comportamento humano. Em ambas as metodologias está presente a preocupação com a 

fidelidade das medidas, nomeadamente com recurso a acordo entre investigadores e à 

triangulação (utilizada no presente estudo) que envolve várias fontes de dados e diferentes 

intérpretes de dados (Denzin & Lincoln, 2003).  

 

A opção por um design de tipo misto sequencial, em que investigação qualitativa surge 

como pré-quantitativa, baseou-se na preocupação e interesse em partir dos significados e das 

concepções pessoais dos participantes, isto é, dar voz aos sujeitos (professores) acerca do 

fenómeno em estudo – os problemas emocionais e de comportamento e o desempenho 

académico dos alunos. Este estudo exploratório constituiria a fase preliminar da construção de 

um instrumento de avaliação dos comportamentos problemáticos na sala de aula.  

 

 

2.4.1. Objectivos 

 

Os objectivos específicos deste estudo são: (a) compreender quais os comportamentos 

dos alunos em sala de aula considerados problemáticos pelos professores de Língua Portuguesa 

e Matemática, no 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico (5º, 7º e 9º anos de escolaridade); (b) 

compreender os significados que os professores participantes atribuem a esses 

comportamentos, (c) como os interpretam e (d) de que forma estes, na sua opinião, se 

relacionam com o desempenho académico e consequente insucesso escolar dos alunos. 
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2.4.2. Participantes 

 

Os critérios que presidiram à escolha inicial dos participantes foram a acessibilidade e 

disponibilidade para colaborar no estudo. Trata-se, à luz das metodologias qualitativas, de um 

processo de selecção dos participantes por amostragem intencional, pois são os professores que 

experienciam o fenómeno em estudo (uma vez que estamos a salientar as suas percepções, 

representações, concepções e não os comportamentos problemáticos dos alunos propriamente 

ditos) e que lhes atribuem significado(s). 

Participaram no estudo 13 professores (7 de Português, 6 de Matemática) do 5º (n=4), 

7º (n=4) e 9º (n=5) anos de escolaridade, 9 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, de uma 

escola pública situada numa zona urbana (área metropolitana do Porto). As suas idades situam-

se entre os 34 e os 55 anos, com uma média de 47 anos. Em relação ao tempo de serviço, 

entre os 6 e os 31 anos, a média é de 20 anos. Em média trabalham nesta escola há 10 anos 

(Tab. 7). 

 

Tabela 7. Características dos Professores participantes no estudo exploratório 

ID Sexo Idade Nº anos serviço 

Tempo serviço 

na Escola Disciplina 

Ano 

leccionado 

PT1 F 42 18 6 Port 7º 

PT2 F 38 13 11 Mat 7º e 9º 

P1 M 47 23 16 Mat 5º 

P2 M 55 22 3 Mat 9º 

P3 M 34 6 2 Mat 7º 

P4 F 47 20 10 Port 7º 

P5 F 49 27 18 Port 5º 

P6 M 55 31 23 Mat 5º 

P7 F 53 20 10 Port 9º 

P8 F 53 18 10 Mat 9º 

P9 F 48 18 4 Port 7º 

P10 F 44 15 3 Port 9º 

P11 F 48 28 12 Port 5º 

Legenda - Port (Português); Mat (Matemática) 
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2.4.3. Instrumentos 

 

O instrumento de recolha de dados utilizado no estudo exploratório foi a entrevista semi-

estruturada, uma das abordagens mais utilizada na produção de dados qualitativos, e teve como 

finalidade obter informação completa e detalhada da perspectiva do participante, ou seja, 

descrições da visão do mundo do entrevistado para a interpretação dos significados dos 

fenómenos descritos (Polkingorne, 2005). As questões das entrevistas foram decididas a partir 

da definição do problema e da revisão da literatura e o guião foi evoluindo à medida que o 

processo de análise de dados ia evoluindo também, desde o pré-teste até à versão final  (Anexo 

1.1). 

 

2.4.4. Procedimento 

 

Foi realizado um pré-teste com aplicação do Guião de Entrevista Semi-estruturada a duas 

professoras (PT1 – Língua Portuguesa; PT2 – Matemática) para avaliar a adequação das 

questões aos objectivos formulados, a clareza da linguagem utilizada, entre outors. Este guião 

seria ligeiramente reformulado após a análise das duas entrevistas. 

 As entrevistas aos professores que voluntariamente acederam participar no estudo, 

foram gravadas com o seu consentimento, sendo garantido o anonimato e confidencialidade. 

Procedemos à transcrição verbatim, análise do conteúdo e categorização do material dos textos, 

através de um processo de codificação aberta (análise, decomposição e categorização) assente 

no estabelecimento de relações de similaridade entre conceitos que pareciam associar-se ao 

mesmo fenómeno (Fernandes & Maia, 2001). Ao longo da transcrição, foram seguidas as várias 

ideias, notadas as coerentes com um domínio, colocadas algumas questões ao texto: De que 

está a falar? Quem são as pessoas (professores, alunos)? Como são mencionados os aspectos? 

Quando são mencionados (tempo)? Quanto...? Porquê (razões para...)?. 
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Tivemos, nesta etapa, a colaboração de um segundo investigador que teve acesso à 

grelha de análise elaborada pelo investigador principal e codificou, a partir daí, as entrevistas. 

A escolha da metodologia grounded analysis (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin 

1990, 1998) teve por base os pressupostos de, a partir da experiência dos participantes, chegar 

à compreensão do fenómeno em estudo de forma indutiva através de uma análise estrutural de 

categorias do discurso. 

 Através de um método indutivo procedeu-se à análise sequencial do texto, com uma 

atitude de descoberta e contextualização, redução dos dados e codificação do texto com 

objectivos de categorização. A codificação teórica implicou uma reorganização dos dados por 

processos de categorização e conceptualização e permitiu obter indicações para a emergência 

de categorias: termos que remetem para condições (ex. comportamentos); termos que remetem 

para consequências (ex. comportamento em sala de aula vs realização escolar; comportamento, 

realização escolar e sexo); palavras-frase, expressões repetidas pelos participantes; uso de um 

esquema de domínios gerais (neste caso comportamentos externalizados e intenalizados), sendo 

os códigos indutivamente desenvolvidos, mas enraizados nos dados. “Neste recurso constante 

ao questionamento indutivo sobre os dados e as categorias entretanto codificadas, define-se o 

fenómeno em estudo” (Fernandes & Maia, 2001, p. 59).   

A partir das categorias identificadas procedemos a comparações colocando questões aos 

dados sobre a relação existente entre as várias categorias, de forma a alcançar uma 

compreensão mais global e aprofundada do fenómeno em estudo, através da identificação de 

subcategorias e do estabelecimento de relações hipotéticas entre categorias (eixos de análise) e 

exploração de variações do fenómeno (comparação de padrões). 

Nesta fase do estudo empírico, a opção pelos métodos preconizados na grounded theory 

teve como finalidade aprofundar a compreensão sobre um fenómeno – os comportamentos 

problemáticos em contexto de sala de aula e a sua relação com a realização escolar do ponto de 

vista dos professores – e não criar teoria. Pretendemos com esta metodologia obter no final um 

inventário de comportamentos considerados problemáticos pelo professor em sala de aula para 

construção de uma Escala, aplicada numa segunda fase a uma amostra mais alargada de 

professores de diferentes escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. 
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2.5. Resultados 

 

Ao longo da transcrição das entrevistas, seguimos as várias ideias e notámos as ideias 

coerentes com um domínio. A utilização de MEMOS (registo de notas quando se analisavam os 

dados, à margem das transcrições das entrevistas) foi um procedimento e um recurso 

importante desde o início da recolha de dados (no momento das entrevistas) até à redacção do 

texto final do estudo. Da análise de dados, e em consonância com a literatura, resultaram dois 

grandes domínios no que respeita à dimensionalidade dos comportamentos problemáticos 

exibidos pelos alunos em sala de aula, principal foco do estudo: comportamentos externalizados 

e comportamentos internalizados com diversas categorias (Figura 6) a partir das palavras ou 

expressões dos participantes tomados como unidades de análise pela sua relevância, frequência 

ou novidade (Anexo 1.2.). 

 

 
Figura 6. Domínios e categorias de comportamentos problemáticos 
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Num processo descendente dos domínios para as unidades de análise, estas foram 

agrupadas de acordo com comunalidades (aspectos comuns) em conceitos que correspondem a 

categorias (Anexo 1.2.). As questões colocadas ao texto permitiram-nos identificar uma série de 

outros domínios e categorias que emergiram das entrevistas (Figura 7) como: 

assiduidade/absentismo; rotinas diárias (casa); comportamentos de estudo; relação com os 

pais; regras; relação com pares; relação professor-aluno; relação entre o comportamento na sala 

de aula e o rendimento escolar; relação entre comportamento na sala de aula, realização escolar 

e género; apoio ao professor. Para os comportamentos que não se incluíam nestas categorias foi 

criada a categoria Outros.  

 

Figura 7. Domínios e Categorias das Entrevistas aos Professores (restantes Domínios/categorias) 

 

 

Destacamos aqui as categorias que relacionam o comportamento na sala de aula e o 

rendimento escolar e comportamento na sala de aula, realização escolar e género, por serem as 

mais pertinentes para responder às questões de investigação. Assim, quando questionados 

sobre a eventual relação entre o comportamento em sala de aula e o rendimento escolar, os 
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professores afirmam que “Relação mau comportamento/más notas é quase 90%”, “Mau 

comportamento reflecte-se no aproveitamento escolar” (PT1); “alunos distraídos, 

desorganizados, mas resultados bons...é uma excepção”, “associo falta de trabalho e 

concentração na aula aos maus resultados” (P3); “não sei se é o fraco rendimento que leva ao 

desinteresse e o desinteresse aos problemas de comportamento, ou se é o contrário” (P5); 

“quanto pior é o comportamento, do aluno, da turma, pior é o rendimento”, “com problemas 

emocionais acabam por trabalhar, por ir aprendendo” (P7);“o mau comportamento está 

directamente ligado ao mau aproveitamento escolar”, “há problemas emocionais que não 

interferem no desempenho” (P11). 

Relativamente à categoria comportamento na sala de aula, realização escolar e género 

dos alunos, os professores referem: “As raparigas formam o núcleo mais sossegado” (P1); “os 

rapazes são os que têm pior aproveitamento” (P2); “meninas com problemas emocionais, 

desempenho escolar fraco” (P3); “são todos rapazes os que têm problemas”, “elas sofrem com 

os problemas” (P6); “as raparigas com problemas comportamentais são difíceis de lidar” (P9); 

“(as miúdas) choram se têm um  4, querem o 5”(P10). 

 Das restantes categorias podemos destacar algumas significações que os professores 

adiantam como factores explicativos desta relação entre o comportamento problemático e a 

realização escolar. Assim, são apontados alguns factores externos à escola como motivo dos 

„maus‟ comportamentos e/ou resultados escolares nomeadamente a fraca assiduidade ou 

absentismo (“nunca vinha às aulas à tarde” (P6), “chega sempre atrasado” (P10)), a falta de 

rotinas diárias, geralmente relacionadas com supervisão ou acompanhamento parental (“Sai 

com a mãe, toda a tarde fora de casa” (P6), “comportamentos vêm de casa”, “passava muitas 

horas sozinho” (P10)), ou ainda lacunas nos hábitos de estudo ou falta de esforço (“não estuda 

nada” (P1), “estudos em segundo plano” (P2), “falta de trabalho”, “não fazem nenhum esforço” 

(P3)) e as dificuldades na relação e comunicação com os pais (“vamos sabendo das coisas 

(problemas familiares) aos poucos” (P9)) “os recados na caderneta raramente funcionam 

porque os pais não a vêem”, “os pais estão desinteressados” (P10)) chegando mesmo a ser 

referida a oposição entre pais e professores (“os Encarregados de Educação duvidam do que o 

professor está a dizer do filho”, “de um lado está o professor, do outro a família” (P11)). Estas 

são aliás afirmações encontradas em vários estudos nos quais são invocadas à família, pelos 
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professores, as causas do „mau‟ comportamento dos alunos, como se o seu comportamento na 

escola fosse o simples reflexo do seu comportamento em casa (Watkins & Wagner, 2000). 

Outro nível explicativo que emerge do discurso dos professores remete para as questões 

de socialização e o (não) cumprimento de regras por parte dos alunos (associado à indisciplina), 

frequentemente no prolongamento das vivências familiares (“Não aceitam determinadas tarefas 

na sala de aula” (PT1); “dificuldade em saber estar na sala aula” (P3), “falta de autoridade por 

parte da mãe” (P6), “não adianta ameaçar” (P9), “os pais não conseguem dominá-los” (P10); 

“está nas instituições como se estivesse no recreio, como não são obrigados em casa, acham 

que na escola também é assim” (P11)).  

A dimensão relacional, quer ao nível de pares quer na interacção professor-aluno, surge 

de igual modo no discurso dos professores. No que diz respeito às relações horizontais, 

interpares, são referidos aspectos tanto positivos (suporte) como negativos (conflito), o que 

caracteriza as relações humanas em qualquer contexto (“dificuldade em se relacionarem com 

colegas (P2), “conflitos com os outros (P6), “eles entendem-se bem”(P8); “perturbam os colegas 

e também não aprendem” , “andam sempre a bater” (P10)). 

A relação professor-aluno também se caracteriza por alguma dualidade na medida em 

que o professor vê o seu papel tanto como figura protectora, mesmo substituto materno 

(“procuram em nós não só o professor mas a mão amiga” (P4); “pretendem que lhes seja dada 

atenção” (P6); “os professores são um pouco de tudo, psicólogo, mãe” (P9); “somos solicitados 

como pais, confidente, mãe” (P10)), como alguém a quem não é reconhecida autoridade (“não 

me ligam nenhuma” (P4); “estamos todos na mesma escola mas não nos sentamos todos no 

mesmo banco” (P7)); “eu não quero ser mãe, quero ser professora (P10)) ou conciliador (“tento 

dar a volta, relacionar-me” (P9)).  

Por fim, surge no discurso de alguns professores a dificuldade em aceder a recursos 

como forma de colmatar ou minimizar os comportamentos de alunos problemáticos (“estou com 

meios muito limitados para resolver a situação (dos comportamentos problemáticos) ” (P6); “a 

psicóloga não é elástica, só consegue receber espaçadamente ou os casos gravíssimos” (P10)) 

sendo aqui referenciada a necessidade de apoio dos serviços de psicologia. 
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2.6. Discussão e Conclusões 

 

O principal objectivo desta fase do estudo era a identificação de comportamentos 

problemáticos em sala de aula e a sua relação com a realização escolar a partir das percepções 

dos professores, uma vez que estes vivenciam estas situações diariamente e ao longo do tempo, 

podendo, em função dessa circunstância, dar-nos uma visão bastante consistente do fenómeno. 

Assim, na resposta à 1ª questão de investigação (“Como é que os professores percebem 

os comportamentos perturbadores dos alunos em sala de aula?) verificámos uma maior 

incidência nos comportamentos disruptivos de tipo externalizado, os quais, nas palavras dos 

professores, são os mais salientes e os que perturbam directa e significativamente o vector 

principal da sala de aula e a aprendizagem. Isto é consistente com a literatura, pois são vários os 

estudos que demonstram o impacto que este tipo de comportamentos apresenta nas salas de 

aula e particularmente nos professores (Coleman & Gilliam, 1983; Jolivette, Stichter, Nelson, 

Scott, & Liaupsin, 2000; Johnson & Fullwood, 2006; Lopes, 2007). Comportamentos como „falar 

demasiado‟, „distracção, „falta de atenção‟, „impulsividade‟, „comentários inapropriados‟ ou 

mesmo „agressividade verbal‟, configuram os comportamentos identificados pelos professores 

como os mais perturbadores da sala de aula. Como pressuposto, são comportamentos que não 

representam perturbações graves de conduta ou da personalidade, mas comportamentos que, 

pela sua elevada frequência, interrompem sistematicamente o curso das aulas e a instrução.  

Os comportamentos de tipo internalizado como „desinteresse e apatia‟, „isolamento‟ ou 

„timidez‟ reflectem problemáticas ao nível do aluno, mais do que do professor, apesar de alguns 

manifestarem que comportamentos deste tipo devem ser igualmente valorizados. Como refere 

uma das professoras: “estão calados, não me incomodam, mas há um comportamento 

problemático que é o desinteresse” (P10). Trata-se, na generalidade, de referências a 

comportamentos ordinários que os professores interpretam como questões emocionais, 

intrínsecas, em que a imaturidade, a ansiedade ou a depressão ganham relevo, à semelhança 

do relatado noutros estudos (Abad, Forns, & Gómez, 2002; Boon, 2008; Kern, 2008; Santos & 

Graminha, 2006). 
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Relativamente à questão “Como é que os professores interpretam a associação entre os 

problemas emocionais e de comportamento dos alunos e a realização escolar?” pretendíamos 

averiguar a opinião dos professores relativamente à eventual relação entre as dimensões do 

comportamento e da aprendizagem nos alunos problemáticos, fortemente ancorada na literatura 

(Barriga et al., 2002; Brophy, 1996; Coleman & Gilliam, 1983; Fowler, Banks, Der, & Kalis, 

2008; Hinshaw, 1992; Lane, 2007a; Lopes, 2005).  

No que respeita aos problemas emocionais, de natureza interiorizada, a relação com o 

baixo desempenho académico não é tão evidente como no caso dos problemas externalizados, à 

semelhança do que é afirmado noutros estudos (Santos & Graminha, 2006; Kern, 2008; Lane et 

al., 2008). Os professores referem-se frequentemente a comportamentos de tipo disruptivo 

como sendo os que mais se relacionam com o fraco desempenho e aproveitamento escolar, 

particularmente no caso dos rapazes que tendem a exibir este tipo de comportamentos de forma 

mais sistemática do que as raparigas (Abad et al., 2002; Barriga et al., 2002; Hinshaw, 1992). 

Na generalidade os professores reconhecem uma relação intrínseca entre os problemas 

emocionais e de comportamento e a realização escolar. 

Desta forma, emergiram do discurso dos professores alguns factores explicativos dos 

comportamentos problemáticos (exteriorizados e interiorizados) na sala de aula, da subrealização 

escolar e da combinação destas duas variáveis. Entre outras, as explicações „fora de muros‟ 

como as que remetem a origem dos problemas para o sistema familiar, por falta de regras ou de 

supervisão e acompanhamento parental, foram identificadas igualmente por outros autores 

(Watkins & Wagner, 2000). 

Os professores assumem por vezes uma postura protectora em situações mais 

relacionadas com a manifestação de problemas de ordem emocional (interiorizados) pelos 

alunos, sendo menos tolerantes em relação aos comportamentos disruptivos e que desafiam a 

sua autoridade, à semelhança do que é relatado noutros estudos (Gresham, 1998; Jonhson & 

Fullwood, 2006; Pirola & Ferreira, 2007). A tendência para encaminhamento dos „casos difíceis‟ 

para serviços ou técnicos especializados emerge também no relato de alguns professores, o que 

vem ao encontro do relatado noutras pesquisas e reforça o carácter intrínseco dos problemas ao 

aluno (Lopes et al, 2004). 
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As significações atribuídas aos comportamentos problemáticos em sala de aula 

configuram, assim, uma reciprocidade latente entre mau comportamento e realização escolar 

que, gradualmente, se vai tornando mais explícita, desafiando o professor para a assumpção de 

novos papéis para os quais ele nem sempre parece estar preparado. 

Podemos concluir deste estudo que a maioria dos comportamentos problemáticos 

identificados pelos participantes se refere a comportamentos perturbadores, disruptivos da sala 

de aula e do vector ensino, e não a comportamentos perturbados que requereriam uma 

intervenção de carácter mais terapêutico do que educacional. Daqui resultou a construção de 

um instrumento que designamos por Escala de Comportamentos Problemáticos em Sala de Aula 

(ECPSA, Marinho, 2009), instrumento posteriormente aplicado a uma amostra alargada de 

professores de várias escolas e cujos resultados serão apresentados na 2ª fase do estudo 

empírico (Estudo 2). 
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3. Estudo 2.  

“Clusters” comportamentais e de realização escolar  

em alunos do Ensino Básico 

 

3.1. Resumo 

 

A investigação no domínio dos problemas emocionais e de comportamento em contexto 

escolar tem-se focado essencialmente nas problemáticas de elevada gravidade e baixa 

frequência, com amostras clínicas, a partir de instrumentos mais orientados para o 

diagnóstico e a categorização. Neste estudo pretendeu-se abordar os comportamentos 

problemáticos e a sua associação à realização escolar com aplicação de uma Escala de 

Comportamentos Problemáticos em Sala de Aula (ECPSA) construída a partir de concepções 

de professores do Ensino Básico num estudo qualitativo exploratório preliminar. O 

instrumento foi aplicado a 22 professores do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, correspondendo 

a um total de 509 alunos, e foram recolhidas as notas dos testes a Português e Matemática 

desses alunos. A Escala revelou uma estrutura bifactorial (dimensões internalizada e 

externalizada) e índices de consistência interna (α) elevados. Os resultados apontam para a 

existência de associações significativas entre a manifestação de comportamentos 

problemáticos em sala de aula e a realização escolar, principalmente nos anos terminais, 

com um efeito moderado dos comportamentos internalizados e externalizados nas notas dos 

testes. Foram identificados quatro sub-agrupamentos de alunos a partir das variáveis 

comportamentais e de realização escolar, os quais parecem corresponder a combinações ou 

perfis específicos de comportamento e realização académica. Concluímos com implicações 

e recomendações para utilização da ECPSA. 

 

3.2. Abstract 

 

The research on behavioral and emotional problems in school context has been usually 

targeted to clinical samples, with high severity and low prevalence rates, and mostly on 

pathologies through special focus on diagnosis and categorization. The Classroom Problems 

Behavior Scale (CPBS), resulting from an exploratory study regarding Portuguese teacher‟s 

conceptions about pupils‟ difficult behaviors in the classroom, was applied to 22 High School 
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teachers, involving 509 students. A two factorial structure (internalized and externalized 

dimensions) emerged froam CPBS and it was revealed satisfactory reliability and content 

validity. Academic achievement was determined from Portuguese and Math tests grades. A 

significant relation between behavior problems in the classroom and academic achievement 

was found, especially in the upper school grades, with a moderate effect of the internalized 

and externalized behaviors on test grades. Finally, four clusters of students were identified 

which seemed to fit specific behavioral and academic patterns. Implications of results and 

recommendations for use of the CPBS are discussed. 

 

 

3.3. Introdução 

 

A investigação sobre os problemas emocionais e de comportamento em idade escolar é, 

ainda, um domínio emergente em Portugal, encontrando-se numerosos estudos internacionais, 

principalmente nos países anglo-saxónicos, que ilustram a associação entre os problemas 

emocionais e de comportamento e os problemas de aprendizagem e, consequentemente, o 

insucesso e/ou abandono escolar. 

Alguns estudos no domínio dos comportamentos problemáticos em sala de aula 

sugerem que o envolvimento e a responsividade dos alunos se correlacionam positivamente com 

ganhos académicos e constituem uma componente chave na prevenção do insucesso escolar 

(Brophy, 1996; Brophy & Good, 1986; Levy & Chard, 2001; Sutherland, Lewis-Palmer, Stichter, 

& Morgan, 2008). Numa outra perspectiva, diversos autores sugerem que a instrução 

inadequada e a subrealização escolar podem representar um factor de risco para muitos dos 

problemas de comportamento manifestados pelos alunos (Gable, 2004; Barriga et al., 2002). 

Diariamente, parece haver alunos que causam problemas em sala de aula para escapar à 

frustração que resulta de não compreenderem as questões (da matéria), ou não saberem as 

respostas a essas questões (Gable, 2004). O mesmo autor afirma que uma instrução 

inadequada pode desencadear comportamentos de desobediência, condutas anti-sociais e outras 

violações das normas, motivados pelo desejo do aluno escapar a uma situação desagradável ou 

aversiva na sala de aula. Em muitas situações, a sala de aula acaba por se tornar uma espécie 

de anátema para os alunos que lutam para trabalhar sob condições em que a conformidade 
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comportamental tem precedência sobre a acomodação à instrução (Gable, 2004; Levy & Chard, 

2001). 

Na literatura sobre os problemas emocionais e do comportamento em idade escolar 

realça-se o facto de a maior parte dos estudos se centrar nas perturbações emocionais e do 

comportamento (EBD – Emotional and Behavioral Disorders), problemáticas com uma forte 

componente clínico-patológica que dificultam a compreensão de fenómenos triviais na sala de 

aula que interferem com a instrução e a aprendizagem. Essas perturbações incluem condutas 

disruptivas e anti-sociais, distúrbios de personalidade, autismo, ansiedade, depressão, entre 

outros (Kern, 2008; Zabel, 1988). No entanto, o que se verifica ao abordar os comportamentos 

problemáticos dos alunos em sala de aula parece resultar da ambivalência inerente ao próprio 

conceito de EBD, isto é, as dificuldades emocionais e do comportamento encontram-se entre 

dois extremos (Jones, 2003): (1) alunos que são disruptivos ou experienciam algum tipo de 

stress emocional dentro de parâmetros esperados e (2) alunos cujos sintomas se inscrevem 

numa doença mental, rara em crianças e jovens.  

A identificação de agrupamentos e subagrupamentos de comportamentos problemáticos 

em sala de aula foi originalmente introduzida por Brophy (1996) nos seus estudos sobre gestão 

da sala de aula. Esta conceptualização reposiciona o agrupamento como um conjunto de traços 

comportamentais, cognitivos e emocionais que tende a ocorrer conjuntamente em determinados 

indivíduos, em determinados contextos e em determinados momentos (Lopes, 2001), ou seja, 

um produto da interacção indivíduo-meio (dimensão) e não uma condição intrínseca ao indivíduo 

(categoria) (Gresham, 1998).  

Na perspectiva de Cullinan (2007) as classificações dimensionais, também designadas 

de classificações empíricas, são compatíveis com o ponto de vista de que as EBD são formas 

extremas de problemas comportamentais e emocionais ordinários, mais do que condições 

extraordinárias. A identificação da tipologia das EBD processar-se-á, assim, pela procura de 

agrupamentos de problemas, ou agrupamentos de sujeitos, que têm características comuns. 

Vários autores documentam a bidimensionalidade dos problemas emocionais e do 

comportamento identificando uma dimensão internalizada, que se caracteriza por isolamento 

social, ansiedade, depressão, comportamentos obsessivo-compulsivos, timidez (auto-centrados), 
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e uma dimensão externalizada, com comportamentos como desafio, impulsividade, 

desobediência, agressão, disrupção, comportamento anti-social e actividade excessiva (dirigidos 

aos outros) (Achenbach & McConaughy, 1996; Barriga et al., 2002; Boon, 2008; Cullinan, 2007; 

Santos e Graminha; 2006). 

Uma outra asserção, fortemente sustentada na literatura, remete para a associação 

entre comportamentos problemáticos e sub-realização escolar, variáveis que se influenciam 

reciprocamente e constituem, por si só, um factor de risco mútuo (Barriga et al., 2002; Gable, 

2004; Gable, Hendrickson, Tonelson, & Acker, 2002; Hinshaw, 1992; Lane, 2007a). Alunos com 

baixa realização escolar, por exemplo, tendem a apresentar mais comportamentos 

problemáticos do que alunos com rendimento médio ou bom (Lopes, 2005).  

A relação entre problemas comportamentais e realização escolar pode revestir-se de 

diferentes interpretações: (i) numa perspectiva educacional os problemas de comportamento 

constituem um sério obstáculo a uma aprendizagem óptima; (ii) numa perspectiva 

psicopatológica a baixa realização escolar representa um factor de risco para os problemas de 

comportamento; e (iii) numa perspectiva sistémica os problemas comportamentais e de 

realização escolar exercem influências recíprocas que, ao longo do tempo, podem afectar 

negativamente o desenvolvimento dos indivíduos e dos seus ambientes (Barriga et al., 2002). 

Deste modo, a compreensão da forma como o contexto de sala de aula e o 

comportamento do professor podem influenciar a relação entre aprendizagem e comportamento 

tem sérias implicações para a intervenção (Sutherland et al., 2008). Partindo do pressuposto 

que o comportamento está intrinsecamente relacionado com o contexto em que ocorre, se as 

variáveis do ambiente se alteram, o comportamento também se poderá alterar. As implicações 

deste pressuposto, para a sala de aula e para os professores, passam por compreender que não 

se consegue fazer com que todos os alunos aprendam ao mesmo ritmo, nem que todos os 

alunos se comportem adequadamente. Níveis elevados de comportamentos problemáticos em 

sala de aula podem conduzir a interacções negativas na relação professor-aluno e a um baixo 

envolvimento do aluno na instrução (Sutherland et al., 2008). 

Por outro lado, a natureza complexa e multifacetada das salas de aula coloca 

importantes desafios à investigação aplicada ao desenvolvimento de medidas válidas que 
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captem a natureza das relações idiossincráticas e multidireccionais entre estas variáveis – 

realização escolar e comportamento – e, simultaneamente, estabeleçam critérios para aplicação 

em futuras investigações e intervenções.  

Na procura de medidas objectivas dos comportamentos que se manifestam na sala de 

aula, as características singulares dos alunos problemáticos (disruptivos, com problemas 

emocionais, de atenção, de realização escolar, etc.), as características dos professores (burnout, 

inexperiência, falta de formação, etc.) e a interacção dinâmica das variáveis (relação professor-

aluno, associação entre problemas de aprendizagem e de comportamento), devem ser 

consideradas para determinar para quem e em que condições as intervenções são eficazes 

(Gable et al., 2002; Sutherland et al., 2008; Spivack & Swift, 1967). Esta perspectiva sistémica 

era já corroborada por Adelman (1989) que defendia a necessidade de criação de novas 

medidas de avaliação dos comportamentos problemáticos que tivessem em consideração 

variáveis pessoais e ambientais, abordagem mais útil para detecção de factores da sala de aula 

associados aos problemas de aprendizagem e de comportamento. 

Numa breve análise dos instrumentos de avaliação habitualmente utilizados nas 

problemáticas da infância e adolescência, o recurso aos professores como informantes 

privilegiados acerca do comportamento manifestado pelos alunos tem sido uma opção 

recorrente na investigação sobre os comportamentos perturbadores em sala de aula. Johnson & 

Fullwood (2006, pp. 21-22) sustentam a validade desta opção ao afirmarem que “teacher 

expectations and perceptions of disturbing behaviors may form the basis for of how the student 

and teacher interact23” e Good e Brophy (2000) reforçam esta ideia ao afirmar que as 

percepções dos professores acerca das competências académicas e comportamentais dos 

alunos são uma variável crítica da sala de aula.  

Partindo de uma conceptualização dos comportamentos problemáticos contextualizada 

em sala de aula procurámos, neste estudo, identificar quais os comportamentos mais frequentes 

que os professores sinalizam como perturbadores do processo de ensino-aprendizagem através 

da administração de uma Escala de comportamentos (tipo likert) que resultou de um primeiro 

                                                   
23 As expectativas e percepções dos professores acerca dos comportamentos problemáticos podem moldar a forma como alunos e professores 
interagem. 
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estudo de natureza qualitativa e exploratória, procurando validar as concepções de professores 

acerca do fenómeno em estudo. 

A opção metodológica pela abordagem de carácter quantitativo, subsequente a um 

estudo de natureza qualitativa, permitiu-nos desenhar e implementar um plano de investigação 

em que, do ponto de vista epistemológico, a componente teórica/naturalista (apoiada na 

grounded analysis) fortemente contextualizada e idiossincrática, se complementa, de forma 

dialéctica, com a componente empírica (Morais & Neves, 2007) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Desenho da investigação (adapt. de Morais & Neves, 2007, p. 79) 

 

Outro contributo, derivado da primeira fase do estudo empírico, foi a geração e 

ampliação das questões de investigação, passando do discurso e das concepções individuais dos 

professores, para a construção e aplicação de um instrumento a um grupo de professores mais 

vasto e diversificado, respondendo assim a um dos pressupostos das metodologias mistas – a 

triangulação. O objectivo foi criar uma escala com itens que considerassem todo o espectro de 

comportamentos em sala de aula (amostra não clínica) e descritos pelos professores. 

Assim, um dos propósitos deste estudo (a partir dos resultados do Estudo 1), realizado 

com professores das disciplinas de Português e Matemática do 5º, 7º e 9º ano de escolaridade, 

é apresentar todos os procedimentos que estiveram na origem da construção e aplicação da 

ECPSA (Escala de Comportamentos Problemáticos em Sala de Aula) a um grupo de 22 
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professores de três escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, a leccionar as mesmas 

disciplinas, correspondendo a total de 509 alunos. Após análise das qualidades psicométricas da 

Escala (estrutura factorial, consistência interna, sensibilidade), procurámos analisar as relações 

entre variáveis dos professores e dos alunos explicativas das associações entre problemas 

emocionais, comportamentais e de realização escolar e, ainda, caracterizar subagrupamentos 

(clusters) de combinações comportamentais que permitam identificar alunos em risco de 

insucesso ou abandono escolar. 

 

3.4. Questões de Investigação 

 

Nesta fase do estudo colocámos dois grandes grupos de questões de investigação 

derivados da revisão da literatura e dos resultados do estudo exploratório (estudo 1): o primeiro 

grupo de questões está relacionado com as características dos professores; o segundo 

compreende variáveis dos alunos identificadas e percepcionadas pelos professores. 

a) Questões relativas aos Professores: (i) Terá a experiência do professor (anos de 

serviço) influência na manifestação de comportamentos problemáticos pelos alunos 

em sala de aula? (ii) Existe alguma associação entre os comportamentos 

problemáticos dos alunos identificados em sala de aula e o género do professor? (iii) 

Qual a relação entre o ano de escolaridade leccionado pelo professor e a ocorrência 

percebida de comportamentos problemáticos dos alunos em sala de aula? 

b) Questões relativas aos Alunos: (i) Será que existe uma relação entre a manifestação 

de comportamentos problemáticos dos alunos e o seu desempenho/realização 

escolar? (ii) Os alunos identificados com problemas de comportamento de tipo 

internalizado e externalizado diferem no seu desempenho/realização escolar? (iii) 

Existirá uma associação do sexo e idade dos alunos à manifestação de 

comportamentos problemáticos em sala de aula? (iv) Será possível identificar 

características comportamentais de tipo externalizado e internalizado e de realização 
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escolar comuns, de forma a agrupar os alunos por combinações comportamentais 

(clusters)? 

 

3.5. Método 

 

3.5.1. Objectivos 

 

O principal objectivo deste estudo, que teve como ponto de partida a construção de um 

instrumento de avaliação de comportamentos problemáticos em sala de aula adaptado à 

realidade portuguesa, foi determinar as relações entre a manifestação de comportamentos 

problemáticos, externalizados e internalizados, em sala de aula (de acordo com opiniões dos 

professores) e a realização escolar de alunos do ensino básico (5º, 7º e 9º anos de 

escolaridade), por referência às notas dos testes das disciplinas de Português e Matemática, e 

eventuais variáveis mediadoras dessa relação. Um outro objectivo foi a identificação de 

subagrupamentos (clusters) de alunos cujas características comportamentais possam ilustrar o 

risco de insucesso escolar. 

 

3.5.2. Participantes 

 

Este estudo foi conduzido junto de escolas do Ensino Básico (2º e 3ºciclo) da área 

Metropolitana do Porto.  

Participaram no estudo 22 professores das disciplinas de Português e Matemática, de 

três escolas do Ensino Básico (2º e 3º Ciclo), abrangendo um total de 22 turmas (509 alunos). 
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a) Professores 

 

No conjunto dos professores, com idades compreendidas entre os 28 e os 59 anos (M= 

44; Dp =8.6) e um tempo de serviço entre 3 e 35 anos (M=18.4; Dp=8.8), a maioria é do sexo 

feminino (n=17, 77.3%). Dos 22 professores, 11 de cada disciplina, a maioria leccionava o 7º 

ano de escolaridade (n = 10, 45.5%), seguindo-se o 5º ano (n = 7, 31.8%) e o 9º (n = 5, 22.7%). 

Relativamente à sua formação académica, a totalidade dos professores tem como 

formação de base a licenciatura; 18 (82%) não têm qualquer formação complementar e dos 

restantes 1 (4%) possui mestrado e 3 (14%) fizeram profissionalização em serviço. Quanto ao 

tempo de permanência na escola onde se encontram actualmente, verifica-se uma grande 

dispersão dos resultados (mínimo 3 meses, máximo 24 anos), sendo o tempo médio de 8 anos. 

Na distribuição dos professores pelas três escolas, 10 (46%) pertenciam a uma escola de zona 

urbana (FG) e que esteve envolvida no Estudo 1, 10 (46%) provinham de uma escola de uma 

zona rural (AvM) e apenas 2 (8%) de uma outra escola de zona urbana.  

 

 

b) Alunos 

 

Os 509 alunos abrangidos pelo estudo, provenientes de 22 turmas de Português (n = 

263, 52%) e Matemática (n = 246, 48%) das 3 escolas já mencionadas, eram na sua maioria 

raparigas (n = 269, 52.8%) e apresentavam idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos 

(M=12.5; Dp= 1.9), sendo maior o grupo dos 12 aos 14 anos (n = 236, 46.4%). A maioria dos 

alunos frequentava o 7º ano de escolaridade (n = 218, 43%), distribuindo-se os restantes pelo 5º 

(n = 170, 33%) e 9º ano (n = 120, 24%). Na distribuição dos alunos pelas escolas tinhamos a 

maior representação numa escola de zona urbana (FG: n = 235, 46%) e numa escola de zona 

rural (AvM: n = 227, 45%), tendo uma outra escola de zona urbana participado apenas com 2 

turmas (CM: n = 46, 9%). 
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3.5.3. Instrumentos 
 

 

a) Questionário de Dados Socio-demográficos (Professores e alunos) 

 O questionário para caracterização socio-demográfica dos participantes, que foi entregue 

juntamente com uma carta de apresentação do investigador e do estudo (Anexo 2.2.) a cada 

professor, era composto por uma 1ª parte com dados relativos ao próprio professor: sexo, idade, 

formação académica de base e complementar, número de anos de serviço, escola e localidade, 

tempo de serviço na Escola, ano de escolaridade (5º, 7º ou 9º ano), turma e disciplina 

(Português ou Matemática) leccionada (Anexo 2.4.). Este questionário era acompanhado de um 

conjunto de escalas – Escala de Comportamentos Problemáticos em Sala de Aula (versão para 

investigação) – para ser preenchida pelo professor para cada aluno da turma leccionada (Anexo 

2.5.) e ainda um Registo Individual por Turma (Anexo 2.6.) que solicitava informação relativa aos 

alunos nomeadamente: ano, turma e disciplina, número de aluno, sexo (M/F) e idade. 

 

b) Dados sobre a realização escolar dos alunos 

 Foram solicitadas aos professores as notas dos testes do 2º período (1º, 2º e 3º teste) 

do ano lectivo em curso (2008/09) e um espaço para observações que os professores 

julgassem pertinentes preencher (por ex. aluno repetente, com necessidades educativas 

especiais, estrangeiro, etc.) no Registo Individual por Turma (Anexo 2.6.). As notas eram 

traduzidas em 5 níveis: Fraco, Não satisfaz, Satisfaz, Satisfaz bastante, Excelente. 

A recolha das notas dos testes do 2º período para caracterização da realização escolar 

dos alunos baseou-se no facto de terem a vantagem de traduzir aquilo que marcará o sucesso 

ou o insucesso escolar (validade ecológica) dos alunos. Esta é aliás a posição assumida por 

outros investigadores, nomeadamente Lemos, Almeida, Guisande e Primi (2008) num estudo 

conduzido para analisar o rendimento académico ao longo da escolaridade. Circunscrevemo-nos 

às disciplinas de Português e Matemática, por se tratar de disciplinas que contemplam a 

componente geral de formação desde o 1º ciclo do Ensino Básico, de natureza transversal a 
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todos níveis de escolaridade, e cujos conteúdos são os habitualmente contemplados nos estudos 

internacionais de literacia.  

 

 

c) Escala de Comportamentos Problemáticos em Sala de Aula (ECPSA) 

 

 A Escala CPSA é um instrumento resultante do estudo exploratório (Estudo 1), realizado 

com professores de Português e Matemática a leccionarem no 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, 

cujos resultados foram anteriormente apresentados. Após análise do conteúdo das entrevistas 

aos professores por dois investigadores, chegou-se a uma primeira versão da escala de 

comportamentos problemáticos com 62 itens (Anexo 2.1.). Esta escala foi submetida a reflexão 

falada dos itens por um grupo de investigadores/especialistas constituído por professores e 

psicólogos com formação pós-graduada, tendo sido elaborada a partir daí a versão final com 20 

itens. Trata-se de uma escala em formato likert de 4 pontos em que se pede ao professor para: 

“Dos comportamentos listados assinalar com uma cruz (X) a frequência com que o(a) aluno(a) 

os exibe na sua sala de aula”, sendo as opções de resposta: “nunca ou raramente”, “por 

vezes/algumas vezes”, “muitas vezes”, “frequentemente”. 

À selecção dos itens que constituíram a versão final da ECPSA (Anexo 2.5.) presidiram 

os seguintes critérios: corresponderem sempre que possível a comportamentos observáveis (o 

que levantou alguns problemas nos itens de cariz internalizado), evitar a duplicação de itens, 

evitar formulações na negativa (itens de sentido inverso). Na versão final da Escala, os itens 

foram distribuídos de 1 a 20 de forma aleatória. 

 

d) Princípios Éticos 

 

 Juntamente com os questionários foi entregue a cada professor, em duplicado, uma 

Declaração de Consentimento Informado (Anexo 2.3.) sendo explicados os objectivos e método 

do estudo. Após respondermos às questões colocadas e salvaguardarmos o sigilo e 

confidencialidade dos dados recolhidos, a Declaração foi assinada pelo investigador e por cada 

participante.  
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3.5.4. Procedimento 

 

 

Na sequência de um contacto inicial com a Direcção das escolas foram explicados os 

objectivos e o âmbito do estudo. Três Directores de Escola acederam a divulgá-lo junto dos 

professores de Português e Matemática nas reuniões dos respectivos departamentos e/ou em 

Conselho Pedagógico. Posteriormente, foi feito um contacto pessoal e individual com todos os 

professores que voluntariamente aceitaram participar no estudo e manifestaram o seu 

consentimento informado. Foram, ainda, explicados os objectivos do estudo e apresentados os 

instrumentos de recolha dos dados. Em nenhum momento se procedeu à identificação quer dos 

professores quer dos alunos das turmas por eles seleccionadas. De referir que uma das escolas 

(Escola FG) tinha já sido alvo do estudo exploratório (Estudo 1), no ano lectivo 2007/08, tendo 

alguns dos professores participado também na 2ª fase de investigação (Estudo 2) que decorreu 

entre Abril e Junho de 2009. Duas escolas eram de uma zona urbana (FG e CM) e a terceira 

estava inserida numa zona rural, semi-urbana (AvM).  

 
 
 

3.6. Resultados 

 

3.6.1. Estudo da Escala ECPSA 

 

Estrutura Factorial – Os dados resultantes da administração da escala foram examinados de 

forma a determinar grupos de itens covariantes. Para este passo, bem como para análise da 

validade de constructo da Escala de Comportamentos Problemáticos em sala de Aula (ECPSA), 

foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas como a análise factorial. Os valores 

encontrados para os testes de esfericidade de Bartlett (probabilidade associada <.001) e o índice 

de KMO (0.876) permitiram a realização da análise factorial exploratória.  

Na análise factorial exploratória da escala obteve-se, a partir do Scree Plot (Figura 9) 

uma estrutura bifactorial em que dois factores (eigenvalues > 1) explicavam 49% da variância e 
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que, pela análise do conteúdo dos itens, correspondiam às duas dimensões dos 

comportamentos avaliados (externalizada e internalizada). Apenas dois itens (3 e 10) 

apresentaram índices de saturação inferiores aos recomendados na literatura (.30), não tendo 

sido considerados nas análises posteriores (Pestana & Gageiro, 2005). Os 18 itens que 

compõem a estrutura factorial da escala são apresentados na Tabela 8. 

 

 

Figura 9. Screeplot da análise factorial da ECPSA 

 
 

Tabela 8. Distribuição dos itens da Escala CPSA pelos factores 

 

 

Factor 1 

(externalizado) 

Factor 2 

(internalizado) 

 Itens 2 1 

  4 6 

  5 9 

  7 11 

  8 14 

  12 19 

  13  

  15  

  16  

  17  

  18  

  20  
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Para clarificação da estrutura da escala e da sua bidimensionalidade foi efectuada uma 

rotação VARIMAX. Os itens 3 e 10 continuaram a saturar em valores muito baixos (.04 e .008, 

respectivamente); os restantes itens distribuíram-se de igual forma nos dois factores com índices 

de saturação acima de .30 (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9. Estrutura factorial da Escala CPSA 

Itens    Factor 1   Factor 2  

     (externalizado)  (internalizado) 

 

1. Só participar quando solicitado     .59 

6. Evitar o contacto com os outros     .69 

9. Apatia        .78 

11. Falta de autonomia      .66 

14. Isolamento       .75 

19. Ter medo de errar      .48 

2. Falta de atenção     .70 

4. Fazer comentários despropositados   .89 

5. Reagir impulsivamente    .82 

7. Agressão física      .46 

8. Não obedecer ao professor   .76 

12. Imaturidade     .59    

13. Recusar fazer as tarefas    .69 

15. Irrequietude     .84 

16. Agressão verbal    .67 

17. Indiferença     .48 

18. Conversar com os colegas   .73 

20. Fazer palhaçadas    .83 

 
3. Chorar      .16  .12 

10. Ameaçar o professor    .08  -.03  

 

Consistência Interna – A escala ECPSA apresenta, no global, uma consistência interna elevada, 

com α de Cronbach de .86, o  mesmo  se verificando nas  subescalas externalizada (12 itens), α 

= .91, e internalizada (6 itens) α = .74.  
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Na tabela 10 é apresentado um sumário da estatística descritiva dos itens da Escala 

total (M= 29.2, Dp= 7.27). 

 

 
Tabela 10. Estatísticas Item-total 

Itens Média da escala 
sem o item 

Variância da 
escala sem o item 

Correlação  
item-total 

Alpha de 
Cronbach sem o 

Item 
Item 1 26.93 48.28 .261 .870 

Item 2 27.03 43.11 .717 .846 

Item 3 28.13 51.84 .177 .865 

Item 4 27.80 44.94 .691 .848 

Item 5 27.87 46.44 .624 .851 

Item 6 27.92 50.15 .234 .866 

Item 7 28.19 51.81 .312 .864 

Item 8 28.09 48.98 .617 .856 

Item 9 27.81 47.70 .465 .858 

Item 10 28.23 52.82 .047 .866 

Item 11 27.55 45.63 .557 .854 

Item 12 27.65 45.33 .665 .849 

Item 13 28.03 47.96 .582 .854 

Item 14 27.95 49.89 .279 .864 

Item 15 27.72 45.61 .625 .851 

Item 16 28.13 50.44 .458 .860 

Item 17 27.89 46.49 .649 .851 

Item 18 27.03 45.81 .511 .856 

Item 19 27.62 51.51 .073 .873 

Item 20 27.86 45.99 .634 .851 

 

 

Da análise desta tabela verifica-se que os itens 2 e 4 se correlacionam fortemente com o 

total da escala enquanto os itens 3, 10 e 19 apresentam valores de correlação item-total muito 

baixos. No entanto, retirando esses itens, o valor de alpha não se altera de forma relevante. 

 
 Para o estudo da validade externa da escala foram consideradas as notas de dois testes 

do 2º período nas disciplinas de Português e Matemática. Os valores do coeficiente de 

correlação de Pearson obtidos para o total da ECPSA (r=-.57 para as notas do 1º teste e r=-.59 

para as notas do 2º teste) são significativos (p<.01), correspondendo a um effect size elevado 

(Field, 2009). Esperava-se que os valores da Escala e dos testes apresentassem uma correlação 
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negativa, o que veio a verificar-se. Isto significa que à medida que aumentam os 

comportamentos problemáticos, diminuem os resultados escolares. 

No que se refere à sensibilidade, a distribuição dos resultados nos itens da escala (total 

ECPSA) e nas duas subescalas revelou um padrão assimétrico (curtose e assimetria > 1) (Figura 

10), não se verificando normalidade de distribuição dos resultados (M=29.2; Dp= 7.27). Todos 

os itens com excepção dos nºs 7 e 10 variaram entre o valor mínimo (1) e máximo (4) da escala 

likert (Tabela 11). 

 

 
Figura 10. Distribuição dos resultados na escala CPSA total (ttecpsa) 

 
 
 

  Tabela 11. Estatística descritiva da ECPSA 

 
 Mín. Máx. AIQ Média 

Desvio 
padrão 

Mediana 

 Item1 1 4 1 2.30 .991 2 

 Item2 1 4 1 2.20 .941 2 

 Item3 1 4 0 1.10 .347 1 

 Item4 1 4 1 1.44 .787 1 

 Item5 1 4 1 1.36 .697 1 

 Item6 1 4 0 1.32 .676 1 

 Item7 1 3 0 1.05 .221 1,05 

 Item8 1 4 0 1.14 .427 1 

 Item9 1 4 1 1.43 .721 1 
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 Item10 1 2 0 1.00 .044 1 

 Item11 1 4 1 1.68 .860 1 

 Item13 1 4 0 1.20 .566 1 

 Item14 1 4 0 1.29 .645 1 

 Item15 1 4 1 1.52 .784 1 

 Item16 1 4 0 1.10 .351 1 

 Item17 1 4 1 1.35 .668 1 

 Item18 1 4 1 2.20 .900 2 

 Item19 1 4 1 1.62 .745 1 

 Item20 1 4 0 1.37 .734 1 

Legenda: AIQ – Amplitude interquartílica 
N = 509 

 
 

 

Relativamente às subescalas internalizada e externalizada, na análise exploratória de 

dados obtiveram-se os seguintes resultados (Tabela 12): a subescala internalizada apresentou 

valores entre 6 e 24 pontos (M= 9.63; Dp=.137), e resultados de curtose e assimetria superiores 

a 1; na subescala externalizada os resultados variaram entre 12 e 43 (M= 17.50; Dp=.259), 

com valores de curtose e assimetria igualmente superiores a 1. 

 

 Tabela 12. Estatística descritiva da ECPSA e subescalas 

 
 

Min Max Média  

Desvio 

padrão Assimetria Curtose 

 Total ECPSA 20 62 29.2 7.27 1.23  1.40  

 Subescala Internalizada 6 24 9.6 3.10 1.37  2.30  

 Subescala Externalizada 12 43 17.5 5.84 1.58  2.14  

N = 509 
 
 
 

 Os resultados globais da ECPSA desviam-se significativamente da normalidade (D (509) 

=.143,  p<.001), o mesmo se verificando nos resultados parciais das subescalas internalizada e 

externalizada (Dint (509) = .158, p < .001; Dext (509) = .200, p < .001). 
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3.6.2. Estatística inferencial 

 

a) Variáveis relacionadas com o professor 

 

Em resposta à questão referente às variáveis relacionadas com o professor, 

nomeadamente (i) a relação entre a experiência (anos de serviço) do professor e o 

comportamento problemático dos alunos em sala de aula, os resultados apontam para a 

existência de uma relação significativa (r = -0.272, p <.001) entre a experiência do professor 

(anos de serviço) e a manifestação de comportamentos problemáticos em sala de aula (total 

comportamentos problemáticos), isto é, quanto maior a experiência do professor, menor a 

ocorrência de comportamentos problemáticos identificados em sala de aula. 

Na resposta à questão (ii) pretendia-se verificar a associação entre o comportamento 

problemático dos alunos e o género do professor. Não se verificou uma relação significativa (rs = 

-.013; p=0.765 ) entre as variáveis – aparentemente, não existe uma associação entre o género 

do professor e a ocorrência de comportamentos problemáticos percepcionados em sala de aula. 

A relação entre o género do professor e as dimensões internalizada e externalizada dos 

comportamentos é igualmente residual (rs=-.002 e rs= -.01 respectivamente, p > .05).  

Relativamente à questão (iii) na qual se pretendia determinar a relação entre o ano de 

escolaridade leccionado e a ocorrência de comportamentos problemáticos em sala de aula, os 

resultados apontam para uma relação significativa entre as variáveis (rs=.246, p<.01) – à medida 

que aumenta o nível de escolaridade é maior a frequência de comportamentos problemáticos 

percebidos pelos professores. A proporção de variância partilhada pelas variáveis, (r2) R2 = .06, é 

de apenas 6%. 

 

 

b) Comportamentos dos alunos 

 

Na primeira questão focada no comportamento dos alunos pretendíamos (i) analisar a 

relação entre os comportamentos problemáticos dos alunos e o seu desempenho escolar. A 
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associação entre os níveis de realização escolar (baixo - 1 e 2; médio - 3; alto - 4 e 5) nos testes 

e os totais da ECPSA revelou-se significativa, quer para o 1º teste ( 2= 256.108, gl=68, p<.001), 

quer para o 2º teste ( 2= 258.222, gl=68, p<.001), com coeficientes de correlação de Pearson 

r= -.562 e r= -.568, respectivamente. A níveis baixos de realização escolar correspondem 

frequências mais elevadas de comportamentos problemáticos. 

Para responder à segunda questão (ii) – os alunos identificados com problemas de 

comportamento de tipo internalizado e externalizado diferem no seu desempenho/realização 

escolar – apresentamos, nas Tabelas 13 e 14, a estatística descritiva das subescalas 

internalizada e externalizada da ECPSA em função das notas no 1º e no 2º teste. 

 

 

 

       Tabela 13. Distribuição dos resultados do 1º teste pelas subescalas 
                                  

                               Notas do 1º teste N Média 
Desvio 
padrão 

Min Max  

  

 

Subescala 

Internalizada 

 

Fraco/0 a 19 

 

34 

 

11.5 

 

3.02 

 

6 

 

17 

 Não Satisfaz/ 20 a 49 157 11.1 3.54 6 24 

 Satisfaz/50 a 69 173 9.5 2.68 6 22 

 Satisfaz Bastante/70 a 89 114 7.8 1.73 6 14 

 Excelente/90 a 100 28 7.5 1.51 6 10 

 Total 506 9.7 3.1 6 24 

  

 

Subescala 

Externalizada 

 

Fraco/0 a 19 

 

34 

 

22.7 

 

7.47 

 

12 

 

38 

 Não Satisfaz/ 20 a 49 157 20.2 6.64 12 43 

 Satisfaz/50 a 69 173 16.8 4.68 12 33 

 Satisfaz Bastante/70 a 89 114 14.2 2.19 12 21 

 Excelente/90 a 100 28 13.2 2 12 19 

 Total 506 17.5 5.81 12 43 
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       Tabela 14. Distribuição dos resultados do 2º teste pelas subescalas 

 
 Notas do 2º teste 

N Média 
Desvio 
padrão 

Min Máx  

  

 

Subescala 

Internalizada 

 

Fraco/0 a 19 

 

29 

 

12.3 

 

3.71 

 

7 

 

20 

 Não Satisfaz/ 20 a 49 178 10.9 3.38 6 24 

 Satisfaz/50 a 69 187 92 2.59 6 20 

 Satisfaz Bastante/70 a 89 83 7.7 1.58 6 13 

 Excelente/90 a 100 29 7.4 1.29 6 10 

 Total 506 9.6 3.11 6 24 

  

 

Subescala 

Externalizada 

 

Fraco/0 a 19 

 

29 

 

25.6 

 

8.06 

 

15 

 

43 

 Não Satisfaz/ 20 a 49 178 19.9 6.19 12 39 

 Satisfaz/50 a 69 187 16.1 415 12 33 

 Satisfaz Bastante/70 a 89 83 13.9 1,84 12 19 

 Excelente/90 a 100 29 13.4 1,86 12 18 

 Total 506 17.5 5,8 12 43 

 

 

 

Os efeitos dos comportamentos problemáticos (internalizados e externalizados) nas 

notas dos 2 testes foram determinados através de ANOVA bifactorial. Na análise da 

homogeneidade das variâncias nas notas dos testes, o resultado do teste de Levene é 

significativo (p<.001), logo não se observa igualdade das variâncias. Os resultados obtidos 

indicam um efeito moderado dos comportamentos internalizados, F(17, 337) = 3.17, p < .001, 

η2=.14, e externalizados, F(28, 337) = 3.61, p < .001, η2=.23, nas notas do 1º teste. A 

interacção dos dois tipos de comportamento (Internalizados*Externalizados) não parece ter um 

efeito estatisticamente significativo nas notas, F(122, 337) = 1.11, p= .23, apesar do valor do 

effect size ser elevado (η2= .29). 

 
Em relação às notas do 2º teste, os resultados permitem-nos retirar o mesmo tipo de 

conclusões, isto é, verifica-se um efeito moderado dos comportamentos internalizados, F(17, 

337) = 2.46,  p < .01, η2= .11, e externalizados, F(27, 337) = 4.02, p < .001, η2= .24, nas notas 
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por si só, mas não da interacção entre os dois tipos de comportamento, F(123,337) < 1, p = 

.63, sendo o effect size igualmente elevado (η2= .26). 

 

Na análise das relações entre a idade e o sexo dos alunos e a ocorrência de 

comportamentos problemáticos em sala de aula (questão iii), explorámos os efeitos da idade e 

do sexo nos comportamentos problemáticos manifestados pelos alunos (total da CPPSA). Os 

resultados evidenciam efeitos estatisticamente significativos (p <.001) de ambas as variáveis na 

ocorrência de comportamentos problemáticos, mas não da intersecção Idade*Sexo (p=.108). Os 

valores do effect size são reduzidos para a variável sexo e para a interacção Idade*Sexo (η2= .04 

e η2= .03, respectivamente) e moderados para a idade (η2= .16). 

O valor de t (t(365) = 7.640, p<.001, effect size 0.38) para amostras independentes 

indica a existência de diferenças estatisticamente moderadas entre rapazes e raparigas na 

escala global (total ECPSA). Ao analisar as dimensões dos comportamentos, externalizados e 

internalizados, segundo o sexo (Figura 11), os resultados mostram que as raparigas exibem, em 

média, pontuações mais baixas em ambas as subescalas (M=9.44, Dp=3.14 na subescala 

internalizada; M=15.85, Dp=4.44 na subescala externalizada) do que os rapazes (M=9.84, 

Dp=3.06 na subescala internalizada; M=19.35, Dp=6.62 na subescala externalizada). O teste t 

para amostras independentes revela diferenças significativas entre rapazes e raparigas na 

subescala externalizada (t(507) = -7.068, p<.001), com um effect size moderado (r =.30), mas 

não na subescala internalizada. 

 

 

 

Figura 11. Médias das Subescalas segundo o sexo 
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Para responder à última questão (v) relativa às características comportamentais de tipo 

externalizado e internalizado e realização escolar de forma a identificar perfis/padrões 

comportamentais (clusters) nos alunos, recorremos à Análise de Clusters. As implicações 

teóricas e práticas que presidiram a esta análise basearam-se no pressuposto da 

bidimensionalidade dos comportamentos problemáticos (internalização vs externalização) e da 

sua relação com a realização escolar, o que foi reforçado pelas análises prévias. 

A Análise de Clusters, através do teste K-means ,permitiu-nos identificar 4 clusters no 

grupo total de alunos (N= 504) cujos centróides finais estão representados na tabela 15. 

 

 
Tabela 15. Centróides finais dos Clusters 

 
 

Cluster 
 1 2 3 4 

 Zscore:  nota 1º teste -.85 1.16 -.26 -.79 

 Zscore:  nota 2º teste -.88 1.12 -.22 -.77 

 Zscore:  Subescala 

Internalizada 

.18 -,63 -.20 1.65 

 Zscore:  Subescala 

Externalizada 

1.85 -.59 -.33 -.002 

 

 
Face aos resultados encontrados, caracterizámos os agrupamentos da seguinte forma: 

 Cluster 1 (n = 80, 16%) – sub-realizadores problemáticos (notas dos 2 testes 

abaixo da média e resultados em ambas as subescalas acima da média) – 

alunos que têm fraca realização escolar e níveis elevados de comportamentos 

problemáticos. 

 Cluster 2 (n = 155, 30%) – ajustados (notas dos dois testes acima da média e 

resultados de ambas as subescalas abaixo da média) – alunos que têm boa 

realização escolar e baixos níveis de comportamentos problemáticos. 

 Cluster 3 (n = 193, 39%) – sub-realizadores sem problemas de comportamento 

(notas dos testes negativas e resultados em ambas as subescalas abaixo da 

média) – alunos com fraca realização escolar e baixos níveis de 
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comportamentos problemáticos; o maior grupo que inclui alunos em risco de 

insucesso e/ou abandono escolar. 

 Cluster 4 (n = 76, 15%) – sub-realizadores internalizados (notas dos testes 

negativas (abaixo da média), resultados da subescala internalizada acima da 

média e da subescala externalizada abaixo da média) – alunos com fraca 

realização escolar, com níveis elevados de comportamentos internalizados e 

baixos níveis de comportamentos externalizados; o menor grupo. 

 

Para estudo das diferenças entre os agrupamentos procedemos a uma análise 

estatística multivariada (MANOVA), tomando como variáveis dependentes (VD) as notas do 1º e 

do 2º teste e os resultados em ambas as subescalas (externalizada e internalizada), sendo a 

variável independente (VI) a pertença ao agrupamento (Cluster). 
 
 As médias e desvios-padrão das quatro variáveis por cluster são apresentados na tabela 
16.  
 

Tabela 16. Médias e desvios-padrão das variáveis dependentes por Cluster 
 Nº do Cluster Média Desvio padrão n 

Z nota 1º teste 

 

1 -.85 .68 80 

2 1.16 .55 155 

3 -.26 .59 193 

4 -.79 .63 76 

    

Z nota 2º teste 

 

1 -,88 .62 80 

2 1.12 .72 155 

3 -.22 .54 193 

4 -.77 .59 76 

    

Z Subescala 

Internalizada 

 

1 .18 .89 80 

2 -,63 .50 155 

3 -,20 .56 193 

4 1.65 .93 76 

    

Z Subescala 

Externalizada 
 

1 1.85 .82 80 

2 -,59 .36 155 

3 -,33 .46 193 

4 -,002 .63 76 
 N= 504 
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Na análise da pertença ao Cluster, os resultados dos testes F evidenciam diferenças 

significativas entre os clusters F(12, 1497) = 157.12, p < .001. O lambda de Wilks, Λ = .059, 

F(12, 1315) = 209.59, p < .001, confirma a significância das diferenças entre os vários clusters, 

relativamente às notas dos testes e aos resultados das subescalas externalizada e internalizada. 

As percentagens da variância explicada das VD‟s (R squared) são respectivamente de r2=.65 

(notas do 1º teste), r2=.62 (notas do 2º teste), r2=.55 (subescala internalizada), r2 =.71(subescala 

externalizada), com effect sizes superiores a .70. 

Os resultados foram explorados com os testes post hoc de Tukey e Scheffe verificando-

se diferenças significativas (p <.001) entre todas as VD‟s e a pertença ao cluster com excepção 

das notas do 1º e do 2º teste no Cluster 1 (sub-realizadores problemáticos) e no Cluster 4 (sub-

realizadores internalizados), p = .956 e p = .764, respectivamente. 

 
Depois de testadas as diferenças entre os grupos, explorámos a combinação das VD‟s 

através de uma Análise Discriminante, obtendo-se três funções. A primeira função discriminante 

explica 66.5% da variância, R2 canónico = .89, enquanto a segunda função explica 27%, R2 

canónico =.78 e a terceira  apenas 6.5%, R2 canónico = .52. Em combinação, as duas primeiras 

funções discriminantes explicam mais de 90% da variância, pelo que foram consideradas nas 

análises posteriores. O índice lambda de Wilks apresenta valores significativos para a 

combinação das funções, p < .001, pelo que se conclui que as combinações das VD‟s 

discriminam e maximizam a separação entre os grupos (validação dos Clusters), representados 

graficamente na figura 12. 

 
Figura 12. Representação dos 4 Clusters 



 

 

133 

 

3.7. Discussão  

 

 

A análise das qualidades psicométricas da Escala de Comportamentos Problemáticos 

em Sala de Aula (ECPSA) permitem-nos considerar que foi assegurada a validade do constructo 

subjacente à sua construção – a bidimensionalidade dos problemas emocionais e do 

comportamento, tal como reportado por outros estudos (Achenbach & McConaughy, 1996; 

Barriga et al., 2002; Cullinan, 2007; Santos e Graminha; 2006; Zabel, 1988) – bem como a sua 

validade interna.  

 

Os resultados da aplicação da ECPSA permitiram-nos constatar que, quanto maior a 

experiência do professor (mais anos de serviço), menor a ocorrência de comportamentos 

problemáticos identificados em sala de aula. Tal como outros estudos salientam, a experiência 

do professor parece ser uma variável importante na gestão de um clima favorável à 

aprendizagem na sala de aula e no controlo de alunos com comportamentos mais 

perturbadores. Estes resultados são congruentes com os de outros estudos que ilustram a 

mesma tendência na relação dos anos de experiência do professor com a manifestação de 

comportamentos problemáticos dos alunos (Kaiser, Cai, Hancock, & Foster, 2002), o que poderá 

estar ainda associado a um maior grau de tolerância do professor mais experiente. 

 

No que diz respeito ao género do professor, e apesar de, na sua maioria, os 

participantes do estudo serem do sexo feminino, aparentemente não existe uma associação 

entre o género do professor e a ocorrência de comportamentos problemáticos percepcionados 

em sala de aula. A relação entre o género do professor e as dimensões internalizada e 

externalizada dos comportamentos é igualmente residual, o que significa que a 

manifestação/sinalização de comportamentos problemáticos internalizados ou externalizados 

dos alunos em sala de aula não parece estar relacionada com o género do professor. A literatura 

neste domínio não é consensual – tem-se afirmado que as crianças tendem a relacionar-se 

melhor com os professores do mesmo género e vice-versa e que os professores do sexo 

masculino tendem, mais do que as professoras, a proporcionar experiências de aprendizagem 
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directamente relacionadas com os interesses dos rapazes (Carrington & McPhee, 2008), 

controlando desta forma comportamentos mais perturbadores da sala de aula. 

A associação encontrada entre o ano de escolaridade leccionado e a ocorrência de 

comportamentos problemáticos identificados pelos professores em sala de aula parece significar 

que, quando aumentam os anos de escolaridade, aumentam os comportamentos problemáticos 

dos alunos. Este resultado poderá reforçar as trajectórias de risco dos comportamentos 

problemáticos, de origem precoce, para o ajustamento social e rendimento académico. A 

evidência empírica sustenta esta afirmação uma vez que, à medida que se vai progredindo na 

escolaridade, as exigências aumentam, sendo cada vez menores as capacidades de resposta de 

um vasto número de alunos às exigências escolares com “subsequente alienação face às tarefas 

escolares” (Lopes, 2001, p. 61). A manifestação do mau comportamento do aluno em sala de 

aula pode assim vir a servir funções adaptativas e de protecção face ao fracasso recorrente na 

realização escolar (Gable et al., 2002; Hinshaw, 1992). 

 Estes comportamentos problemáticos manifestados em sala de aula parecem acabar por 

se reflectir no desempenho académico dos alunos. Atendendo aos níveis de realização escolar 

(baixo, médio e alto) nos testes e aos totais da Escala CPSA observados, os resultados são 

indicativos de uma relação significativa e inversa entre as variáveis, isto é, quanto mais baixo o 

desempenho escolar, mais alta é a pontuação total da escala (maior a frequência de 

comportamentos problemáticos) e vice-versa, tal como relatado noutros estudos (Barriga et al., 

2002; Gable, 2004; Gable, et al., 2002; Hinshaw, 1992; Lane, 2007a; Lopes, 2005; Santos & 

Graminha, 2006). Esta relação pode também estar associada a um maior risco de abandono 

escolar – Finn e colegas (2008), Wiley, Siperstein, Bountress, Forness, & Brigham (2008), 

associam a manifestação de comportamentos problemáticos a uma baixa realização escolar e ao 

absentismo que poderá culminar no abandono precoce da escola. 

Os alunos com problemas de comportamento de tipo internalizado e externalizado 

evidenciaram diferenças de desempenho (realização escolar) significativas, tendo-se verificado a 

existência de efeitos moderados dos comportamentos internalizados e externalizados nas notas 

dos testes. A interacção dos dois tipos de comportamento (Internalizados*Externalizados) não 

parece influenciar significativamente as notas apesar do valor do effect size ser elevado – isto 

poderá indicar que, apesar da presença de ambos os tipos de comportamentos problemáticos 
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não parecer influenciar significativamente a realização escolar, o efeito dessa interacção não 

deverá ser menosprezado. A literatura aponta que o desempenho académico pode ser afectado 

pela presença de comportamentos internalizados e externalizados isoladamente (Hayling et al., 

2008; Santos & Graminha, 2006; Wehby et al., 2003), mas também pela sua combinação 

(Barriga et al., 2002; Forness, 2007; Gresham, 1998; Levy & Chard, 2001; Wiley et al., 2008). 

Quanto às variáveis idade e sexo dos alunos na manifestação de comportamentos 

problemáticos, verificaram-se efeitos significativos de ambas as variáveis na ocorrência de 

comportamentos problemáticos, mas não da intersecção Idade*Sexo. Os valores do effect size, 

reduzidos para a variável sexo e para a interacção Idade*Sexo, e moderados para a idade, 

podem ilustrar uma maior influência da variável idade do que da variável género na 

manifestação de comportamentos problemáticos percebidos pelos professores. A investigação 

sugere que alunos mais novos com subrealização escolar são mais susceptíveis de desenvolver 

problemas internalizados (ex. ansiedade, depressão), e por isso mais difíceis de identificar, do 

que colegas mais velhos que tendem a exibir comportamentos mais de tipo externalizado (Lopes, 

2005).  

Foram ainda encontradas diferenças moderadas entre rapazes e raparigas na escala 

global (total ECPSA). Ao analisarmos as dimensões dos comportamentos, externalizados e 

internalizados, segundo o género dos alunos, os resultados mostram que as raparigas exibem, 

em média, pontuações mais baixas em ambas as subescalas sendo significativas as diferenças 

entre rapazes e raparigas na subescala externalizada, com um effect size moderado, mas não na 

subescala internalizada. Estes resultados não são totalmente consensuais com a literatura que 

aponta, tendencialmente, maiores níveis de comportamentos exteriorizados nos rapazes e 

interiorizados nas raparigas (Achenbach e McConaughy, 1996; Finn et al., 2008; Gresham, 

Lane, & Beebe-Frankenberger, 2005;  Hinshaw, 1992). 

 

Agrupamentos comportamentais de alunos 

 

Por fim a determinação de agrupamentos comportamentais, através da análise de 

Clusters, resultou na identificação de três sub-agrupamentos de alunos em risco de insucesso 

e/ou abandono escolar e um sub-agrupamento com características adaptativas. O grupo mais 



 

 

136 

 

numeroso (Cluster 3 - sub-realizadores sem problemas de comportamento) inclui alunos com 

fraca realização escolar e baixos níveis de comportamentos problemáticos, tanto de tipo 

internalizado como externalizado. O segundo maior agrupamento de alunos (Cluster 2 – 

ajustados) inclui alunos com bons resultados escolares e baixa frequência de problemas 

comportamentais em sala de aula. De todos os grupos, este parece ser o único cujo risco de 

insucesso escolar é residual. 

Os alunos sub-realizadores problemáticos (Cluster 1), com resultados escolares 

negativos e com comportamentos problemáticos generalizados (internalizados e externalizados), 

podem ser considerados alunos em duplo risco, sendo fortes candidatos ao insucesso e 

abandono escolar. Também os alunos sub-realizadores internalizados (Cluster 4) com fraca 

realização escolar (abaixo da média) e comportamentos de tipo internalizado parecem constituir 

um grupo de risco (Brophy, 1996). 

Os sub-agrupamentos 1 (sub-realizadores problemáticos) e 4 (sub-realizadores 

internalizados) parecem não diferir nas notas do 1º e do 2º teste. A literatura evidencia maior 

associação da fraca realização escolar aos comportamentos externalizados do que aos 

internalizados, mas alguns estudos reportam também alunos com este tipo de comportamentos, 

embora de forma menos consistente (Barriga et al., 2002) – menos perturbadores do ambiente 

e gestão da sala de aula, mas mais inibidos, ansiosos, deprimidos e com maus resultados. 

Na totalidade dos sujeitos, não emergiu um sub-agrupamento de alunos com baixa 

realização escolar e comportamentos problemáticos de tipo externalizado (disruptivos) como 

seria esperado, dado a literatura apoiar fortemente esta relação (Abebe & Hailemariam, 2007; 

Barriga et al., 2002; Finn et al., 2008; Hinshaw, 1992; Jonhson & Fullwood, 2006; Santos & 

Graminha, 2006). Uma possível explicação poderá estar relacionada com as próprias 

características dos alunos em estudo. A população estudantil abrangida pelas escolas do estudo 

tem um baixo número de ocorrências e participações disciplinares (segundo os Directores no 

primeiro contacto efectuado) e contraria o discurso/percepções dos professores que, no estudo 

exploratório, deram em geral mais ênfase aos alunos com comportamentos de tipo 

externalizado, disruptivos, como perturbadores da realização escolar, do que de tipo 

internalizado (com algumas excepções) o que também vem sendo reforçado na literatura – 

professores do ensino regular parecem ser menos tolerantes a comportamentos disruptivos, 

abertos e perturbadores da sala de aula (Coleman & Gilliam, 1983; Gable et al., 2002; Johnson 
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& Fullwood, 2006; OCDE, 2009). Como são poucos mas perturbam substancialmente o 

ambiente (clima) da sala de aula e interferem com o vector da instrução, estes alunos são mais 

rapidamente sinalizados do que os outros alunos com problemas de tipo internalizado que, 

podendo até ser em maior número na turma, „sofrem mas não fazem sofrer‟ (os colegas e o 

professor). 

Neste estudo foram também encontrados alunos com fraca realização escolar e que não 

exibem comportamentos problemáticos de qualquer tipo (Cluster 3 – sub-realizadores sem 

problemas de comportamento). Mas, perante a presença de comportamentos problemáticos 

(apenas internalizados ou ambos), está sempre associada a fraca realização escolar. Esta 

conclusão reforça a ideia de que a ocorrência de comportamentos perturbadores em sala de 

aula tem impacto na realização e no sucesso escolar, tal como referenciado noutros estudos 

(Fortin, Marcotte, Potvin, Royer, & Joly, 2006), sendo que a direccionalidade é sempre difícil de 

determinar.  

Se nos primeiros anos de escolaridade a baixa realização escolar parece estar na origem 

de comportamentos perturbadores e disruptivos da sala de aula, à medida que a escolaridade 

avança, estes comportamentos parecem resultar da crescente frustração que os alunos com 

fraca realização escolar enfrentam de forma sistemática a par de uma maior tomada de 

consciência das suas (in)capacidades por comparação aos pares (Lopes, 2005; Sutherland et 

al., 2008). Os alunos com problemas emocionais e de comportamento parecem ter os piores 

resultados escolares e o seu prognóstico torna-se cada vez mais sombrio, à medida que a idade 

avança e em função da complexidade e severidade desses problemas (Gable, 2004). 

 

3.8. Conclusões 

 

Uma das conclusões que podemos retirar deste estudo é que, independentemente do seu 

estatuto como causa ou consequência dos problemas emocionais e de comportamento, a 

subrealização escolar, encontrada em cerca de 2/3 dos alunos do estudo, pode ter um impacto 

importante a nível comportamental, a nível dos próprios resultados escolares e do futuro 

ajustamento social dos indivíduos. A investigação tem apontado de forma consistente a fraca 
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realização como um importante preditor do insucesso e abandono escolar (Boon, 2008; Hayling 

et al., 2008; Spivack & Swift, 1967) e, quando associada a comportamentos problemáticos, tem 

um efeito potenciado por contextos ou práticas educativas ineficazes: “The literature consistently 

indicates that students with comorbid EBD and academic deficits do not improve over time24” 

(Lane et al., 2008, p.45). 

O sub-agrupamento de alunos ajustados, identificados neste estudo, parece 

corresponder àqueles que prestam atenção às lições, que se aplicam no seu trabalho, que são 

responsivos à instrução e à interacção social do professor (Brophy, 1996). No entanto, outros 

alunos não apresentam estas „qualidades‟ e são difíceis, consomem muito tempo ou são 

frustrantes para quem trabalha com eles. Estes alunos problemáticos podem apresentar uma 

miríade de atributos pessoais e padrões comportamentais, como surgiu nos Clusters. 

Um outro aspecto a realçar remete para as reacções diferenciais dos professores a 

diferentes tipos de alunos, o que já tinha sido verificado por Brophy (1996). Alguns resultados do 

Classroom Strategy Study revelaram que os professores respondiam com maior preocupação e 

tentativas de ajuda a alunos que mostravam problemas puramente académicos (sub-

realizadores, por exemplo), problemas de ansiedade ou em lidar com as exigências escolares 

(síndroma do fracasso, perfeccionistas ou rejeitados pelos pares). No entanto, os professores 

tendiam a responder com rejeição e com uma orientação para a punição e o controlo quando os 

problemas exibidos pelos alunos eram disruptivos ou ameaçadores da sua autoridade 

(desafiadores, hostis-agressivos). Estes resultados são consistentes com os de outras pesquisas 

que mostram que os adultos tendem a responder com preocupação, apoio e tentativas de 

encontrar soluções a longo prazo, quando os problemas dos alunos não os ameaçam ou 

perturbam, mas respondem frequentemente com irritação, rejeição e ênfase no controlo 

imediato ou na punição, quando tal acontece. Isto deixará, porventura, aos alunos sub-

realizadores e internalizados em risco de insucesso escolar, identificados neste estudo, um factor 

de protecção importante que os desvie dessa trajectória de risco. A nossa expectativa é que a 

ECPSA possa contribuir para uma identificação atempada desses alunos em contexto escolar. 

 

                                                   
24 A literatura indica de forma consistente que os alunos com défices académicos e comportamentais comórbidos  não melhoram com o tempo. 
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Conclusão e Reflexões Finais 

 

 

Tive um aluno no 7º ou 8º ano que era uma doçura, educado, em tempos esforçado, a 

verdade é que ele não conseguia e além de não conseguir, não gostava. Aquilo que ele 

gostava era de trabalhar no campo, aí ele era excelente. O miúdo desistiu, acabou por 

desistir. E eu pergunto que serviço é que nós lhe prestamos? Nenhum. Porque é que 

quando se começa a ver que o aluno tem estas características, sem vergonha, sem 

preconceito, não se canaliza o aluno para aquilo que ele quer? Andamos aqui a fazer o 

12º para quê? Faltam encaminhamentos, eles estão a fazer o 12º para nada porque 

aquilo não dá capacidade de trabalho a ninguém. (P7) 

 

É um aluno que eu tenho verificado que o comportamento dele não é o mais adequado 

porque conversa muito, está sempre a falar, qualquer coisa é motivo de fala, trocam 

piadas, e o outro, embarca nisso. Este aluno condiciona grandemente o funcionamento 

da aula e da turma. É complicado pela sua hiperactividade, o que acontece com todos 

os professores de todas as disciplinas. (…) A nossa ciganita… o problema dela é que não 

consegue estar sentada, o que quer é dar uma volta e andar por aí. Por falta de regras e 

de rotinas que não tem. O outro menino é diferente, está-lhe mesmo no sangue esta 

postura. (…) O que pode acontecer nesta faixa etária (9 – 10 anos)... pode haver alguma 

timidez na participação se bem que não seja muito evidente. Eu sinto que eles não se 

preocupam se sabem ou não, por isso estão à vontade para dizerem o que lhes vem à 

cabeça, independentemente de estar certo ou errado. Há uma certa inconsciência ou 

falta de consciência nesta fase. (P1) 

 

Comportamentos mesmo problemáticos de alunos que ouvimos noutras escolas – 

alunos que se drogam, que vêm para as aulas que bebem muito, ou que agridem 

professores... nunca fui agredida, nem tenho conhecimento de colegas terem sido. Não 

digo que não aconteça, mas nas escolas onde estive nunca um colega meu foi agredido. 

(…) Depois há comportamentos problemáticos que não o são. Problemas afectivos, 

começamos a perceber que há qualquer coisa errada com o aluno mas não é um 

comportamento problemático no sentido de violento. Começamos a ver que os miúdos 

estão muito tristes, muito introvertidos, muito deprimidos, parece-nos… Estão calados, 

não me incomodam, mas há um comportamento problemático que é o desinteresse. (…) 

É um comportamento que acaba por ser problemático para o próprio, para os pais. É 

um problema que o aluno não estude e não passe. Tenho alunos assim, não são nada 

grosseiros, são muito humildes, mas não fazem nada. (P10)  



 

 

144 

 

Propusemo-nos, no início deste trabalho, compreender o fenómeno dos problemas 

emocionais e de comportamento em sala de aula e suas relações com a realização escolar com 

a expectativa de, uma vez compreendido o fenómeno, contribuir para a identificação de alunos 

em risco de insucesso ou abandono escolar. 

Os excertos de algumas das entrevistas aos professores, que aqui transcrevemos, foram 

motivo de reflexão uma vez que, depois de elaborado o estudo, sentimos necessidade de „voltar 

aos dados‟ e confrontar as nossas conclusões com o ponto de partida de toda a investigação. 

Começámos pela revisão da literatura sobre os constructos emocionais, 

comportamentais e da (sub)realização escolar, na qual nos confrontámos com grelhas 

conceptuais e metodológicas com  uma diversidade de designações e interpretações e um 

denominador comum: a busca de factores que possam desempenhar um papel causal e 

explicativo da emergência e manutenção dos problemas emocionais, comportamentais e de 

aprendizagem. 

As teorias vigentes em cada época espelham o avanço dos conhecimentos científicos no 

estudo desta realidade complexa e multifacetada – os comportamentos problemáticos em sala 

de aula e a realização escolar – sendo as abordagens dominantes muitas vezes influenciadas 

por modismos que se reflectem nos discursos dos principais actores sociais do contexto escolar 

(professores, dirigentes educativos).  

Não é raro encontrarem-se alusões, e um porventura excessivo recurso, a denominações 

impregnadas de conteúdos derivados de um modelo clínico-patológico em alunos que, pelo seu 

comportamento e/ou desempenho académico atípicos, se desviam da norma, tal como foi 

encontrado no discurso dos professores entrevistados (hiperactivos, deprimidos, por exemplo). 

Na tentativa de aproximar os alunos dessa mesma norma ou, pelo contrário, de os afastar para 

contextos mais restritivos e especializados (educação especial, saúde mental, por exemplo) é 

hoje vulgar, e por vezes imposto, o recurso a medidas mais ou menos estandardizadas (ex. a 

CIF, DSM), que permitam a realização de um diagnóstico. 

Ainda que este modelo seja útil na medicina e na psicopatologia, a sua aplicação no 

domínio dos problemas emocionais e do comportamento revela-se controversa, quando não 

desajustada, por duas razões: (i) a evidência empírica está longe de apoiar as explicações 
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médicas dos problemas emocionais e de comportamento; (ii) mesmo que o modelo médico 

constitua um modelo válido para a conceptualização e explicação dos comportamentos, existe 

pouca relação entre a classificação orientada para o diagnóstico e a intervenção (validade do 

tratamento) (Gresham, 1998). 

Numa outra perspectiva encontrámos os modelos mais humanistas, centrados no aluno, 

cujos pressupostos assentam na componente afectiva do processo de ensino-aprendizagem 

(Kauffman & Landrum, 2006) e na relação professor-aluno (Pirola & Ferreira). Este pressuposto 

é espelhado no discurso de alguns professores que afirmavam a necessidade de assumirem um 

papel de apoio, numa atitude empática ou mesmo protectora, principalmente junto de alunos 

com problemas de tipo emocional ou afectivo, que eles reconhecem em muitos dos alunos que 

denominam problemáticos pelo desinteresse, apatia ou alheamento manifestados em sala de 

aula.   

O que estes modelos aparentam ter em comum é uma recorrente ausência da variável 

instrução, fortemente mediadora quer da aprendizagem, quer do comportamento dos alunos em 

sala de aula. Porém, ambas as perspectivas partilham a ideia de que as decisões tomadas, de 

uma ou outra forma, são-no no superior interesse da criança (aluno). Kauffman (2001, cit. in 

Gable, 2004, p. 342) adverte para este tipo de discursos e suas implicações, ao questionar: “Is 

it really in the best interest of our students to maintain a non-evaluative stance or to infer that all 

theoretical perspectives are equal and any one will do?”.25 

 

Algumas hipóteses podem ser avançadas quanto ao facto de se prestar tão pouca 

atenção à sala de aula, e ao professor, na emergência de comportamentos problemáticos e para 

a focalização dos professores nos comportamentos de tipo externalizado (Wehby et al., 2003): 

1. os problemas de comportamento impedem o professor de implementar uma 

instrução de alta qualidade na sala de aula; 

2. os alunos com comportamentos problemáticos externalizados influenciam o 

comportamento dos professores, moldando-o de forma a diminuir o foco na instrução; 

                                                   
25 É realmente no melhor interesse dos nossos alunos que mantemos uma postura não-avaliativa ou inferimos que todas as perspectivas teóricas 
são equivalentes e qualquer uma serve? 
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3. os programas de formação de professores apresentam lacunas na área da instrução 

académica de alunos problemáticos; 

4. a escassa investigação na área da instrução académica tem contribuído para a 

ausência de conhecimentos empiricamente validados que orientem futuras pesquisas e a 

subsequente formação dos professores. 

Para além destas razões, Abebe e HaileMariam (2007) acrescentam que uma ineficaz 

gestão da sala de aula pode fazer emergir comportamentos desafiantes e oposicionais. 

 

Na generalidade, a população do ensino básico é constituída por indivíduos – crianças e 

adolescentes – que, na sua maioria, manifestam comportamentos e desempenhos normativos, 

de acordo com a variação que é esperada em qualquer população. É evidente que alguns desses 

comportamentos são dificilmente geríveis, principalmente quando os professores têm turmas de 

adolescentes (3º Ciclo do Ensino Básico) cujas atitudes de afirmação e tentativas de 

autonomização, por vezes através de comportamentos mais perturbadores, os levam a desafiar a 

autoridade, neste caso o professor. No entanto, e tal como Brophy (1996) salienta, nesta fase do 

desenvolvimento e nível de escolaridade, já não é esperado que os professores ensinem os 

alunos a comportar-se na sala de aula, como acontece nos anos de escolaridade iniciais, mas 

sim os motivem a comportar-se de acordo com o que é esperado. Voltando ao discurso dos 

professores, é relativamente clara a sua interpretação deste seu papel socializador junto dos 

alunos mais novos, sobretudo na fase de transição para o 2º Ciclo. 

No nosso estudo exploratório, o discurso dos professores, ao caracterizar os 

comportamentos problemáticos em sala de aula, pautou-se por uma centração nesse papel de 

socialização, principalmente nos professores mais novos ou com menor experiência, a quem 

estas questões parecem ainda consumir um tempo substancial de instrução. Todavia, ao 

interpretarem as razões associadas a essa situação, raramente focam a sua própria 

responsabilidade na gestão do comportamento dos alunos em sala de aula ou do tempo de 

instrução. Invariavelmente, as razões invocadas para explicar o mau comportamento e a baixa 

realização escolar passam por factores intrínsecos aos alunos e/ou externos à escola, estando a 

figura do professor ausente dessas explicações.  
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Como referem Watkins e Wagner (2000), compreender o comportamento individual é 

um desafio que se restringe frequentemente a uma série de características intrínsecas como a 

personalidade, os motivos, ou as atitudes no discurso corrente. Esta referência exclusiva aos 

atributos internos do indivíduo resulta numa visão reducionista que não considera a influência 

do(s) contexto(s), neste caso a sala de aula, nos comportamentos manifestados. 

Assim, quando confrontados com a concepção que têm acerca dos comportamentos 

problemáticos dos alunos em sala de aula, os professores colocaram uma maior ênfase nos 

comportamentos disruptivos de tipo externalizado, os quais, nas suas palavras, são os mais 

salientes e os que perturbam directa e significativamente o vector principal da sala de aula e a 

aprendizagem. Esta concepção não seria posteriormente confirmada quando os 

comportamentos foram avaliados através da ECPSA, sendo os problemas de tipo internalizado 

os que parecem ter maior influência na realização escolar. 

Em síntese, alguns aspectos que ressaltaram da primeira fase do estudo (exploratório) 

foram a maior incidência do discurso dos professores nos comportamentos disruptivos, que 

perturbam o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, o reconhecimento da 

manifestação dos problemas emocionais, interiorizados, e a necessidade da sua valorização, 

bem como a forte associação entre os comportamentos problemáticos (principalmente os 

externalizados) e a realização escolar. Como factores explicativos, os professores atribuem os 

comportamentos problemáticos a características intrínsecas aos alunos e/ou externos à sala de 

aula e mesmo à escola, muitas vezes originados nas próprias famílias. 

Nesta linha de pensamento procurámos, ao longo deste trabalho, reflectir e confrontar 

os modelos de interpretação dos problemas emocionais, de comportamento e de aprendizagem 

em contexto escolar (sala de aula), geralmente orientados pela noção de diagnóstico de 

patologias intrínsecas ao aluno.  

A partir de uma metodologia mista, qualitativa-quantitativa, seguiu-se um processo de 

reconstrução e re-operacionalização de conceitos relacionados com os comportamentos 

problemáticos dos alunos em sala de aula e sua associação à realização escolar. A perspectiva 

pragmática, referencial deste estudo, permitiu uma utilização mais eficiente de ambas as 

abordagens, qualitativa e quantitativa, na compreensão do fenómeno dos problemas emocionais 
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e de comportamento em contexto escolar. Foram assim consideradas as influências recíprocas 

das variáveis em estudo a partir das percepções de professores do Ensino Básico (2º e 3º ciclo), 

culminando na construção de um instrumento – a Escala de Comportamentos Problemáticos em 

Sala de Aula. A aplicação da escala a um grupo mais vasto de professores permitiu sistematizar 

e quantificar essas mesmas influências e interrelações.  

Estando asseguradas a validade de constructo e consistência interna do instrumento 

construído (ECPSA), nomeadamente a sua bidimensionalidade (dimensão externalizada e 

internalizada dos comportamentos problemáticos), passámos à etapa seguinte de análise dos 

dados. 

A ampliação das questões de investigação, passando do discurso e das concepções 

individuais dos professores, para a aplicação de uma escala que abrangesse um amplo espectro 

de comportamentos dos alunos em sala de aula, possibilitou a exploração das relações entre 

variáveis comportamentais e de realização escolar, atributos dos professores e dos alunos, assim 

como a caracterização de agrupamentos comportamentais e de realização escolar de alunos 

mais ou menos ajustados.  

Esta metodologia, indutiva-dedutiva, é sustentada por Gresham (1998) que afirma que a 

determinação de clusters baseados na análise factorial é mais objectiva quando se apoia em 

abordagens estatísticas dos dados de escalas comportamentais aplicadas a pais e/ou 

professores. O objectivo final desta abordagem não foi a identificação de quadros clínicos (no 

sentido patológico), mas de dimensões de comportamentos ordinários que se podem tornar 

problemáticos, nomeadamente em contexto de sala de aula, e que podem repercutir-se na 

realização escolar dos alunos (Cullinan, 2007; Lopes, 2001). 

Ao centrarmo-nos nos anos intermédios (2º e 3º ciclo do ensino básico) da escolaridade 

obrigatória era esperado, de acordo com a tipologia dos estágios de Brophy (1996), que os 

alunos dos anos iniciais do 2º ciclo revelassem um comportamento mais conformista às regras, 

o que veio a verificar-se, e não comportamentos problemáticos graves. O papel do professor 

deveria ser, nesta fase, especialmente dirigido para a criação de um ambiente de aprendizagem 

adequado, mais focalizado na instrução propriamente dita e menos nas questões de 

socialização. Nos anos de escolaridade terminais, e ainda na perspectiva daquele autor, são 
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esperados nos alunos comportamentos mais distanciados e mesmo confrontativos da autoridade 

do professor e mais dirigidos aos pares. Isto poderá fazer emergir comportamentos 

problemáticos que vão requerer do professor um maior foco nas questões de gestão da sala de 

aula, na motivação dos alunos para a aprendizagem e para a exibição de comportamentos na 

sala de aula mais adequados.  

Implícita a esta conceptualização dos comportamentos problemáticos, está uma 

componente desenvolvimental que interessava realçar no estudo e que foi uma das razões para 

termos seleccionado três anos de escolaridade intercalados e dois ciclos de estudo, que 

começam com a transição dos alunos mais novos do 1º ciclo (professor único) para o 2º ciclo 

(vários professores, várias disciplinas, mudança de escola) e terminam com o último ano da 

escolaridade obrigatória, onde as questões de continuidade de estudos ou abandono escolar se 

podem colocar de forma mais premente.  

Assim, os professores dos anos de escolaridade terminais percepcionaram uma maior 

incidência de comportamentos problemáticos nos alunos, eventualmente associada a variáveis 

desenvolvimentais e de desempenho académico. 

Contrariamente às evidências de outros estudos (Carrington & McPhee, 2008), o género 

do professor não parece ser uma variável crítica para a manifestação de comportamentos 

problemáticos (externalizados e internalizados), em sala de aula. A assumpção de que os 

professores do sexo masculino estarão em vantagem no controlo do comportamento disruptivo 

dos alunos não se verifica neste grupo. 

Na relação entre a experiência do professor e a manifestação de comportamentos 

problemáticos em sala de aula, surgiu reforçada a ideia de que professores mais experientes 

parecem conseguir uma melhor gestão (controlo) da sala de aula, o que já tinha sido 

referenciado no discurso de alguns professores no estudo exploratório, e ainda noutros trabalhos 

(Kaiser et al., 2002; Spivack & Swift, 1967). 

Considerando o leque de todas as situações passíveis de serem encontradas nestes 

vários níveis de escolaridade, a acção dos professores nos anos intermédios poderá depender 

ainda da tipologia de escola (mais burocrática ou impessoal), do facto de ter ou não outros 

profissionais que os possam auxiliar no papel de socialização dos alunos, ou ter de assumir por 
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si só essa responsabilidade, aspecto também presente nos seus discursos ao referirem a 

necessidade de apoio de outros profissionais ou de evocarem eles próprios esse papel (ex. 

psicólogo).  

Apesar de os professores não terem a formação e o treino de outros profissionais mais 

familiarizados com estas problemáticas, nomeadamente no campo da saúde mental ou da 

educação especial, têm sobre eles uma série de vantagens: (i) possuem mais e melhor 

informação, até pelo facto de estarem com os alunos diariamente numa variedade de 

circunstâncias; (ii) têm possibilidade de exercer acções directas para ajudar os alunos a lidar 

com os seus problemas; (iii) podem agir sobre as consequências (através de reforço ou punição) 

de determinados comportamentos. Todas estas interacções se inscrevem, em última instância, 

no campo mais vasto das relações „normativas‟ adulto-criança, num processo de socialização e 

desenvolvimento integral (Brophy, 1996). 

As significações atribuídas pelos professores aos comportamentos problemáticos em 

sala de aula configuram, ainda, uma reciprocidade latente entre mau comportamento e 

realização escolar que, gradualmente, se vai tornando mais explícita, desafiando o professor 

para a assumpção de novos papéis para os quais ele nem sempre parece estar preparado. Essa 

relação intrínseca entre a manifestação de comportamentos problemáticos (externalizados ou 

internalizados) foi verificada também nos resultados da Escala CPSA. Considerando os níveis de 

realização escolar (alto, médio e baixo) e a totalidade de comportamentos problemáticos nos 

alunos, verificou-se uma relação inversa entre o desempenho e a manifestação de problemas 

emocionais e de comportamento, reforçando a relação intrínseca das duas variáveis, já 

documentada noutros estudos (Gable, 2004; Hinshaw, 1992; Lane, 2007a; Lopes, 2005), e o 

seu eventual impacto como factores de risco de insucesso e abandono escolar. Como afirma 

Kauffman (2001, p. 247) “low achievement and behavior problems go hand-in-hand”. 

Relativamente aos atributos dos alunos, idade e género, os resultados encontrados 

apontam para a existência de efeitos mais relevantes da idade do que do género na emergência 

e manifestação de comportamentos problemáticos, interiorizados ou exteriorizados. Os alunos 

mais velhos tendem a ser percepcionados pelos professores como mais problemáticos (o que é 

congruente com a análise dos professores que leccionam os anos de escolaridade terminais), e 

as raparigas exibem, em média, menos comportamentos problemáticos do que os rapazes, com 
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diferenças mais acentuadas nos comportamentos externalizados, o que vem sendo evidenciado 

noutros estudos (Achenbach & McConaughy, 1996; Gresham et al., 2005; Hinshaw, 1992).  

Exploradas as comunalidades em termos comportamentais e de realização escolar dos 

alunos, a partir das avaliações dos professores, foi possível a identificação de sub-agrupamentos 

de alunos caracterizados por problemas que tendem a co-ocorrer. Um dos sub-agrupamentos de 

alunos identificado no estudo, e que denominámos por ajustado, poderá corresponder ao que 

Gresham (1998) sinalizou como um „perfil comportamental exemplar‟ (model behavior profile), 

esperado pela maioria dos professores em qualquer sala de aula – um perfil de comportamento 

ideal e uma realização escolar competente.  

Existem, porém, alunos que não correspondem a este perfil. Entre os alunos que se 

desviam deste padrão comportamental, os que exibem um risco mais elevado de fracasso 

escolar são, de acordo com a literatura (Barriga et al., 2002; Coleman & Gilliam, 1983, 2001; 

Culinan, 2007; Gresham, 1998; Hinshaw, 1992; Gable, 2004; Lane et. al, 2008; Santos & 

Graminha, 2006), os que apresentam comportamentos externalizados, e cuja permanência na 

sala de aula se torna difícil, quando não insustentável.  

No nosso estudo, não foi identificado este sub-agrupamento externalizado „puro‟, mas 

sim em associação com os comportamentos internalizados e a baixa realização escolar – os 

denominados sub-realizadores problemáticos – alunos que poderão enfrentar um duplo risco, de 

insucesso escolar e desajustamento social. Um outro sub-agrupamento de alunos, que poderá 

passar despercebido aos professores, exibe igualmente um risco elevado – os sub-realizadores 

internalizados. Os alunos com padrões internalizados de comportamento podem não criar 

dificuldades em termos do desvio ao perfil comportamental idealizado pelos professores, mas 

podem ser igualmente problemáticos em termos de realização escolar, como verificámos no 

estudo empírico. Ambos os tipos de comportamentos, externalizados e internalizados, são 

manifestados por alunos que não parecem ter nenhum tipo de deficiência ou perturbação no 

sentido psicopatológico. 

Um quarto sub-agrupamento identificado no estudo – sub-realizadores sem problemas 

de comportamento –, o mais numeroso, constituído por alunos que apresentam fracos 

resultados escolares e baixos níveis de comportamentos problemáticos, poderá assemelhar-se 
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ao que Brophy (1996) designou por underachievers, alunos com fraco potencial de 

aprendizagem, mas que não perturbam o clima da sala de aula.  

Considerando a diversidade de características emocionais, comportamentais e de 

realização escolar encontradas neste grupo, as medidas a adoptar, para minimizar o risco de 

insucesso e/ou abandono escolar a que estes alunos poderão estar expostos, deverão ser 

igualmente diferenciadas. 

Existe hoje uma ampla evidência de que os problemas de aprendizagem e de 

comportamento co-ocorrem em alunos com e sem a classificação de deficiência ou perturbação 

(Gable et al., 2002; Kauffman, 2001; Sutherland, et al., 2008; Wehby et al., 2003). Contudo, 

não sabemos se será essa a percepção de professores e/ou directores de escolas e da opinião 

pública em geral.  

Dispomos, igualmente, de dados que sustentam que a realização escolar é um factor 

protector para os problemas emocionais e de comportamento e que o sucesso escolar nos níveis 

iniciais de escolaridade pode diminuir significativamente o risco posterior de problemas 

comportamentais mais graves (Gable, 2004; Finn et al., 2008). No entanto, as medidas 

educativas reactivas como a suspensão escolar, forma comum de lidar com os problemas de 

comportamento, parecem receber menos apoio dos dados da investigação (Abebeb & 

Hailemariam, 2007; Knipe et al., 2007; Schiff & BarGil, 2004).  

O actual contexto sócio-cultural é marcado por uma grande diversidade e 

heterogeneidade da população que frequenta a Escola, em parte fruto do alargamento da 

escolaridade obrigatória, colocando novos desafios aos professores. Brophy (1996) aponta os 

requisitos que os professores devem preencher ou cumprir, para poderem exercer este papel: 

 Cultivar relações pessoais com os alunos para além das estritamente necessárias para a 

instrução;  

 Despender tempo fora das horas de aula com os alunos e suas famílias, sem receber 

compensação financeira extra por esse esforço, 

 Lidar com problemas complexos que se desenvolveram ao longo de anos, sem usufruir 

de formação específica; 
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 Encontrar alguma oposição por parte da administração escolar, ressentimento e 

frustração por parte dos alunos que tentam ajudar, das suas famílias ou outros 

envolvidos. 

 

Alguns professores podem aceitar este desafio, enquanto outros se oporão 

terminantemente a um envolvimento deste tipo, não estando sequer interessados nele ou não se 

sentindo preparados para tal. É, segundo Brophy (1996), compreensível e, até certo ponto, 

justificável esta posição. No entanto, existem limites mínimos para além dos quais o professor 

não pode deixar de se responsabilizar, sob o risco de perder o seu papel como figura de 

autoridade e controlo da sala de aula, sobretudo por parte dos alunos problemáticos. 

 

Em síntese, e como principais reflexões sobre este fenómeno complexo e multifacetado 

dos problemas emocionais, comportamentais e de realização escolar em sala de aula, parece-

nos reforçada a asserção de que a presença de comportamentos perturbadores em sala de aula 

tem impacto na realização e no sucesso escolar, tal como referenciado noutros estudos (Barriga 

et al., 2002; Finn et al., 2008; Fortin et al., 2006; Gable et al., 2002; Lopes, 2007; Marturano et 

al., 1993), sendo que a direccionalidade desse impacto é sempre difícil de determinar. Porém, 

tendo em conta as percepções dos professores participantes no nosso estudo, foi possível 

identificar um cluster de alunos que, apesar de apresentar fraca realização escolar, não 

evidencia comportamentos problemáticos, de acordo com os professores.  

Das concepções dos professores acerca dos problemas emocionais e de comportamento 

em sala de aula emergiram duas grandes dimensões de comportamentos perturbadores, 

internalizados e externalizados, tal como é sustentado na literatura, parecendo possível a 

identificação de sub-agrupamentos de alunos com diferentes combinações comportamentais. A 

sua associação à fraca realização escolar poderá ter um efeito potenciador do risco de insucesso 

ou abandono escolar, o que deverá ser considerado em termos de uma identificação e 

intervenção precoce nestes alunos. 

Este estudo apresenta algumas limitações que convém considerar: 
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 o número e a tipologia das escolas, professores e alunos participantes não 

permitem a generalização dos resultados; 

 inexistência de resultados de investigação em Portugal que permitam confrontar 

os dados obtidos; 

 dificuldades metodológicas na síntese dos resultados dos dois estudos 

efectuados (qualitativo e quantitativo);  

 o facto de só termos resultados de dois momentos de avaliação (notas dos 

testes) nas disciplinas consideradas (coincidindo com o período em que se fez a 

aplicação dos instrumentos nas escolas); 

 limitações inerentes aos próprios instrumentos do estudo cujos resultados se 

basearam nas percepções dos professores. 

 

Em futuras pesquisas sugerimos a aplicação da ECPSA a uma amostra representativa, 

numa maior diversidade de contextos educativos, procurando aumentar assim o seu poder 

estatístico para detectar diferenças significativas e permitir a generalização dos resultados, bem 

como a validação ou identificação de outros clusters. Isto poderia ser conseguido através de uma 

metodologia com informadores cruzados (por exemplo, com professores de diferentes disciplinas 

da mesma turma; recolha de dados junto dos alunos), possibilitando ainda uma triangulação dos 

dados. Desta forma, a subjectividade implícita nas avaliações dos professores sobre os 

comportamentos problemáticos dos alunos em sala de aula poderia ser colmatada.  
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Anexo 1.1 

Guião da Entrevista 

Semi-estruturada aos Professores 
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Projecto de Investigação 

- ESTUDO EXPLORATORIO SOBRE COMPORTAMENTOS PERTURBADORES EM CONTEXTO 

ESCOLAR - 

 

Autora: Susana Marinho 

Curso de Doutoramento em Psicologia  

- Psicologia da Educação 

Orientador: Professor Doutor João A. Lopes 

Escola de Psicologia – U. Minho 

 

Introdução/Legitimação da entrevista 

 

Com este estudo, propomo-nos identificar os comportamentos em sala de aula 

considerados problemáticos por professores do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico (5º, 7º e 9º anos 

de escolaridade), os significados que atribuem a esses comportamentos e de que forma estes, 

na sua opinião, se relacionam com o rendimento académico e consequente (in)sucesso escolar 

dos alunos. 

A recolha de dados no estudo exploratório será realizada através de entrevista semi-

estruturada que tem como objectivo obter informação completa e detalhada da perspectiva do 

participante, ou seja, uma descrição da visão do mundo do professor para a interpretação dos 

significados dos fenómenos descritos – os problemas emocionais e de comportamento em sala 

de aula. 

As entrevistas aos professores que voluntariamente acederem a participar no estudo 

serão gravadas sendo garantido o seu completo anonimato e confidencialidade. 
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Guião da Entrevista Semi-estruturada 

ao Professor 

 

I.- Dados de Identificação (Professor) 

Género: Masculino  Feminino  

Idade:____________ 

Formação académica 

 - de base: __________________________________________________ 

 - complementar: _____________________________________________ 

Nº anos de serviço: _____________ 

 

 

Escola: ______________________________ Localidade:___________________ 

Há quanto tempo lecciona nesta Escola: ________________________________ 

Disciplina(s) leccionada actualmente: ___________________________________ 

Ano(s) de escolaridade:5º ano  7º ano  9º ano   

Turma(s):________________________ 
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II.- Questões: 

 

Considerando a sua experiência de ensino com o ____ (5º, 7º ou 9º) ano de escolaridade, 

turma ________: 

1.- Quais os comportamentos dos alunos que considera mais problemáticos/perturbadores  na 

sala de aula? 

2.- Nas suas aulas é habitual a ocorrência de problemas emocionais (ex. timidez, choro, 

isolamento, apatia) e de comportamento (ex. “gozar com o professor”, desobedecer, desafiar, 

ameaçar) dos alunos? De que tipo? 

3.- Em que circunstâncias costumam ocorrer esses problemas? 

4.- Com que frequência (raramente, poucas vezes, algumas vezes, frequentemente) ocorrem 

esses comportamentos, desde os mais ligeiros aos mais graves? 

5.- Há diferenças entre o comportamento dos rapazes e das raparigas? Quais? 

6.- Como interpreta a relação entre o comportamento na sala de aula e o rendimento escolar dos 

alunos?  

7.- Como caracteriza o desempenho escolar (ex. fraco, razoável, bom) dos alunos que 

manifestam problemas emocionais e de comportamento na sala de aula? Porque lhe parece que 

isso é assim? 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

(Encerrar entrevista) 
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Anexo 1.2. 

Domínios e Categorias das  

entrevistas aos professores 
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Quadro 1. Domínios e Categorias das Entrevistas aos Professores  
(Domínios externalizado e internalizado) 

 
 

Domínio Categorias Unidades de análise 

 

Comportamentos 

externalizados 

Conversar “Conversam muito” (PT2); “não consegue estar calado 
um minuto” (P1); “estão  sempre a falar”, “passam o 
tempo a falar” (P3); “põem-se na conversa, coisas que 
não têm a ver com a aula” (P8). 
 
 

 

 

 

Distracção, falta de atenção e de 
concentração 

“Dificuldades de concentração” (PT2); “têm falta de 
concentração” (P1); “falta de atenção, desatentos” 
(P6); “não estão concentrados” (P8); “(…) distracção 
com objectos, os telemóveis” (P11). 
 
 

 Actividade excessiva “não consegue estar sentada” (P1); “irrequietos” (P3); 
“cai ao chão, cai da carteira”(P6); “tudo é motivo para 
se levantar” (P9). 
 

 Comentários inapropriados “dizem o que lhes vem à cabeça” (P1); “fazem 
comentários despropositados (...)”, “diz coisas 
absurdas que não têm a ver com a aula” (P 9); 
“sempre a dizer uma piadinha” (P10). 
 

 Agressividade verbal “Insulto a professora” (PT1); “Insulto” (P3); “palavrões” 
(P4);  “agressão verbal grave ao colega” (P5); 
“grosseiro a falar” (P10). 
 

 

 

Agressividade física “mandar um pontapé na mesa” (P2); “deu um chuto 
no da frente” (P6); “(…) comportamentos agressivos, 
tanto verbais como físicos (…)” (P11). 
 
 

 Desafio “Confronto directo” (PT1); “fazem de conta”, “a 
desafiar o professor” (P4); “olhar completamente 
desafiador” (P6). 
 

 Ameaça “Ameaçam” (PT1); “Ameaças do tipo «cale-se ou vou aí 
e bato-lhe»” (P4). 
 

 

 

Impulsividade “reage sem pensar”, “enerva-se muito facilmente” (P2); 
“tem uns repentes” (P6); “atitude intempestiva” (P7). 
 

 

 

Desrespeito à autoridade do 
professor 

“querer impor a autoridade acima da minha” (P4); 
“desrespeito pelas ordens do professor” (P5); “falta de 
respeito” (P10); “Sabe as regras mas não se submete a 
elas” (P11). 
 

 Desorganização “`É desorganizada” (P1); “não sabem organizar-se” 
(P4); “tem o caderno desorganizado” (P9). 
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Comportamentos 

internalizados 

Timidez “introvertida” (P1); “renitentes em mostrar que não 
sabem”(P4); “só quando solicitado é que diz qualquer 
coisa” (P9); “muito introvertidos” (P10). 

 

 

Apatia/desinteresse “alheamento perante as matérias” (P2); “não querem 
saber da escola para nada” (P3); “enorme falta de 
vontade”, “estão calados, não me incomodam, mas há 
um comportamento problemático que é o desinteresse” 
(P10).  

 

 

 

 

Isolamento “fica na retaguarda” (P1);  “completamente isolada” 
(P4); “são postos de parte”, “muito sozinha” (P10). 

Tristeza/depressão “se uma chora, choram todas” (P2); “choram, choram 
imenso”, “desânimo” (P4), “muito tristes”; “entram 
facilmente em depressão” (P10) 

Ansiedade “sujeitos a pressão” (P2); “problemas de adaptação à 
nova escola”  (P5); “entra em pânico” (P10). 
 

 Infantilidade/dependência “Muito mimados” (PT1);  “Imaturidade” (P1); 
“precisam de um "colo" e não têm” (P2); 
“dependentes de outros” (P4); “infantilidade” (P7). 

 

 

 

 
Quadro 2. Domínios e Categorias das Entrevistas aos Professores 

 (restantes Domínios e categorias) 

Domínio Categorias Unidades de análise 
 

 
 

 
Factores externos à 
Escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSIDUIDADE/Absentismo 

“Falta bastante” (P1), “problemas de assiduidade” 
(P2), “nunca vinha às aulas à tarde” (P6), “chega 
sempre atrasado” (P10) 

 
ROTINAS DIÁRIAS (CASA) 

“Não tem hábitos de descanso” (P1), “Andar aí pela 
noite” (P2), “Sai com a mãe, toda a tarde fora de 
casa” (P6), “comportamentos vêm de casa”, “passava 
muitas horas sozinho” (P10) 

 
COMPORTAMENTOS DE ESTUDO 

“Não tem hábitos de estudo”, “não estuda nada” (P1), 
“estudos em segundo plano” (P2), “falta de trabalho”, 
“não fazem nenhum esforço” (P3); “não sabe do livro, 
do caderno”, “pouco esforço” (P4); “falta de material” 
(P5); “acabam por não passar os TPC” (P6); “tem o 
caderno desorganizado (P9); “não estuda 
absolutamente nada” (P10). 
 

 
 
RELAÇÃO COM OS PAIS 

“comunicação com os pais é muitas vezes difícil” (P6); 
“vamos sabendo das coisas (problemas familiares) aos 
poucos” (P9); “os recados na caderneta raramente 
funcionam porque os pais não a vêem”, “os pais estão 
desinteressados” (P10); “os Encarregados de 
Educação duvidam do que o professor está a dizer do 
filho”, “de um lado está o professor, do outro a 
família” (P11). 
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Níveis de 
Socialização 

 
REGRAS 

“Não aceitam determinadas tarefas na sala de aula” 
(PT1); 
“dificuldade em saber estar na sala aula” (P3), “falta 
de autoridade por parte da mãe” (P6), “não adianta 
ameaçar” (P9), “os pais não conseguem dominá-los” 
(P10); “está nas instituições como se estivesse no 
recreio”, “o espaço da aula é o prolongamento do 
recreio”, “como não são obrigados em casa, acham 
que na escola também é assim” (P11) 

 

 
Relacionamento na 
Escola 

 
RELAÇÃO COM/ENTRE PARES 

 
“Menos amigos uns dos outros”, “Chamar nomes” 
(PT1), “dificuldade em se relacionarem com colegas 
(P2), “conflitos com os outros (P6), “eles entendem-se 
bem”(P8); 
“perturbam os colegas e também não aprendem” , 
“andam sempre a bater” (P10); “sentem que é uma 
promoção lidar com os maiores (P11). 
 

 
 
RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

“nós somos para eles a imagem da mãe”, “procuram 
em nós não só o professor mas a mão amiga”, “não 
me ligam nenhuma” (P4); “pretendem que lhes seja 
dada atenção” (P6), “estamos todos na mesma escola 
mas não nos sentamos todos no mesmo banco” (P7); 
“tendo dar a volta, relacionar-me”, “os professores são 
um pouco de tudo, psicólogo, mãe” (P9); “somos 
solicitados como pais, confidente, mãe”, “eu não 
quero ser mãe, quero ser professora (P10)”, “o que 
mais desgasta não é ensinar, é gerir emoções, as 
minhas e as deles” (P11). 

 
 

 
Comportamento e 
Realização Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMPORTAMENTO NA SALA AULA 
E RENDIMENTO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Relação mau comportamento/más notas é quase 
90%”,” Mau comportamento reflecte-se no 
aproveitamento escolar” (PT1); “Mais problemas de 
comportamento, baixo rendimento escolar” (PT2); 
“alunos que trazem problemas têm resultados piores” 
(P2); “alunos distraídos, desorganizados, mas 
resultados bons - é uma excepção”, “associo falta de 
trabalho e concentração na aula aos maus resultados” 
(P3); “alguns, mesmo que se esforcem muitas vezes 
não conseguem” (P4); “não sei se é o fraco 
rendimento que leva ao desinteresse e o desinteresse 
aos problemas de comportamento, ou se é o 
contrário” (P5); “este miúdo "hiperactivo" tem baixo 
nível de aprendizagem e problemas familiares” (P6); 
“quanto pior é o comportamento, do aluno, da turma, 
pior é o rendimento”, “com problemas emocionais 
acabam por trabalhar, por ir aprendendo” (P7); “os 
que são conversadores (...)têm notas mais baixinhas”, 
“os problemas emocionais também interferem, se for 
preciso até mais” (P8); “os alunos problemáticos são 
os que têm piores resultados” (P9); “o rendimento 
escolar está sempre implicado na falta de atenção e 
concentração”, “estão calados, não me incomodam, 
mas há um comportamento problemático que é o 
desinteresse” (P10); “o mau comportamento está 
directamente ligado ao mau aproveitamento escolar”, 
“há problemas emocionais que não interferem no 
desempenho” (P11). 
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COMPORTAMENTO NA SALA DE 
AULA, REALIZAÇÃO ESCOLAR E 
GÉNERO 

“as raparigas formam o núcleo mais sossegado” (P1) ; 
“os rapazes são os que têm pior aproveitamento” (P2); 
“meninas com problemas emocionais, desempenho 
escolar fraco” (P3); “as raparigas são mais abertas, 
mais despachadas”(P5); “são todos rapazes os que 
têm problemas”, “elas sofrem com os problemas” 
(P6);“os rapazes são mais infantis, têm 
comportamentos menos adequados” (P7); “as 
raparigas com problemas comportamentais são difíceis 
de lidar (P9); “(as miúdas) choram se têm um 4, 
querem o 5”(P10). 
 

 
 

Recursos 

 
 
APOIO AO PROFESSOR 

“Serviços de Psicologia poderiam acompanhar melhor 
estes alunos”, “estou com meios muito limitados para 
resolver a situação (dos comportamentos 
problemáticos)”, “há um conjunto de coisas que vão 
fazer e a penalização não vai surgir” (P6); “nós 
sozinhos é que temos de resolver o problema”, “a   
psicóloga não é elástica, só consegue receber 
espaçadamente ou os casos gravíssimos” (P10) 

 OUTROS 
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ANEXOS 

(Estudo 2) 
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Anexo 2.1. 

Itens da 1ª versão da CCPSA 
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ITENS DA CHECKLIST COMPORTAMENTOS 
PROBLEMÁTICOS EM SALA DE AULA 

 (S. Marinho)  
1ª versão 

   

 

Dos comportamentos de alunos listados 
abaixo, assinale com uma cruz (X) a 
frequência com que ocorrem na sua sala 
de aula:     

Itens Comportamentos Raramente 

Por 
vezes/algumas 

vezes 
Muitas 
vezes Frequentemente 

1 não estar calado um minuto         

2 conversar/falar muito         

3 distracção         

4 falta de concentração /desconcentração         

5 falta de atenção          

6 irrequietos         

7 andar pela sala         

8 hiper-activo         

9 deixar cair coisas/materiais ao chão         

10 sempre virado para trás         

11 tudo é motivo para se levantar/levantar-se         

12 interromper o professor         

13 
fazer palhaçadas/engraçados, pôr a turma 
inteira a rir         

14 comentários despropositados         

15 insulto         

16 palavrões         

17 grosseiro a falar         

18 desafiar o professor         

19 ignorar o professor         

20 fazer palhaçadas         

21 exibicionismo         



194 

 

22 não fazer rigorosamente nada         

23 não registar o que se diz, não tirar notas          

24 recusar fazer as tarefas         

25 
pontapear objectos (a cadeira, a mesa, a 
porta)         

26 empurrar colegas  (outro)         

27 não obedecer ao que o professor diz         

28 atirar papéis         

29 estar sempre a olhar lá para fora         

30 

passivamente encontra-se o "não faço, não 
faço", 
" estou cansado"         

31 "cale-se ou vou aí e bato-lhe" (ameaça)         

32 reagir sem pensar         

33 reacções muito bruscas/impulsivas         

34 entrar na sala em reboliço         

35 desrespeitar as ordens do professor         

36 indisciplina         

37 
saber as regras mas não se submeter a 
elas         

38 não acatar ordens         

39 interromper a aula         

40 Agressão         

41 desorganização         

42 Timidez         

43 não responder         

44 introvertido         

45 

só quando solicitado é que diz qualquer 
coisa/  
não tomar iniciativa         

46 desinteresse         

47 não fazer nenhum esforço         

48 apatia         

49 alheamento         

50 deixar correr         
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51 isolamento         

52 
ficar na rectaguarda/à defesa?/evita o 
contacto         

53 está no seu canto         

54 chorar         

55 desânimo         

56 muito tristes         

57 entra rem pânico         

58 ter medo de dizer uma asneira         

59 imaturidade         

60 dependentes de outros         

61 infantilidade         

62 confuso         
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Anexo 2.2. 

Carta de apresentação do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 



199 

 

 

Caro (a) Prof. (a) 

 

 Sou professora da Universidade Fernando Pessoa – Porto, e desde já agradeço a sua 
participação neste Projecto de Investigação sobre “Problemas Emocionais e de 
Comportamento e Realização Escolar” inserido no Doutoramento em Psicologia da 

Educação que me encontro a realizar na Universidade do Minho. Esta trata-se da 2ª fase de um 
estudo mais vasto em que lhe solicito o preenchimento dos instrumentos anexos de acordo com 
as instruções seguintes: 

 ESCALA DE COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS EM SALA DE AULA 
(Versão para Investigação, S. Marinho, 2009): trata-se de uma Escala que deverá ser 
preenchida para cada aluno da sua turma; os alunos serão apenas identificados pelo 

seu número; 
 REGISTOS INDIVIDUAIS POR TURMA: para além dos dados comuns (Disciplina, 

Ano, Turma, Data), solicita-se, para cada aluno da turma, referência ao sexo, idade e 

notas dos testes do 2º período (2008/09); no espaço destinado a observações, poderão 
ser registadas outras informações que achar pertinentes (ex: aluno com NEE, abrangido 
pelo DL 3/2008, ou outra). 

Solicito que, em ambos os instrumentos, verifique se não fica nenhum elemento por preencher. 

Em nenhum instrumento deverá ser registado qualquer dado de identificação do (a) Professor(a) 
ou dos alunos. Esta informação servirá apenas para fins de investigação sendo salvaguardado o 
anonimato e a privacidade dos participantes. Em caso de necessidade, poderá contactar-me por 
email ou telemóvel. 

A sua colaboração é imprescindível para a concretização dos objectivos do estudo pelo que 
solicito o preenchimento e a devolução dos instrumentos até ao dia____________________. 

Obrigada! 

A Investigadora, 

 

 

Dra Susana Marinho 

PhD student 

Psicologia da Educação 

smarinho@ufp.edu.pt 
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Anexo 2.3. 

Consentimento Informado 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial 

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 

 

 

Designação do Estudo (em português): 

 

“Problemas Emocionais e de Comportamento e Realização Escolar” 

 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo do participante) 

 ___________________________________________________________, compreendi a explicação que 

me foi fornecida acerca da minha participação na investigação que se tenciona realizar, bem como do 

estudo em que serei incluído. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e 

de todas obtive resposta satisfatória. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a 

informação ou explicação que me foi prestada versou os objectivos e os métodos. Além disso, foi-me 

afirmado que tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha participação no estudo, sem que isso 

possa ter como efeito qualquer prejuízo pessoal. 

Por isso, consinto que me seja aplicado o método proposto pelo investigador. 

 

 

Data: _____/_____________/ 200__ 

 

Assinatura do participante: __________________________________________ 

 

 

O Investigador responsável: 

Nome: Susana Marinho  

Assinatura:___________________________________________ 

 

Adapt. de Comissão de Ética da Universidade Fernando Pessoa 
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Anexo 2.4. 

Questionário Socio-demográfico 

Professores 
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Proc. nº________ 

 

Projecto de Investigação 

“Problemas Emocionais e de Comportamento e Realização Escolar” 

 

ESCALA COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS EM SALA DE AULA 

S. Marinho, 2009 

 

 

Dados do Professor 

Género: Masculino  Feminino  

Idade: __________ 

Formação académica: 

 - de base: __________________________________________________ 

 - complementar: _____________________________________________ 

Nº anos de serviço: _______________________ 

Escola: ______________________________ Localidade:___________________ 

Há quanto tempo lecciona nesta Escola: ________________________________ 

Disciplina leccionada: Português   Matemática  

Ano de escolaridade (mencione apenas um): 5º ano  7º ano  9º ano   

Turma (mencione apenas uma): ____________ 
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Anexo 2.5. 

ESCALA 

ESCALA DE COMPORTAMENTOS  

PROBLEMÁTICOS  

EM SALA DE AULA (ECPSA) 
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ESCALA DE COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS EM SALA DE AULA 

Versão para Investigação 
(S. Marinho, 2009) 

 
 

 
 Disciplina:    Proc. nº_______ 

 Ano: 
 

Turma: 
     

 

Dos comportamentos listados abaixo, assinale com 
uma cruz (X) a frequência com que o(a) aluno(a) os 
exibe na sua sala de aula:     

 

Itens 

Comportamentos 
Nunca ou 
raramente 

Por vezes / 
algumas 

vezes 

Muitas 
vezes 

Frequentemente 

 
1 Só participar quando solicitado          

 
2 Falta de atenção          

 
3 Chorar         

 
4 Fazer comentários despropositados         

 
5 Reagir impulsivamente         

 
6 Evitar o contacto com os outros         

 
7 Agressão física         

 
8 Não obedecer ao professor          

 
9 Apatia         

 
10 Ameaçar o professor         

 
11 Falta de autonomia         

 
12 Imaturidade         

 
13 Recusar fazer as tarefas         

 
14 Isolamento         

 
15 Irrequietude         

 
16 Agressão verbal         

 
17 Indiferença         

 
18 Conversar com os colegas         

 
19 Ter medo de errar         

 
20 Fazer palhaçadas         

 
     

Data: 
____/____/______ 
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Anexo 2.6. 

Dados dos Alunos 

Registos Individuais por Turma 
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Proc. nº______ 

REGISTOS INDIVIDUAIS POR TURMA 

Ano: Turma:   Disciplina:     Data:     

                 

         

nº aluno 
Sexo 
(M/F) Idade 1º teste 

2º 
teste 3º teste Obs. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             
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Anexo 2.7 

 

Análise Exploratória de dados da CCPSA 

Outputs e quadros das Subescalas (Internalizada e externalizada) 

Estatística inferencial 

(Correlacionais, ANOVA’s, Análise de clusters, MANOVA, Análise Discriminante 
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Subescala internalizada     
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,742 ,757 6 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

SMEAN(Item1) 7,33 6,488 ,426 ,238 ,732 

SMEAN(Item6) 8,31 7,277 ,517 ,505 ,698 

SMEAN(Item9) 8,20 6,795 ,613 ,455 ,671 

SMEAN(Item11) 7,94 6,615 ,512 ,393 ,697 

SMEAN(Item14) 8,34 7,284 ,551 ,563 ,692 

SMEAN(Item19) 8,01 7,683 ,334 ,181 ,744 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SMEAN(Item1) 2,30 ,991 509 

SMEAN(Item6) 1,32 ,676 509 

SMEAN(Item9) 1,43 ,721 509 

SMEAN(Item11) 1,68 ,860 509 

SMEAN(Item14) 1,29 ,645 509 

SMEAN(Item19) 1,62 ,745 509 

 

 

Subescala externalizada 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,909 ,915 12 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

SMEAN(Item2) 15,30 26,332 ,711 ,613 ,900 

SMEAN(Item4) 16,07 26,637 ,839 ,774 ,891 

SMEAN(Item5) 16,14 28,141 ,737 ,670 ,897 

SMEAN(Item7) 16,46 33,090 ,368 ,270 ,913 

SMEAN(Item8) 16,36 30,584 ,701 ,627 ,902 

SMEAN(Item12) 15,92 28,520 ,601 ,442 ,904 

SMEAN(Item13) 16,30 29,806 ,639 ,590 ,902 

SMEAN(Item15) 15,99 27,073 ,783 ,682 ,894 

SMEAN(Item16) 16,40 31,740 ,559 ,532 ,908 

SMEAN(Item17) 16,16 29,853 ,518 ,431 ,907 

SMEAN(Item18) 15,30 27,065 ,662 ,570 ,902 

SMEAN(Item20) 16,13 27,596 ,770 ,695 ,895 

 

 

Descriptives das Subescalas 

 Statistic Std. Error 

Subescala Internalizada Mean 9,63 ,137 

95% Confidence Interval for Mean Lower 

Bound 

9,36 
 

Upper 

Bound 

9,90 
 

5% Trimmed Mean 9,34  

Median 9,00  

Variance 9,619  

Std. Deviation 3,101  

Minimum 6  

Maximum 24  

Range 18  

Interquartile Range 4  

Skewness 1,371 ,108 

Kurtosis 2,302 ,216 

Subescala Externalizada Mean 17,50 ,259 

95% Confidence Interval for Mean Lower 

Bound 

16,99 
 

Upper 

Bound 

18,01 
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5% Trimmed Mean 16,88  

Median 15,00  

Variance 34,076  

Std. Deviation 5,837  

Minimum 12  

Maximum 43  

Range 31  

Interquartile Range 5  

Skewness 1,576 ,108 

Kurtosis 2,136 ,216 

 

 

Totais e Subtotais CCPSA 

 

 

Statistics 

 

Total CCPSA 

Subescala 

Internalizada 

Subescala 

Externalizada 

N Valid 509 509 509 

Missing 0 0 0 

Mean 29,23 9,63 17,50 

Median 27,00 9,00 15,00 

Std. Deviation 7,270 3,101 5,837 

Variance 52,849 9,619 34,076 

Minimum 20 6 12 

Maximum 62 24 43 

Percentiles 25 24,00 7,00 14,00 

50 27,00 9,00 15,00 

75 32,00 11,00 19,00 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ttccpsa ,143 509 ,000 ,895 509 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Subescala Internalizada ,158 509 ,000 ,881 509 ,000 

Subescala Externalizada ,200 509 ,000 ,816 509 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Teste t para amostras independentes  
(2 grupos: Fem e Mas) 

t df Sig. (2-tailed) 

Total CCPSA Equal variances assumed 7,640 365 ,000 

Equal variances not assumed 7,724 352,566 ,000 

Effect size : 58,369 /423,369 = 0,138 0 = 0,371 

Effect size (diferenças entre rapazes e raparigas no total da escala)= 0,38 (moderado)  

 

 

 

Teste de diferença de médias entre rapazes e raparigas nas subescalas (t de student) 

 

Tabela 1. Teste t para amostras independentes 

 Sexo 

N Média Desvio padrão  

Erro padrão da 

média 

Subescala Internalizada Fem. 269 9,44 3,135 ,191 

Masc. 240 9,84 3,056 ,197 

Subescala Externalizada Fem. 269 15,85 4,435 ,270 

Masc. 240 19,35 6,624 ,428 

 

 

 
Teste t para amostras independentes 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Subescala 

Internalizada 

Equal variances 

assumed 

,417 ,519 -1,451 507 ,147 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,453 503,032 ,147 
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Subescala 

Externalizada 

Equal variances 

assumed 

51,709 ,000 -7,068 507 ,000 

Equal variances not 

assumed 
  

-6,916 409,935 ,000 

Subescala internalizada: diferenças não significativas t(507)=-1.451, p>.05; 
Subescala externalizada: diferenças significativas (t(507)=-7.068, p<.001, com um effect size moderado (.30). 
As diferenças na subescala externalizada representam um effect size moderado (0,30). Effect size para subescala internalizada = 0,06 

 
 
 
 
Correlações entre ano de escolaridade leccionado e total de comportamentos problemáticos 

 

Correlations 

 
Total CCPSA 

ano de 

escolaridade 

Spearman's rho Total CCPSA Correlation Coefficient 1,000 ,246** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 509 509 

ano de escolaridade Correlation Coefficient ,246** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 509 509 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Total CCPSA 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6398,965a 18 355,498 8,527 ,000 

Intercept 105426,849 1 105426,849 2528,646 ,000 

Idade 3840,843 9 426,760 10,236 ,000 

Sexo 872,196 1 872,196 20,919 ,000 

Idade * Sexo 550,366 8 68,796 1,650 ,108 

Error 20387,880 489 41,693   

Total 460451,661 508    

Corrected Total 26786,845 507    

a. R Squared = ,239 (Adjusted R Squared = ,211) 
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Notas 1º teste vs total CCPSA 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 256,108a 68 ,000 

Likelihood Ratio 297,159 68 ,000 

Linear-by-Linear Association 160,496 1 ,000 

N of Valid Cases 509   

a. 70 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,28. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,562 ,024 -15,302 ,000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,621 ,027 -17,820 ,000c 

N of Valid Cases 509    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Notas 2º teste vs total CCPSA 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 258,222a 68 ,000 

Likelihood Ratio 284,298 68 ,000 

Linear-by-Linear Association 163,606 1 ,000 

N of Valid Cases 509   

a. 69 cells (65,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,22. 
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Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,568 ,024 -15,519 ,000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,623 ,029 -17,915 ,000c 

N of Valid Cases 509    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Sexo Between Groups 16,713 34 ,492 2,116 ,000 

Within Groups 110,124 474 ,232   

Total 126,837 508    

ano de escolaridade Between Groups 35,487 34 1,044 1,982 ,001 

Within Groups 249,601 474 ,527   

Total 285,088 508    

VD - total CCPSA 

 

 

 

ANOVA 

 

Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

nota 1º teste Between Groups 223,662 34 6,578 10,708 ,000 

Within Groups 289,359 471 ,614   

Total 513,022 505    

nota 2º teste Between Groups 204,653 34 6,019 10,480 ,000 

Within Groups 270,511 471 ,574   

Total 475,164 505    
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nota 1º teste 2,847a 29 471 ,000 

nota 2º teste 3,128b 29 471 ,000 

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of 
variance for nota 1º teste. 
b. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of 
variance for nota 2º teste. 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:nota 1º teste 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 303,023a 168 1,804 2,895 ,000 ,591 

Intercept 440,050 1 440,050 706,179 ,000 ,677 

SubescInt 33,594 17 1,976 3,171 ,000 ,138 

SubescExt 62,929 28 2,247 3,607 ,000 ,231 

SubescInt * SubescExt 84,635 122 ,694 1,113 ,228 ,287 

Error 209,999 337 ,623    

Total 4743,000 506     

Corrected Total 513,022 505     

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:nota 2º teste 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 272,313a 168 1,621 2,693 ,000 ,573 

Intercept 404,470 1 404,470 671,954 ,000 ,666 

SubescInt 25,179 17 1,481 2,461 ,001 ,110 

SubescExt 65,400 27 2,422 4,024 ,000 ,244 

SubescInt * SubescExt 70,307 123 ,572 ,950 ,626 ,257 

Error 202,851 337 ,602    

Total 4477,000 506     

Corrected Total 475,164 505     
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:nota 1º teste 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 303,023a 168 1,804 2,895 ,000 ,591 

Intercept 440,050 1 440,050 706,179 ,000 ,677 

SubescInt 33,594 17 1,976 3,171 ,000 ,138 

SubescExt 62,929 28 2,247 3,607 ,000 ,231 

SubescInt * SubescExt 84,635 122 ,694 1,113 ,228 ,287 

Error 209,999 337 ,623    

Total 4743,000 506     

Corrected Total 513,022 505     

a. R Squared = ,573 (Adjusted R Squared = ,360) 

 

 

 

 

Análise de Clusters 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 80,000 

2 155,000 

3 193,000 

4 76,000 

Valid 504,000 

Missing 5,000 

 

 

ANOVA 

 
Cluster Error 

F Sig. Mean Square Df Mean Square df 

Zscore:  nota 1º teste 108,551 3 ,356 500 305,301 ,000 

Zscore:  nota 2º teste 103,252 3 ,383 500 269,292 ,000 

Zscore:  Subescala 

Internalizada 

92,808 3 ,452 500 205,344 ,000 

Zscore:  Subescala 

Externalizada 

116,487 3 ,284 500 410,349 ,000 
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MANOVA da Análise de clusters 

 

Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 203,528 

F 6,668 

df1 30 

df2 284498,716 

Sig. ,000 

Tests the null hypothesis that 

the observed covariance 

matrices of the dependent 

variables are equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + QCL_1 

 

Bartlett's Test of Sphericitya 

Likelihood Ratio ,000 

Approx. Chi-Square 102,952 

df 9 

Sig. ,000 

Tests the null hypothesis that the residual 

covariance matrix is proportional to an 

identity matrix. 

a. Design: Intercept + QCL_1 

 
 
Testes F da MANOVA 

Multivariate Testsc 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Intercept Pillai's Trace ,248 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

Wilks' Lambda ,752 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

Hotelling's Trace ,329 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

Roy's Largest Root ,329 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

QCL_1 

(VI – pertença 

ao cluster) 

Pillai's Trace 1,672 157,123 12,000 1497,000 ,000 ,557 

Wilks' Lambda ,059 209,580 12,000 1315,230 ,000 ,610 

Hotelling's Trace 5,753 237,642 12,000 1487,000 ,000 ,657 

Roy's Largest Root 3,827 477,475b 4,000 499,000 ,000 ,793 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
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Multivariate Testsc 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Intercept Pillai's Trace ,248 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

Wilks' Lambda ,752 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

Hotelling's Trace ,329 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

Roy's Largest Root ,329 40,925a 4,000 497,000 ,000 ,248 

QCL_1 

(VI – pertença 

ao cluster) 

Pillai's Trace 1,672 157,123 12,000 1497,000 ,000 ,557 

Wilks' Lambda ,059 209,580 12,000 1315,230 ,000 ,610 

Hotelling's Trace 5,753 237,642 12,000 1487,000 ,000 ,657 

Roy's Largest Root 3,827 477,475b 4,000 499,000 ,000 ,793 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + QCL_1 

 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Zscore:  nota 1º teste 6,583 3 500 ,000 

Zscore:  nota 2º teste 4,640 3 500 ,003 

Zscore:  Subescala Internalizada 19,261 3 500 ,000 

Zscore:  Subescala Externalizada 26,522 3 500 ,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + QCL_1 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

QCL_1 Zscore:  nota 1º teste 325,653 3 108,551 305,301 ,000 ,647 

Zscore:  nota 2º teste 309,756 3 103,252 269,292 ,000 ,618 

Zscore:  Subescala 

Internalizada 

278,423 3 92,808 205,344 ,000 ,552 

Zscore:  Subescala 

Externalizada 

349,460 3 116,487 410,349 ,000 ,711 

a. R Squared = ,647 (Adjusted R Squared = ,645) – percentagem de variância da VD explicada (effect sizes >  .70) magnitude do 

efeito elevada 

b. R Squared = ,618 (Adjusted R Squared = ,615) 

c. R Squared = ,552 (Adjusted R Squared = ,549) 

d. R Squared = ,711 (Adjusted R Squared = ,709) 
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Residual SSCP Matrix 

 
Zscore:  nota 1º 

teste 

Zscore:  nota 2º 

teste 

Zscore:  Subescala 

Internalizada 

Zscore:  Subescala 

Externalizada 

Sum-of-Squares and Cross-

Products 

Zscore:  nota 1º teste 177,777 56,140 -4,665 -18,873 

Zscore:  nota 2º teste 56,140 191,710 -13,236 -29,747 

Zscore:  Subescala 

Internalizada 

-4,665 -13,236 225,980 21,807 

Zscore:  Subescala 

Externalizada 

-18,873 -29,747 21,807 141,936 

Covariance Zscore:  nota 1º teste ,356 ,112 -,009 -,038 

Zscore:  nota 2º teste ,112 ,383 -,026 -,059 

Zscore:  Subescala 

Internalizada 

-,009 -,026 ,452 ,044 

Zscore:  Subescala 

Externalizada 

-,038 -,059 ,044 ,284 

Correlation Zscore:  nota 1º teste 1,000 ,304 -,023 -,119 

Zscore:  nota 2º teste ,304 1,000 -,064 -,180 

Zscore:  Subescala 

Internalizada 

-,023 -,064 1,000 ,122 

Zscore:  Subescala 

Externalizada 

-,119 -,180 ,122 1,000 

Based on Type III Sum of Squares 
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Post Hoc Tests 
 
 
 

Dependent 

Variable 

(I) Cluster Number 

of Case 

(J) Cluster Number of Case Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

Zscore:  nota 

1º teste 

dimension2 

1 

dimension3 

2 -2,0047052* ,08208730 ,000 

3 -,5899572* ,07928857 ,000 

4 -,0541767 ,09551320 ,956 

2 

dimension3 

1 2,0047052* ,08208730 ,000 

3 1,4147481* ,06431289 ,000 

4 1,9505286* ,08349995 ,000 

3 

dimension3 

1 ,5899572* ,07928857 ,000 

2 -1,4147481* ,06431289 ,000 

4 ,5357805* ,08075020 ,000 

4 

dimension3 

1 ,0541767 ,09551320 ,956 

2 -1,9505286* ,08349995 ,000 

3 -,5357805* ,08075020 ,000 

Zscore:  nota 

2º teste 

dimension2 

1 

dimension3 

2 -1,9940771* ,08524336 ,000 

3 -,6529367* ,08233702 ,000 

4 -,1064829 ,09918545 ,764 

2 

dimension3 

1 1,9940771* ,08524336 ,000 

3 1,3411404* ,06678556 ,000 

4 1,8875942* ,08671032 ,000 

3 

dimension3 

1 ,6529367* ,08233702 ,000 

2 -1,3411404* ,06678556 ,000 

4 ,5464537* ,08385484 ,000 

4 

dimension3 

1 ,1064829 ,09918545 ,764 

2 -1,8875942* ,08671032 ,000 

3 -,5464537* ,08385484 ,000 

Zscore:  

Subescala 

Internalizada 

dimension2 

1 

dimension3 

2 ,8120597* ,09254936 ,000 

3 ,3852515* ,08939392 ,000 

4 -1,4655066* ,10768639 ,000 

2 

dimension3 

1 -,8120597* ,09254936 ,000 

3 -,4268082* ,07250959 ,000 

4 -2,2775663* ,09414205 ,000 

3 

dimension3 

1 -,3852515* ,08939392 ,000 

2 ,4268082* ,07250959 ,000 

4 -1,8507581* ,09104184 ,000 
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4 

dimension3 

1 1,4655066* ,10768639 ,000 

2 2,2775663* ,09414205 ,000 

3 1,8507581* ,09104184 ,000 

Zscore:  

Subescala 

Externalizada 

dimension2 

1 

dimension3 

2 2,4434636* ,07334733 ,000 

3 2,1814735* ,07084658 ,000 

4 1,8555138* ,08534375 ,000 

2 

dimension3 

1 -2,4434636* ,07334733 ,000 

3 -,2619901* ,05746539 ,000 

4 -,5879499* ,07460957 ,000 

3 

dimension3 

1 -2,1814735* ,07084658 ,000 

2 ,2619901* ,05746539 ,000 

4 -,3259598* ,07215259 ,000 

4 

dimension3 

1 -1,8555138* ,08534375 ,000 

2 ,5879499* ,07460957 ,000 

3 ,3259598* ,07215259 ,000 

 
 
 
 
ANALISE DISCRIMINANTE 
 
Summary of Canonical Discriminant Functions 

 

 
 

Eigenvalues 

Function 

Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

dimens ion0 

1 3,827a 66,5 66,5 ,890 

2 1,554a 27,0 93,5 ,780 

3 ,372a 6,5 100,0 ,521 

a. First 3 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

dimens ion0 

1 through 3 ,059 1411,199 12 ,000 

2 through 3 ,285 625,613 6 ,000 

3 ,729 157,681 2 ,000 
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Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

  
Function 

1 2 3 

Zscore:  nota 1º teste ,479 ,260 ,407 

Zscore:  nota 2º teste ,369 ,241 ,376 

Zscore:  Subescala Internalizada -,304 -,591 ,758 

Zscore:  Subescala Externalizada -,503 ,841 ,300 

Valores da Function elevados - a VD é importante para a combinação das VD’s; 

 variáveis com coeficientes positivos e negativos contribuem para a combinação  

das VD’s de formas opostas (Field, 2009). 

 
 
 
 

Structure Matrix 

 
Function 

1 2 3 

Zscore:  nota 1º teste ,658* ,247 ,468 

Zscore:  nota 2º teste ,624* ,206 ,397 

Zscore:  Subescala Externalizada -,663 ,695* ,276 

Zscore:  Subescala Internalizada -,400 -,510 ,761* 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and 

standardized canonical discriminant functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant 

function 

 

Functions at Group Centroids 

Cluster Number of Case Function 

1 2 3 

dimens ion0 

1 -3,047 2,080 ,135 

2 2,422 ,585 ,423 

3 ,048 -,516 -,728 

4 -1,853 -2,073 ,845 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

Para uma dada combinação de VD’s grupos com valores de sinais opostos 
 são discriminados por essa combinação (Field, 2009, p. 621) 
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