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RESUMO

Martineli, A. K. B. (2017). Depressão materna, recursos, adversidades do ambiente familiar
e o comportamento de escolares, avaliado por mães e professoras. (Dissertação de
Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.

A depressão materna é reconhecida como uma adversidade que incide sobre o ambiente familiar,
mostrando-se associada a problemas comportamentais em escolares. Verifica-se a demanda por
estudos que abordem condições de risco e proteção do ambiente familiar e que avaliem as crianças
por múltiplos informantes. Objetivou-se: (a) comparar e correlacionar os recursos e eventos
estressores do ambiente familiar de crianças que convivem com a depressão materna e que
apresentam problemas de comportamento, com os apresentados por crianças que convivem com
mães sem depressão e que não apresentam problemas comportamentais; e (b) comparar e
correlacionar os comportamentos das crianças, segundo a avaliação das suas mães e professoras.
Adotou-se um delineamento transversal e avaliou-se uma amostra de conveniência composta por 85
díades mães-crianças, distribuídas em: G1 = 26 mães com indicadores de depressão e crianças com
problemas comportamentais; G2 = 29 mães sem indicadores de depressão e crianças com
problemas comportamentais e G3 = 30 mães sem indicadores de depressão e crianças sem
problemas comportamentais. Foram incluídas crianças de ambos os sexos, de sete a 10 anos.
Procedeu-se à avaliação primeiramente com as mães, seguida das crianças e professoras. Foram
aplicados com as mães, em sessão única, face a face, os instrumentos: Questionário Geral,
Questionário sobre a Saúde do Paciente, Inventário de Recursos do Ambiente Familiar, Escala de
Eventos Adversos, Escala de Adversidade Crônica e Questionário de Capacidades e Dificuldades
(SDQ). As crianças foram avaliadas quanto ao nível intelectual pelo teste Matrizes Progressivas
Coloridas de Raven – Escala Especial. As professoras responderam ao SDQ - professores,
precedido de informações sobre o desempenho escolar das crianças. Os dados obtidos foram
codificados de acordo com as proposições técnicas e procedeu-se a análise dos mesmos por
procedimentos estatísticos, adotando-se o nível de significância de 5% (p≤0,05). Quando das
comparações entre os grupos verificou-se com diferenças significativas, que: as famílias que
convivem com a depressão materna apresentaram mais indicadores de adversidades crônicas; e as
crianças com problemas comportamentais, menos recursos e mais adversidades crônicas. As mães
identificaram, com significância estatística, mais problemas de comportamento das crianças ( =
17,51; σ = 6,98) em relação às professoras ( = 9,33; σ = 7,25); e ainda verificou-se associações
entre a depressão materna e os problemas de comportamento dos escolares, na avaliação de mães (r
= 0,490) e professoras (r = 0,294) e dos problemas comportamentais com o baixo desempenho
escolar. Constatou-se que: (a) as crianças que convivem com a depressão materna apresentaram
indicadores de múltiplas condições de risco em seu ambiente familiar, o que pode estar favorecendo
os problemas comportamentais, os quais também se associaram a menos recursos; e (b) as mães e
professoras divergiram quando das avaliações dos problemas de comportamento das crianças,
evidenciando a utilização de diferentes parâmetros de avaliação nos contextos familiar e escolar.
Considera-se que tais dados podem instrumentar programas de prevenção no contexto escolar e de
intervenção no contexto familiar, com possíveis benefícios para o comportamento das crianças.

Palavras-chave: Comportamento infantil. Depressão materna. Vulnerabilidade social.
Escolares. Professores.





ABSTRACT

Martineli, A. K. B. (2017). Maternal depression, resources and adversity in the family
environment, and schoolchildren’s behavior assessed by mothers and teachers. (Master’s
Dissertation). Graduate Program in Psychology, Faculty of Philosophy, Sciences and Letter at
Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto.

Maternal depression is known to be an adversity that affects the family environment and is
associated with behavioral problems among schoolchildren. There is a need for studies
addressing risk and protective conditions of the family environment assessing children
through multiple informants. The objectives were (a) to compare and correlate resources and
stressors in the family environment of children who live with maternal depression and present
behavioral problems with the resources and the stressors of children whose mothers do not
present depression and who do not present behavioral problems; and (b) to compare and
correlate the behaviors of children from the perspective of their mothers and teachers. A
cross-sectional design was used to assess a convenience sample composed of 85 mother-child
pairs distributed between: G1 = 26 mothers with indicators of depression and children with
behavioral problems; G2 = 29 mothers without indicators of depression and children with
behavioral problems; and G3 = 30 mothers without indicators of depression and children
without behavioral problems. Children aged from seven to 10 years old, of both sexes, were
included. Assessment was initiated with the mothers, followed by the children and teachers.
The following instruments were applied face-to-face to the mothers in a single session:
General Questionnaire, Patient Health Questionnaire, Family Environment Resource
Inventory, Adverse Events Scale, Chronic Adversity Scale, and The Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ). The children’s intellectual level was assessed using Raven’s
Progressive Matrices – Special Scale. The teachers responded to the SDQ – teachers,
preceded by information on the children’s school performance. Data were coded according to
technical propositions and statistically analyzed adopting a significance level of 5% (p≤0.05).
Comparisons among groups showed the following significant differences: the families facing
maternal depression presented more indicators of chronic adversities; and the children with
behavioral problems presented fewer resources and more chronic adversities. The mothers
identified more behavioral problems in children ( = 17.51; σ = 6,98) than teachers ( = 9.33;
σ = 7,25). The mothers’ (r = 0.490) and teachers’ (r = 0.294) assessments showed
associations between maternal depression and children’s behavioral problems and between
behavioral problems and poor school performance. We verified that: (a) children living with
maternal depression presented multiple risk indicators in their family environment, which
may have favored behavioral problems, which were also associated with having fewer
resources; and (b) mothers and teachers diverged in regard to their assessments concerning the
children’s behavioral problems, showing that different parameters were used in the family and
school contexts. These data may support the development of preventive programs in the
school context and also interventions for the family context, which may benefit children’s
behaviors.

Key words: Child behavior. Maternal depression. Social vulnerability. Schoolchildren.
Teachers.
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1.1 Abordagem teórica da psicopatologia do desenvolvimento

O presente estudo tem como abordagem teórica a psicopatologia do desenvolvimento,

uma vez que esse campo se configura como uma importante perspectiva para o estudo da

doença e da saúde mental (Sameroff, 2000). De acordo com Toth e Cicchetti (2010) tal

abordagem se pauta pelo interesse na compreensão das múltiplas condições que favorecem a

competência e/ou a disfunção ao longo do ciclo vital, com destaques para os aspectos

biológicos, psicológicos, sociais e culturais que influenciam desfechos diversos de

desenvolvimento, favorecendo a resiliência ou desadaptação.

Estudos voltados para a compreensão de condições que favorecem tanto o

desenvolvimento de competências quanto as dificuldades apresentadas pelas pessoas,

começaram a surgir a partir da década de 1980 (Yunes, 2003), tendo como base conceitos, tais

como: adversidades, fatores de risco, eventos estressores, vulnerabilidade, enfrentamento,

resiliência e fatores de proteção. A seguir, apresentar-se-á de forma breve os principais

conceitos norteadores da Psicopatologia do Desenvolvimento.

O indivíduo, ao longo de sua trajetória de vida, pode se deparar com algumas

adversidades, que influenciam o seu desenvolvimento saudável. Deste modo, a adversidade é

reconhecida por envolver múltiplos estressores (Masten & Gewirtz, 2006), destacando-se

como tal, os fatores de risco e os eventos estressores.

Yunes, Garcia e Albuquerque (2007), definem fatores de risco como eventos negativos

que aumentam a probabilidade de o indivíduo vir a apresentar problemas físicos, sociais ou

emocionais quando a eles submetidos, em algum momento de sua trajetória de

desenvolvimento. De acordo com Rutter (1987), o risco deve ser pensado como um processo

e não como uma variável isolada, uma vez que varia conforme as circunstâncias de vida de

cada indivíduo, resultando em diferentes consequências. Desta forma, considera-se que os

fatores de risco envolvem uma rede complexa de acontecimentos anteriores e posteriores a um

determinado evento negativo. Alguns fatores de risco são reconhecidos na literatura pelo seu

impacto negativo, tais como, as condições de pobreza extrema, as rupturas familiares, a

exposição à violência, experiências de doenças graves ou persistentes do próprio indivíduo ou

de sua família, perdas dos pais, dentre outros (Pesce, Assis, Santos, & Oliveira, 2004).

Quanto aos eventos estressores, Masten e Gewirtz (2006) os definem como episódios

ou experiências de vida traumáticas e incomuns que geralmente promovem resultados

desfavoráveis na trajetória do indivíduo. Em outras palavras, essas ocorrências de vida
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alteram o ambiente do indivíduo promovendo uma tensão, que interfere diretamente nas suas

respostas. Yunes e Szymanski (2001), acrescentam que tais respostas ocorrem na vida da

pessoa, devido à sobrecarga de seus recursos adaptativos, frente aos acontecimentos

temporários ou transitórios presentes ou pregressos. Para essas autoras, as experiências de

vida negativas são inevitáveis, entretanto, a visão subjetiva do indivíduo frente à determinadas

situações, tais como, a sua percepção, a sua interpretação e o sentido atribuído a um dado

evento estressor é o que o caracteriza ou não como uma condição de estresse.

Sobre essa questão, Silberg, Rutter, Neale e Eaves (2001), consideram que os eventos

estressores se diferenciam em dependentes e independentes. Os dependentes estão ligados

diretamente aos sujeitos e envolvem a sua participação, dependendo prioritariamente da forma

como o indivíduo se coloca nas relações interpessoais e de como se relaciona com o meio, ou

seja, da forma como o seu comportamento provoca situações desfavoráveis para si mesmo.

Em contrapartida, os eventos estressores independentes não envolvem a participação do

indivíduo, uma vez que são inevitáveis, estando relacionados a eventos que são considerados

parte do ciclo vital de desenvolvimento, tais como por exemplo, a morte de um familiar ou a

saída de um filho de casa.

Considerando as variedades de respostas emitidas pelo indivíduo frente aos estressores

ou riscos, Yunes e Szymanski (2001) ressaltam que tais respostas se relacionam a

vulnerabilidade e aos recursos de enfrentamento, os quais operam somente na presença de

estresse e/ou risco, não tendo efeito quando tais condições estão ausentes.

De acordo com Pesce et al. (2004), por vulnerabilidade, entende-se a predisposição

individual para desenvolver variadas formas de psicopatologias ou comportamentos não

eficazes, ou a susceptibilidade para um resultado negativo no desenvolvimento. Na mesma

direção, Masten e Gewirtz (2006) salientam que ao se pensar em vulnerabilidade é preciso

levar em conta às disposições psicológicas individuais que podem potencializar os efeitos dos

agentes estressores, dificultando a resposta positiva do indivíduo e aumentando a

predisposição para um desenvolvimento não-adaptado frente a essas experiências negativas.

Em contrapartida, os recursos de enfrentamento são considerados por Yunes e

Szymanski (2001) como estratégias utilizadas frente às adversidades, uma vez que amenizam

os aspectos negativos das situações de estresse ou risco, favorecendo as respostas de

adaptação do indivíduo ao seu ambiente. Nesse sentido, para tal adaptação, o indivíduo conta

com recursos caracterizados como fatores de proteção e resiliência.

Os fatores de proteção são considerados pontos chaves para a compreensão da

resiliência. De acordo com Pesce et al. (2004), os mecanismos de proteção de um indivíduo
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são de fundamental importância para o restabelecimento do equilíbrio perdido. Entretanto,

Yunes e Szymanski (2001) esclarecem que os fatores de proteção não são sinônimos de

experiências positivas, mas sim se referem a qualidades ou condições do indivíduo ou do

ambiente que podem modificar as respostas frente às situações adversas. Acrescentam ainda

que, tais fatores não tem a função simplesmente de favorecer o desenvolvimento normal, mas

sim de modificar a resposta do indivíduo em situações adversas. Pinheiro (2004) considera

como fatores de proteção do indivíduo os seus atributos disposicionais, a coesão familiar e a

rede de apoio social bem definida, uma vez que favorecem tanto a sua competência, quanto a

sua adaptação. Em situações de adversidade os fatores de proteção podem favorecer a

resiliência.

Segundo Regalla (2007), a resiliência é um conceito que tem sido explorado e aplicado

nas mais diversas áreas que envolvem o ser humano e o seu ambiente de relacionamento.

Nesse sentido, Bee (2003) considera que a resiliência não depende somente de aspectos

individuais, como as habilidades cognitivas e sociais, uma vez que são observadas fortes

influências dos fatores ambientais.

De acordo com a definição clássica de Rutter (1987), entende-se por resiliência um

conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilitam o desenvolvimento de uma

vida saudável, mesmo na presença de um ambiente pouco favorável. Deste modo, não se deve

considerar resiliência como um atributo fixo do indivíduo, uma vez que esse processo resulta

da combinação entre os atributos da criança ou jovem e de seu ambiente familiar.

A aplicação e a própria definição de resiliência vêm se modificando com a ampliação

de novas compreensões e estudos sobre a temática. Walsh (2005), define resiliência como a

capacidade de renascer da adversidade fortalecido e com mais recursos, relacionando o

conceito a um processo ativo de resistência, reestruturação e crescimento, em resposta à crises

e desafios. Acrescenta que o termo se refere a experiências simultâneas de sofrimento e de

coragem do indivíduo, que resultam em superação e adaptação, consideradas maneiras

eficientes de enfrentamento das dificuldades.

A referida autora, considera ainda relevante, estudos que abordem a resiliência em

famílias enquanto uma possibilidade de adaptação dos membros familiares, uma vez que os

processos interacionais dessa rede de relacionamentos e experiências, no decorrer do ciclo

vital, podem oferecer estratégias diversas de enfrentamento frente às adversidades. Dessa

forma, entende que quando a família se expõe a situações de crise ou estresse permanente,

surgem os processos de resiliência familiar, permitindo que as mesmas superem as crises

fortalecidas, independente das fontes de estresse serem internas ou externas à família.
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Considerando essa breve definição dos conceitos relevantes para a compreensão do

enfoque teórico da Psicopatologia do Desenvolvimento, ressalta-se que tal abordagem busca

identificar o que interfere ou ameaça na realização adequada das tarefas de desenvolvimento,

próprias de cada período de vida, favorecendo a adaptação e a competência, ou as

dificuldades, tendo por referência as condições pessoais e do ambiente de convivência das

pessoas (Pizeta, 2014).

A seguir, sob tal enfoque, abordar-se-á as características das crianças em idade escolar

e as suas tarefas típicas de desenvolvimento, por ser essa faixa etária o foco da presente

pesquisa.

1.2 Crianças em idade escolar e as tarefas de desenvolvimento

O indivíduo ao longo de sua vida passa por vários estágios de desenvolvimento,

entretanto, para atender as demandas de cada estágio, utiliza-se de recursos internos e

externos, afim de instrumentar as novas conquistas. Com relação ao desenvolvimento infantil,

considera-se que em cada estágio alcançado, as crianças abordam as tarefas de modo

diferente, percebendo o mundo de forma diferente e preocupando-se com questões diferentes,

uma vez que se verifica uma reorganização de estratégias ou o uso de habilidades

inteiramente novas (Bee, 2003).

Dessen e Polonia (2007) definem estágios de desenvolvimento como um conjunto de

padrões comportamentais e de habilidades típicas de uma determinada idade ou fase de

desenvolvimento. Com sentido semelhante, Marturano e Loureiro (2003) consideram que

cada estágio de desenvolvimento se relaciona com o período em que a pessoa se encontra em

sua trajetória de vida, incluindo as vivências dos períodos anteriores e as novas demandas e

tarefas do ambiente, específicas de cada período. Wright e Masten (2006) destacam que a

adaptação em cada período pode ser pautada por indicadores relativos à ausência de

patologias, a competência para realização de tarefas próprias do período do ciclo vital e ainda

ao bem-estar subjetivo, enquanto que a desadaptação, segundo Price e Zwolinski (2010), pode

ser considerada como um desvio das normas específicas de cada etapa do desenvolvimento.

Referente aos aspectos de desenvolvimento para as crianças em idade escolar,

Marturano, Trivellato-Ferreira e Gardinal (2009) consideram que os indicadores de adequação

das crianças às demandas de aprendizagem e de relacionamento esperados pela sociedade
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relacionam-se à competência cognitiva para o aprendizado escolar formal, à competência

comportamental de auto-regulação e à adaptação ao meio social mais amplo. Ainda

descrevem algumas mudanças relevantes no contexto de desenvolvimento das crianças em

idade escolar, especificamente no período de passagem para o ensino fundamental, tais como,

lidar com um novo ambiente, relacionar-se com adultos ainda desconhecidos, conquistar a

aceitação em um novo grupo de iguais, além de enfrentar demandas acadêmicas mais

desafiadoras. Ressaltam que nesse período, as mudanças cognitivas são fundamentais para a

preparação das crianças para as exigências da adolescência e da vida adulta.

De acordo com Marturano e Loureiro (2003), os indicadores comportamentais e de

desempenho acadêmico destacam-se pela importância que assumem no período escolar, uma

vez que neste, as principais tarefas típicas de desenvolvimento envolvem a socialização e o

desempenho acadêmico. Entretanto, considerando a importância do comportamento como um

indicador de adaptação das crianças em idade escolar, faz-se necessário uma breve

apresentação sobre os problemas comportamentais mais frequentes apresentados pelos

escolares.

Nos contextos escolares e familiares são frequentes as indicações de dificuldades

adaptativas referidas como problemas comportamentais das crianças. Tais problemas são

considerados por Bolsoni-Silva (2003), déficits ou excessos comportamentais que prejudicam

a interação das crianças com os seus pares e com adultos de sua convivência. Segundo Bee

(2003) faz-se necessário caracterizar os problemas comportamentais, uma vez que estes

podem se manifestar por meio dos comportamentos externalizantes e internalizantes.

De acordo com Achenbach e Edelbrock (1979) os comportamentos internalizantes são

caracterizados por retraimento, ansiedade, preocupação exagerada, tristeza, insegurança,

timidez, medos, manifestações psicossomáticas, recusa escolar, dentre outros. Bee (2003)

acrescenta que os problemas internalizantes se relacionam à ansiedade e depressão,

destacando maior ocorrência nas crianças que convivem com pais depressivos.

Em contrapartida, Achenbach (1991) considera que os comportamentos

externalizantes, são marcados pela impulsividade, explosividade, agressividade, agitação,

características desafiadoras e antissociais, como mentiras, furtos, falta às aulas, desrespeito à

limites, brigas e hostilidades nos relacionamentos. Bee (2003) ao referir aos problemas

externalizantes, relaciona-os aos transtornos de conduta, que incluem os comportamentos de

agressividade, propensão à discussões e brigas, desobediência, irritabilidade e ameaças.

Ressalta que as crianças com tais comportamentos, provavelmente foram expostas desde o

início de suas vidas às diversas situações de vulnerabilidade, dentre elas, o apego inseguro, o
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temperamento difícil e a inteligência limitada dos pais. Contudo, ressalta que os problemas

externalizantes podem se transformar em transtorno de conduta ou em desenvolvimento

adaptativo, dependendo da configuração do ambiente familiar e do manejo dos pais para com

o controle de seus filhos, nos períodos iniciais de suas vidas.

Bolsoni-Silva, Marturano, Pereira e Manfrinato (2006) consideram que tanto os

problemas externalizantes como os internalizantes prejudicam o desenvolvimento das

crianças, uma vez que os externalizantes podem gerar conflitos e provocar rejeições por parte

de pais, professores e colegas, enquanto que os internalizantes podem privar as crianças de

interagir com o ambiente, dificultando a sua interação com seus pares ou com os adultos.

Considerando a diferenciação dos problemas de comportamento pelo sexo das

crianças, Borsa, Souza e Bandeira (2011), realizaram um estudo com o objetivo de investigar

a prevalência de problemas de comportamento, em uma amostra de crianças escolares

residentes no interior do Rio Grande do Sul. Participaram 140 pais, mães ou cuidadores de

meninos e meninas, matriculados entre o terceiro e o quinto ano do ensino fundamental, de

escolas públicas e privadas. Os resultados apontaram para a prevalência de mais problemas de

comportamento em meninos, sobretudo os externalizantes, enquanto que as meninas, no geral,

apresentaram menos problemas de comportamento, sendo as queixas mais frequentes

referentes aos comportamentos internalizantes.

De modo semelhante, Bolsoni-Silva, Mariano, Loureiro e Bonaccorsi (2013), com

base em um estudo sobre a comparação de práticas educativas de professores do ensino

regular e do especial com os comportamentos infantis em grupos diferenciados por problemas

de comportamento e pelo sexo das crianças na faixa etária de seis a nove anos, constataram a

presença de mais meninos com indicadores de problemas de comportamento em comparação

às meninas, uma vez que estas apresentaram baixa frequência de comportamentos

considerados problemáticos.

No contexto escolar, segundo Ferriolli, Marturano e Puntel (2007), os comportamentos

externalizantes são identificados com maior facilidade, possivelmente por apresentarem maior

visibilidade e consequentemente interferirem na dinâmica da sala de aula. Consideram que o

papel dos professores é fundamental ao aluno, uma vez que conseguem identificar as

dificuldades dos escolares e desenvolvem atividades que proporcionam o desenvolvimento de

suas habilidades sociais e relacionais. Em concordância com tais autoras, Lyra, Assis, Njaine,

Oliveira e Pires (2009) consideram que os professores em sala de aula, identificam os

problemas comportamentais das crianças com facilidade, uma vez que o longo tempo de
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convivência com os escolares facilita as suas observações, sobretudo quanto às comparações

das avaliações das crianças de uma mesma faixa etária.

Por outro lado, verifica-se que pais e professores, nem sempre têm uma avaliação

concordante quanto a presença de problemas comportamentais das crianças. Leis, Heron,

Stuart e Mendelson (2014) apontaram que as divergências entre os relatos de mães e

professores, podem ser explicadas pelas diferenças dos contextos nos quais os

comportamentos são observados e uma possível influência da saúde mental materna.

Um estudo realizado por Bolsoni-Silva et al. (2006) buscou um maior entendimento a

respeito da concordância entre mães e professoras, na avaliação do comportamento de

crianças. Os achados das comparações por gênero mostraram que as mães foram mais atentas

às manifestações internalizantes de suas filhas, enquanto que as professoras ressaltaram mais

as manifestações externalizantes dos alunos de sexo masculino. Baseado nesses achados, as

autoras apontaram que os professores consideraram como desadaptadas aquelas crianças com

comportamentos que não se enquadravam estritamente no padrão modal esperado, e em

contrapartida, no contexto familiar, dada a convivência continuada e próxima com seus filhos,

as mães relataram nuances que escaparam aos professores, como, por exemplo, certas

manifestações internalizantes mais sutis.

O uso de múltiplos informantes foi abordado também por Kovess et al. (2015) em um

amplo projeto sobre saúde mental das crianças em idade escolar. O estudo foi desenvolvido na

Europa, especificamente em sete países, incluindo a Itália, Holanda, Alemanha, Romênia,

Bulgária, Lituânia e Turquia, visando identificar o conjunto de indicadores de fatores de risco

para a saúde mental das crianças com idade de seis a nove anos.  Participaram do estudo 9084

crianças de escolas primárias, que completaram o questionário Dominic Interactive em sua

própria língua, 6563 professores e 6031 pais que responderam o Questionário de Capacidades

e Dificuldades (SDQ). Dentre os vários achados, verificaram que os professores avaliaram as

crianças com mais problemas externalizantes e menos problemas internalizantes em

comparação à avaliação dos pais. Também identificaram que as crianças relataram mais

problemas internalizantes do que os pais e os professores.

Berg-Nielsen, Solheim, Belsky e Wichstrom (2012) exploraram a concordância entre

avaliações de pais e professores considerando as relações dos sintomas depressivos maternos

a uma maior percepção dos problemas de comportamento das crianças, em comparação com

as avaliações realizadas por outros informantes. Verificaram que os professores relataram

menos problemas de comportamento das crianças do que os pais, ressaltando a relevancia das

avaliações feitas pelos professores, pois esses tomam como parâmetro a convivência diária
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com diferentes crianças em situações mais estruturadas que as vivenciadas no contexto

familiar.

Com o objetivo de verificar características comportamentais de crianças com

desenvolvimento típico de leitura, Stivanin, Scheuer e Assumpção Jr (2008) realizaram um

estudo utilizando o SDQ. Participaram pais e professores de 74 crianças leitoras, de ambos os

gêneros, que cursavam a 2ª, 3ª ou 4ª séries do Ensino Fundamental de uma escola pública

municipal. No que diz respeito à comparação das avaliações realizadas pelos pais e

professores referentes às características comportamentais das crianças, os resultados

indicaram que as respostas dos pais preencheram mais critérios para a categoria

“desenvolvimento anormal” do que as respostas dos professores, em todas as subescalas do

SDQ.

Cury e Golfeto (2003) realizaram um estudo transversal em uma escola pública da

cidade Ribeirão Preto-SP, com o objetivo de rastrear possíveis transtornos psiquiátricos de

crianças por meio da aplicação do SDQ. Participaram da pesquisa mães e professores de 112

crianças com idade entre seis a 11 anos que cursavam as quatro primeiras séries do ensino

fundamental. Identificaram uma taxa de prevalência de 18,7% para problemas de

comportamento na avaliação realizada pelos pais e de 8,3%, na avaliação feita pelos

professores. A diferença na pontuação das escalas entre os pais e professores, demonstrou a

falta de concordância entre os vários informantes sobre a presença de sintomas

comportamentais.

Para a avaliação da prevalência de problemas de saúde mental infantil no Brasil,

Goodman et al. (2005) compararam dois lugares do país, com características distintas, sendo

um no nordeste, e o outro, no sudeste do país. Utilizaram os instrumentos SDQ e

Development and Well-Being Assessment for Children and Adolescents (DAWBA) para a

avaliação de 519 crianças e adolescentes, de cinco a 14 anos, tendo os pais, professores e os

próprios adolescentes como informantes. Verificaram que as crianças da região nordeste

apresentaram mais problemas internalizantes e externalizantes e indicadores de

hiperatividade, em comparação às crianças do sudeste, embora o impacto dos sintomas

tenham sido maiores para essas últimas. Quanto aos sintomas, considerando conjuntamente as

duas regiões, observaram que os meninos apresentaram níveis mais elevados de problemas de

hiperatividade e conduta (problemas externalizantes), tendo como referência o relato do

professor; e as meninas apresentaram maiores taxas de sintomas emocionais (problemas

internalizantes), tanto no que se refere ao relato dos pais quanto ao autorrelato.
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Verifica-se na literatura como recomendável o uso de múltiplos informantes, inclusive

do auto relato, no que diz respeito às avaliações dos problemas comportamentais de crianças e

adolescentes. Considera-se que ao se coletar informações de várias fontes, tem-se um quadro

mais detalhado sobre o comportamento do avaliado, além evidenciar as distintas

manifestações em diferentes contextos (Achenbach, 1991). Em concordância com o referido

autor, Stivanin, Scheuer e Assumpção (2008) consideram que as divergências referentes as

informações obtidas por pais e professores ocorrem, devido aos diferentes olhares,

conhecimentos e formas de falar ou se expressar a respeito dos sujeitos por eles avaliados,

entretanto, é necessário cuidado e atenção quanto aos dados fornecidos.

Deste modo, considera-se que os problemas comportamentais das crianças se

destacam como relevantes tanto no contexto familiar como escolar, por representarem as

dificuldades mais frequentes apresentadas pelos escolares (Achenbach et al., 2008). Nesse

sentido, considera-se importante ressaltar que alguns instrumentos de avaliação são

reconhecidos por permitirem avaliar de forma sistemática o comportamento das crianças,

como é o caso do SDQ, reconhecido e validado em muitos países, permitindo avaliações

realizadas tanto por pais como por professores (Saur & Loureiro, 2012).

A adaptação ou desadaptação das crianças em idade escolar se expressam nos

contextos familiares e escolares onde se interpõem as maiores ocorrências dos eventos

estressores (Poletto, Koller, & Dell’Aglio, 2009). Dada a importância de tais contextos para o

desenvolvimento dos escolares, serão abordados nos próximos tópicos o papel da escola e o

papel da família, assim como os desafios encontrados pelas crianças em tais contextos.

1.3 O ambiente escolar como contexto de desenvolvimento dos escolares

A escola assume um importante papel para as crianças, uma vez que as experiências

vivenciadas em tal contexto refletem em todos os aspectos de seu desenvolvimento. De

acordo com Erikson (1976), em cada período do desenvolvimento algumas experiências são

consideradas sensíveis por terem mais influência sobre as demandas típicas do período. Nesse

sentido, para as crianças de seis a 12 anos, a demanda típica se expressa pela crise evolutiva

decorrente do desafio da produtividade, sendo o reconhecimento social por meio de sua

capacidade de suma importância.
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Marturano (2013) considera que no período escolar, especificamente na entrada para o

ensino fundamental, as crianças se deparam com novas demandas, destacando dentre elas, o

envolvimento com um novo ambiente, o relacionamento com adultos ainda desconhecidos, a

aceitação em um novo grupo de iguais e o enfrentamento de demandas acadêmicas mais

desafiadoras. Refere que as mudanças frente ao contexto social são visíveis, uma vez os

adultos tornam-se mais exigentes e apresentam menos tolerância com a dependência das

crianças. Quanto as relações interpessoais, descreve que as negociações realizadas com as

crianças da mesma idade e mais velhas, tornam-se a base das interações, enquanto que no

plano acadêmico, as crianças se deparam com novas habilidades e conhecimentos a serem

desenvolvidos e dominados. Deste modo, o escolar enfrenta um enorme desafio à sua

capacidade adaptativa, uma vez que várias mudanças simultâneas requerem adaptações

extremamente elaboradas (Marturano & Elias, 2006).

Ao longo do desenvolvimento as demandas são diversas, dado o objetivo do presente

estudo, atentar-se-á exclusivamente ao desempenho acadêmico e a socialização como

demandas que influenciam diretamente o comportamento dos escolares. A seguir apresentar-

se-á alguns estudos que enfocaram tais aspectos.

No contexto acadêmico, segundo Marturano e Loureiro (2003), as dificuldades

escolares podem acentuar as vivências de menos valia, condições estas favorecedoras de

outras dificuldades comportamentais e emocionais. Inversamente, quando a criança apresenta

desempenho escolar satisfatório, os sentimentos de auto-estima e auto-eficácia são

favorecidos, contribuindo para a motivação e persistência em relação as atividades

acadêmicas (Antunes & Fontaine, 2005). Segundo D’abreu e Marturano (2010), crianças

identificadas com a queixa escolar, tornam-se mais vulneráveis aos problemas emocionais e

comportamentais. Masten e Reed (2002) consideram a queixa escolar uma adversidade

crônica que interfere diretamente na realização acadêmica, favorecendo o risco de

desadaptação social. O baixo desempenho escolar, de acordo com Bernard, Ellis e Terjesen

(2006) resulta de uma discrepância entre a aptidão acadêmica e o desempenho da criança,

considerando desempenho, seja em notas ou tarefas, abaixo de um nível esperado para a

idade, habilidade e potencial de um indivíduo. Destaca-se em diversos estudos a associação de

problemas acadêmicos e comportamentais.

Cia e Barham (2009) realizaram um estudo com o objetivo de relacionar o

desempenho acadêmico e o desenvolvimento socioemocional das crianças, caracterizado pelo

repertório de habilidades sociais, problemas de comportamento e autoconceito da primeira e

segunda séries do ensino fundamental. Foram participantes 97 famílias, 99 crianças e 20
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professoras de escolas públicas de um município no interior do estado de São Paulo.

Verificaram que o repertório de habilidades sociais, o autoconceito e o desempenho

acadêmico das crianças estavam positivamente correlacionados entre si.

Com base em uma revisão de estudos prospectivos e longitudinais, D’Abreu e

Marturano (2011) investigaram a associação entre os problemas de comportamento

externalizantes e o baixo desempenho escolar no ensino fundamental. Foram analisados 18

artigos, classificados em quatro categorias, a saber: estudos com amostras clínicas; estudos

comparando grupos com ou sem comorbidade; estudos que buscaram testar modelos de

trajetória de desenvolvimento e estudos sobre precursores da associação entre problemas de

comportamento e baixo desempenho escolar. Constataram a associação do baixo desempenho

escolar com os problemas externalizantes sugerindo a influência de variáveis como as

condições adversas do ambiente e do baixo nível socioeconômico. Apontaram que tal

associação é sugestiva de pior prognóstico dada as comorbidades com transtornos

psiquiátricos e comportamento anti-social.

Com o objetivo de verificar a associação entre indicadores de desempenho acadêmico

e o tempo de exposição da criança à Educação Infantil, competência interpessoal e a

percepção de estresse na 2ª série do ensino fundamental, Pereira, Marturano, Pizato e

Fontaine (2011) realizaram um estudo com 95 crianças de escolas públicas do interior de São

Paulo, tendo como informantes seus pais/responsáveis e os seus professores, distribuídos em

três grupos: sem frequência à educação infantil, com um ano de frequência e com dois anos de

frequência à educação infantil. As avaliações de desempenho acadêmico foram favoráveis às

crianças que frequentavam a educação infantil por mais tempo, assim como algumas

dimensões de habilidades sociais, principalmente responsabilidade e cooperação. Verificaram

relações entre a frequência à educação infantil e a associação com a competência acadêmica.

A importância da relação entre o ambiente familiar e os aspectos da vida escolar das

crianças foi abordada por Gomes (2016) tendo por referência uma pesquisa bibliográfica com

objetivo de analisar as influências para o desempenho acadêmico das crianças dos recursos

materiais, caracterizados pelos recursos financeiros disponíveis no lar que viabilizam o acesso

a livros, revistas, brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento infantil; e os

recursos humanos do ambiente familiar, destacando o envolvimento e participação dos pais na

vida escolar de seus filhos, a organização e a supervisão nas rotinas infantis e as possíveis

interações pais/filhos. Os resultados apontaram que o envolvimento dos pais na educação dos

filhos e o recurso econômico familiar, interferem no desempenho acadêmico das crianças.



40 | Introdução

Ao analisar tais estudos que abordaram o desempenho acadêmico no período escolar,

verificou-se uma associação dos problemas acadêmicos e comportamentais, o que coloca em

foco as habilidades sociais, enquanto recursos que podem favorecer a tarefa típica do período

expressa pela socialização.

As habilidades sociais são definidas por Del Prette e Del Prette (2013) como diferentes

classes de comportamentos sociais do repertório dos indivíduos que lhes permitem lidar com

as situações interpessoais, enquanto a competência social remete aos efeitos do desempenho

das habilidades no contexto de vida da pessoa. Consideram que a criança ao se inserir no

ambiente escolar, enfrenta desafios quanto ao estabelecimento de novos relacionamentos

(professores e pares), o que implica na ampliação do seu repertório referente às habilidades

sociais. Nesse sentido, o escolar a todo instante, se depara com novos desafios interpessoais,

uma vez que a inserção em tal contexto representa o contato com novas pessoas e a

necessidade de adaptação a novas demandas.

Bolsoni-Silva e Carrara (2010) consideram as habilidades sociais como

comportamentos, emitidos na interação social que parecem colaborar na resolução de

problemas, na redução de conflitos e na promoção e/ou manutenção de interações sociais

satisfatórias e agradáveis. Em contrapartida, os déficits de habilidades sociais podem

comprometer fases posteriores do ciclo vital, em termos de dificuldades de iniciar e manter

relacionamentos, pior qualidade de vida e diferentes tipos de transtornos psicológicos (Del

Prette & Del Prette, 2001). Segundo Bolsoni-Silva e Mariano (2014) as meninas tendem a

apresentar mais comportamentos habilidosos e os meninos mais problemas de

comportamento.

Com o objetivo de caracterizar o repertório de habilidades sociais e problemas

comportamentais de crianças e verificar a possível força preditiva de classes específicas de

habilidades sociais sobre os problemas de comportamento, Casali-Robalinho, Del Prette e Del

Prette (2015) realizaram um estudo com 220 crianças, matriculadas do 3º ao 6º ano do Ensino

Fundamental e seus respectivos pais. Identificaram as habilidades ou comportamentos

emitidos com maior/menor frequência pelas crianças avaliadas, verificando que segundo os

pais ou responsáveis, os problemas de comportamento internalizantes foram os mais

frequentes. Quanto as habilidades sociais de maior peso preditivo para os problemas

comportamentais, segundo a auto avaliação das crianças, foi a responsabilidade e, na

avaliação dos informantes externos foi o autocontrole e a civilidade.

Elias e Amaral (2016) desenvolveram um estudo com o objetivo de avaliar as

habilidades sociais, os problemas de comportamento e o desempenho acadêmico das crianças
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do 5° ano do ensino fundamental I, antes e após um treino específico para o desenvolvimento

das habilidades sociais. A amostra contou com 54 crianças, de ambos os sexos, regularmente

matriculadas em uma escola pública municipal de uma cidade do interior de São Paulo, além

de duas professoras. Tal amostra foi distribuída em dois grupos, a saber: (GI) grupo de

intervenção e (GC) grupo de comparação, com ausência de intervenção. Verificaram que o

treino de habilidades sociais aprimorou o repertório das crianças, bem como promoveu um

impacto positivo para o desempenho escolar.

Os problemas comportamentais internalizantes foram correlacionados aos indicadores

de práticas educativas parentais, recursos do ambiente familiar e depressão materna por

Bolsoni-Silva, Loureiro e Marturano (2016). Participaram 32 mães de crianças com

problemas internalizantes e 32 sem problemas, matriculadas em escolas municipais de ensino

infantil e fundamental. A análise dos dados indicou que as habilidades sociais tiveram um

efeito protetor para os problemas internalizantes na presença do risco representado pela

depressão materna, sendo que quanto maior era o escore de depressão materna, menos

frequentes foram as habilidades sociais infantis.

Com base em um estudo longitudinal realizado em escolas municipais do interior do

estado de São Paulo, Correia-Zanini (2013) investigou o percurso escolar de crianças, sob o

enfoque do modelo Bioecológico de Desenvolvimento, considerando as variáveis

relacionadas à Pessoa (Criança), ao contexto (Família e Escola), ao Processo e ao Tempo.

Participaram da pesquisa 186 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, 176 do 2º ano e 151

do 3º ano, além de 122 famílias de crianças do 1º ano. Frente a caracterização do componente

Pessoa, o Recurso foi considerado como uma das variáveis selecionadas para o estudo, tendo

por foco as habilidades sociais. Segundo a avaliação dos professores, as habilidades

responsabilidade e cooperação se destacaram, enquanto que a autodefesa foi pouco presente; e

as meninas apresentaram mais habilidades sociais que os meninos. Verificou também que as

habilidades sociais avaliadas apresentaram correlações positivas com o desempenho

acadêmico, competência acadêmica e potencial cognitivo. Foi destacada a importância das

habilidades sociais acadêmicas, avaliadas no estudo pelo fator responsabilidade e cooperação

como componentes significativos da trajetória acadêmica das crianças no ensino fundamental.

Gavasso, Fernandes e Andrade (2016), realizaram um estudo de revisão sobre as

habilidades sociais, tendo por referência artigos em periódicos, publicados nos anos de 2009 a

2013. A recuperação bibliográfica resultou em 85 artigos, divididos em dois grandes eixos

temáticos, a saber: estudos sobre habilidades sociais e o contexto escolar; e aspectos familiares

relacionados às habilidades sociais. A análise apontou que os aspectos socioemocionais,



42 | Introdução

caracterizados pelo vínculo parental, vínculos de amizade e acolhimento institucional escolar,

foram essenciais para o desenvolvimento das práticas sociais assertivas de crianças e do jovem

adulto. Verificaram também que a parceria entre a instituição escolar e a família pode ser um fator

que influencia o desenvolvimento das habilidades sociais dos escolares.

Considerando os estudos citados, pode-se verificar a influência positiva das

habilidades sociais para o desempenho acadêmico e para a socialização das crianças. Pode-se

pensar que escolares com desempenhos acadêmicos e sociais negativos, possivelmente

encontram-se expostos a maiores riscos. Nos anos escolares as adversidades, segundo

Marturano (2006), podem ocorrer tanto nos contextos escolares quanto familiares, uma vez

que mecanismos de risco e proteção podem operar para trajetórias mais ou menos favoráveis

de desenvolvimento.

Na escola, as crianças se envolvem em atividades ligadas às tarefas formais como

pesquisa, leitura dirigida e atividades informais de aprendizagem, como a hora do recreio,

excursões e atividades de lazer. Verifica-se que o atendimento às necessidades cognitivas,

psicológicas, sociais e culturais são realizados de forma mais estruturada e pedagógica quando

comparadas ao ambiente familiar (Dessen & Polonia, 2007). Entretanto, Marturano (1999)

destaca que o progresso no aprendizado escolar, considerando a compatibilidade entre a idade

e a série ou qualidade da produção escrita, associa-se à supervisão e à organização das rotinas

no lar, a oportunidade de interação com os pais e à oferta de recursos do ambiente físico.

Desta forma, os recursos presentes no ambiente familiar podem também funcionar como

fatores protetores do desenvolvimento de escolares, enquanto que o número elevado de riscos

e poucos recursos podem contribuir para a vulnerabilidade das crianças, dificultando o

ajustamento escolar e a adaptação social.

Dada a importância do ambiente familiar enquanto contexto de desenvolvimento

emocional e cognitivo das crianças, a seguir abordar-se-á algumas condições estressoras que

podem incidir sobre o ambiente familiar e suas implicações para o comportamento dos

escolares.

1.4 O ambiente familiar como contexto de desenvolvimento dos escolares

A família exerce uma forte influência para o comportamento das crianças, uma vez

que transmite os valores, as crenças, as ideias e os significados presentes na sociedade
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(Dessen & Polônia, 2007). Sob tal enfoque, Macedo (1994) considera que a família

desempenha um papel de destaque para o desenvolvimento das funções afetivas, cognitivas e

sociais das crianças, sendo as práticas parentais fundamentais para que tais funções se

efetivem. Essas práticas consistem na garantia para as crianças de cuidados, proteção,

socialização e equilíbrio emocional, além de monitoramento e ajuda no processo de

escolarização (Gallart, 2007). A frequência e intensidade das práticas parentais utilizadas

pelos genitores influenciam de forma positiva ou negativa o comportamento das crianças e

segundo Gomide (2006) os comportamentos pró-sociais se associam às práticas positivas e os

comportamentos antissociais às práticas negativas.

Macana e Comim (2015) alertam para a importância de ampliar a compreensão do

funcionamento familiar, uma vez que determinadas ocorrências familiares podem incentivar o

desenvolvimento das crianças e funcionar como fatores de proteção, ou em contrapartida,

podem favorecer os fatores de risco contribuindo para déficits no potencial de

desenvolvimento das crianças. Consideram que as famílias apresentam características

estruturais e dinâmicas internas que contribuem para os desfechos familiares de risco ou

proteção. São aspectos estruturais as variáveis demográficas e socioeconômicas, enquanto

arranjo familiar, renda familiar e o grau de escolaridade dos pais, são variáveis dinâmicas as

práticas parentais e o estilo de interação entre pais e filhos.

Considerando os objetivos desse trabalho a seguir, serão abordados estudos que

destacaram os recursos e as adversidades do ambiente familiar das crianças.

 Recursos do Ambiente familiar

De acordo com Marturano (1999) o interesse ativo dos pais pelo desenvolvimento da

criança se manifesta por meio do investimento de tempo e de recursos destinados à sua

educação. Considerando os recursos presentes no ambiente familiar, Guidetti (2007) destaca

os recursos humanos e materiais, sendo os primeiros caracterizados pelo envolvimento e

participação dos pais na vida escolar dos filhos, na organização e supervisão frente às rotinas

infantis e nas interações pais-filhos, enquanto que, os recursos materiais associam-se ao

acesso das crianças à livros, revistas, brinquedos, atividades culturais e de lazer, dentre outros

materiais promotores do desenvolvimento infantil.

Vários estudos têm investigado a influência dos recursos familiares para as crianças.

Dentre eles, destaca-se o estudo realizado por Marturano (2006) com o objetivo de investigar

os recursos presentes no contexto familiar para o aprendizado acadêmico das crianças do
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ensino fundamental. Verificou que os recursos passeios, brinquedos, livros e interação

pais/filhos associaram-se aos indicadores de competência escolar e bom ajustamento das

crianças.

Santos e Graminha (2006) buscaram investigar a influência de diferentes aspectos do

contexto familiar sobre o rendimento acadêmico de crianças de 1ª. e 2ª. séries, com alto e

baixo desempenho escolar. Foram obtidos dados referentes a estruturação familiar e história

de desenvolvimento das crianças, além de informações sobre o nível socioeconômico e

escolaridade dos pais. Os resultados indicaram que as famílias das crianças com alto

rendimento escolar apresentaram um ambiente mais rico em termos materiais e de estímulos

para o desenvolvimento, por sua vez, no ambiente familiar das crianças com baixo rendimento

escolar foi verificado um número maior de adversidades, com destaque para os baixos níveis

socioeconômicos e de escolaridade dos pais.

As relações entre o ambiente familiar e o desempenho escolar das crianças também

foram investigadas por Ferreira e Barrera (2010), em um estudo com 30 crianças na faixa

etária entre cinco e seis anos de idade matriculadas em uma escola pública do interior de São

Paulo e seus responsáveis. Foram obtidos dados referente aos Recursos do ambiente familiar,

às condições socioeconômicas e educacionais, além da constituição familiar. Os resultados

indicaram a associação entre o desempenho escolar das crianças e os recursos do ambiente

familiar, especialmente no que se refere à disponibilidade de brinquedos e objetos culturais

(livros, jornais e revistas), bem como à quantidade de atividades e reuniões compartilhadas

com os pais. Verificaram ainda associação entre os recursos do ambiente familiar e o grau de

escolaridade das mães e o nível socioeconômico das famílias.

A oferta de atividades à criança em seu tempo livre, o estabelecimento de uma rotina

diária com horários definidos e arranjos de espaço e tempo para a realização das tarefas

escolares foram identificados por Ferrioli et al. (2007) como recursos para diminuir a

probabilidade das crianças, entre seis e 12 anos, atendidas em um programa de atenção

primária, apresentarem problemas de saúde mental.

Marturano e Elias (2016) realizaram um estudo com o objetivo de testar um modelo de

predição de problemas de comportamento em escolares, tendo como preditores variáveis de

apoio ao desenvolvimento e adversidade no contexto familiar, bem como a presença da

queixa escolar, sinalizando adversidade no contexto escolar. Participaram 60 crianças, de sete

a 11 anos, e suas mães, recrutadas em escola pública de Ensino Fundamental e em clínica-

escola de psicologia. Constataram a associação da presença de rotina regular no dia a dia da

criança com menos problemas de comportamento externalizante e menos problemas sociais;
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além de associações entre mais opções de lazer quando a criança não está na escola com

menos problemas internalizantes.

Mendes, Loureiro e Crippa (2008) com base em estudo de revisão sistemática da

literatura, relataram que as condições familiares associadas à depressão materna, tais como a

organização do ambiente, o nível socioeconômico e a rede de suporte social, foram

identificadas como fatores de risco ou de proteção frente à depressão materna, dependendo de

como se apresentaram. Segundo os estudos analisados pelos referidos autores, condições

relativas a um ambiente familiar organizado, com horários regulares e espaços definidos para

a realização das atividades cotidianas, configuraram-se como protetores da saúde mental

infantil. Em contrapartida, a discórdia familiar, o clima emocional hostil e conflituoso, os

problemas ocupacionais, a instabilidade financeira e o baixo suporte social foram

identificados como favorecedores de processos de desadaptação infantil.

 Adversidades do ambiente familiar

Segundo Matos et al. (2015) vários estudos têm abordado os fatores psicossociais e

ambientais por serem esses considerados desencadeadores de estresse e modificadores do

ambiente, promovendo interferências no comportamento dos indivíduos. Dentre os fatores

psicossociais ressaltaram a desestruturação familiar, o desemprego, a pobreza e a dificuldade

de acesso à saúde e a educação, e quanto aos fatores ambientais destacaram as condições de

doenças na família, morte de um ente querido, divórcio, entre outros.

As dificuldades econômicas e o baixo nível de escolaridade parental são considerados

importantes fatores de risco por se caracterizarem como adversidades crônicas que atingem as

famílias (Garmezy & Masten, 1994). Em um estudo realizado por Lengua, Bush, Long,

Kovacs e Trancik (2008), com 189 crianças, na faixa etária de oito a 12 anos de idade, foi

verificado que o risco socioeconômico, definido por baixa renda familiar e a baixa

escolaridade materna, apresentaram associações positivas e significativas com maiores níveis

de problemas internalizantes e externalizantes para as crianças. Destacaram ainda que o risco

socioeconômico apresentou maior efeito sobre os problemas de comportamento em

comparação aos outros fatores contextuais de risco examinados.

As variáveis baixo nível socioeconômico e a ocupação materna foram identificadas

como preditoras de problemas comportamentais em crianças em situações de vulnerabilidade

social, em um estudo conduzido por Bele, Bodhare, Valsangkar e Saraf (2014) com 370

crianças na faixa etária de cinco a 10 anos, residentes em favelas urbanas da India.
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Com base em um estudo qualitativo, Sousa (2015) analisou a trajetória social de

quatro alunos com baixo rendimento escolar do 3º ano do Ensino Fundamental. Foram

realizadas entrevistas com os pais ou responsáveis das crianças e as análises apontaram para a

combinação das condições de baixo nível socioeconômico das famílias e a baixa

escolarização dos pais com o desempenho escolar prejudicado das crianças. A baixa renda

familiar também foi investigada no estudo de Anhalt, Telzrow e Brown (2007) verificando

que tal variável no período perinatal esteve associada a maiores níveis de problemas de

comportamento externalizante para crianças na primeira série do ensino fundamental.

A partir de um estudo transversal, Assis, Avanci e Oliveira (2009) analisaram a

associação de determinantes sociodemográficas com o desenvolvimento de problemas de

comportamento e de competência social das crianças. Participaram 479 crianças com idade

entre seis e 13 anos de escolas públicas do interior do Rio de Janeiro. Foram investigadas as

variáveis socioeconômicas, a estrutura familiar, a escolaridade dos pais, a cor da pele da

criança, os problemas de comportamento e a competência social. Verificaram que as crianças

com baixo nível socioeconômico, com cor da pele negra, com pais de baixa escolaridade, e

vivendo em famílias monoparentais ou compostas por madrasta/padrasto apresentaram mais

prejuízos quanto a competência social e mais problemas de comportamento.

Saur e Loureiro (2014) realizaram um estudo de coorte com 677 crianças, na faixa

etária de 10 e 11 anos de idade, objetivando analisar as possíveis associações entre as

características familiares e o desempenho comportamental das crianças em idade escolar

diferenciadas pelo gênero, visando investigar os problemas comportamentais e emocionais.

Dentre os vários achados, as análises dos problemas comportamentais indicaram associação

para os meninos com o baixo nível socioeconômico e para as meninas com a baixa

escolaridade materna e com famílias mais numerosas.

Carmo e Alvarenga (2012) examinaram as relações entre as variáveis

sociodemográficas e as práticas coercitivas das mães de crianças com idade de cinco anos.

Participaram do estudo 40 mães casadas ou em união estável distribuídas em dois grupos, 20

mães com nível socioeconômico baixo e 20 mães com nível socioeconômico médio/alto.

Constataram que as mães com baixo nível socioeconômico, utilizaram com mais frequência a

punição física como prática educativa. Verificaram também correlações entre menor

escolaridade materna e mais prática de punição física.

Dentre as variáveis do ambiente familiar consideradas como de risco ao

desenvolvimento infantil destacam-se a punição física e o conflito conjugal, tão prejudiciais

às crianças quanto as variáveis sociodemográficas.
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Com relação à punição física, Toth e Cicchetti (2010) argumentaram que se trata de

uma prática educativa que contribui para as falhas no desenvolvimento da maturação

psicológica da criança, devido a problemas na regulação do afeto advindos da exposição à

violência. Bordin et al. (2009), conduziram um estudo em Embu, São Paulo, com crianças e

jovens na faixa etária de seis a 17 anos de idade, visando examinar a relação entre punição

física severa, com tipos específicos de problemas de saúde mental. Verificaram associações

entre a punição física severa e os problemas externalizantes, quando as crianças e

adolescentes não estavam expostos a ansiedade ou depressão materna.

Ao avaliar os múltiplos problemas de saúde mental de mães e filhas, Loeber, Hipwell,

Battista, Sembower e Stouthamer-Loeber (2009) verificaram a associação entre as práticas

parentais inadequadas, como a punição física, o pouco afeto materno e a monoparentalidade, à

múltiplos problemas de saúde mental de meninas de sete a 11 anos, de classe social baixa.

As crenças educacionais dos pais foram destacadas por Vitolo, Fleitlich-Bilyk,

Goodman e Bordin (2005) por meio de um estudo transversal, tendo como participantes 454

crianças de sete a 11 anos de idade de escolas públicas e particulares do interior de São Paulo.

Constataram que a crença no valor positivo do castigo físico esteve associada a maior

possibilidade de um pai ou responsável agredir uma criança. Também verificaram que a

atitude de bater com o cinto esteve associada a problemas de conduta e a problemas de saúde

mental dos escolares, quando os pais/cuidadores apresentavam problemas de saúde mental e

condições socioeconômicas desfavoráveis.

Por meio de um estudo qualitativo exploratório, Antoni e Batista (2014) objetivaram

identificar e avaliar os fatores de risco ocorridos no microssistema familiar. Para tanto,

realizaram um estudo de caso, baseado em informações de uma mãe, de 41anos, casada desde

os 17 anos e com sete filhos. Essa família encontrava-se em acompanhamento pelo Conselho

Tutelar, Vara da Infância e Juventude, do interior do Rio Grande do Sul, em decorrência de

abuso físico e negligência contra as crianças e adolescentes por parte dos pais/cuidadores.

Identificaram a presença de múltiplas situações de risco, tais como, histórico de abuso sofrido

pelos próprios pais na infância, experiência de baixo apoio familiar, alcoolismo do esposo,

estresse parental, sintomatologia psicopatológica dos pais, práticas educativas inadequadas,

episódios de violência e a presença de problemas de comportamento nos filhos.

Goodman, Fleitlich-Bilyk, Patel e Goodman (2007) por meio de um estudo realizado

no contexto brasileiro, com crianças em idade escolar na faixa etária entre sete e 14 anos,

identificaram a punição física como um dos fatores de risco para problemas de saúde mental

infantil. Verificaram também que a maior frequência de indicadores de psicopatologia esteve
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relacionada ao sexo masculino, ao convívio numa família não-tradicional, ao estresse dos

pais, a saúde geral precária da criança, a vivência em área perigosa, ao baixo Quociente

Intelectual (QI) e a repetência de um ano na escola. Além disso, constataram diferenças

quanto aos fatores de risco para diferentes tipos de psicopatologia, a saber, os problemas

comportamentais em geral, mostraram-se mais associados a viver numa família não-

tradicional, ao abuso de álcool na família, ao estresse dos pais e a punição física severa; os

sintomas emocionais mostraram-se mais associados ao sexo feminino, ao estresse dos pais, a

saúde geral precária; e a hiperatividade mostrou-se associada ao sexo masculino e ao baixo

QI.

Outro fator de risco reconhecido por uma associação com problemas

comportamentais, cognitivos e emocionais das crianças, diz respeito ao conflito conjugal.

Segundo Benetti (2006), a exposição da criança ao conflito conjugal dos pais favorece estados

afetivos internos de intenso sofrimento psíquico, com estresse e alterações emocionais e

fisiológicas.  O autor considera que as crianças se esforçam para controlar ou regular as

relações parentais disfuncionais, na tentativa de diminuir a tensão familiar, entretanto, essas

situações são dificilmente resolvidas, tendo como resultado a organização de representações

do self e dos relacionamentos com adultos de forma agressiva e negativa.

A discórdia conjugal, segundo Ferriolli et al. (2007) foi apontada como um risco

familiar que apresenta associação com a saúde mental infantil. Tal dado foi verificado por

meio de um estudo transversal com 100 crianças entre seis e 12 anos de idade e seus

familiares, cadastradas em um núcleo do Programa Saúde da Família. Foram avaliadas

variáveis do contexto familiar como o nível socioeconômico, eventos adversos, estresse

materno, depressão materna, organização e estruturação do ambiente familiar. Segundo as

referidas autoras, os problemas externalizantes, caracterizados por transtornos de déficit de

atenção e hiperatividade e de conduta, foram influenciados pelos fatores de risco, discórdia

conjugal severa, desvantagem socioeconômica, tamanho grande da família, criminalidade

paterna e transtorno mental da mãe. Inversamente, foram identificados como fatores de

proteção, famílias com até quatro filhos, pais apoiadores e adequado estabelecimento de

limites e regras. Para os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, destacaram os

seguintes fatores de risco: a disfunção conjugal, a ruptura da família, a história psiquiátrica

parental e o estresse familiar, acrescidos de práticas disciplinares intrusivas e severas. Com

relação ao transtorno de conduta, destacaram o baixo status socioeconômico da família,

enquanto os transtornos emocionais foram associados a fatores como exposição precoce a
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ambientes incontroláveis, acúmulo de eventos de vida adversos e a presença de um genitor

com transtorno.

Sá, Bordin, Martin e Paula (2010) com base em um estudo realizado em uma

comunidade urbana de baixa renda com 67 crianças e adolescentes de quatro a 17 anos de

idade, verificaram que as famílias com um fator de risco reconhecido para problemas de saúde

mental, geralmente experimentavam também outros fatores de riscos, tais como, violência

conjugal física grave contra a mãe, punição física grave de crianças, ideação suicida da mãe e

embriaguez do pai/padrasto.

O relacionamento conjugal foi abordado também no estudo de Fantinato e Cia (2015)

realizado com 40 pais de crianças pré-escolares visando correlacionar as variáveis

relacionamento conjugal, as habilidades sociais educativas paternas e os comportamentos

infantis. Verificaram relação entre o baixo repertório de habilidades sociais educativas com

variáveis do relacionamento conjugal negativas e problemas de comportamento das crianças.

Cid (2015) realizou um estudo com o objetivo de verificar as possíveis associações das

atividades cotidianas familiares à saúde mental das crianças, com 321 responsáveis por

crianças do ensino fundamental de escolas públicas de uma cidade do interior de São Paulo.

Constatou a associação de prejuízos na saúde mental infantil, quando da presença de brigas

familiares. A análise também indicou maiores bons níveis de comportamento pró-social nas

famílias que valorizavam as regras e as responsabilidades.

Com base em uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional dos

últimos dez anos, Hameister, Barbosa e Wagner (2015) examinaram o conflito conjugal e suas

reverberações na parentalidade e no desenvolvimento das crianças, tendo analisado 76 artigos

com a temática conflito na dinâmica familiar. Verificaram que filhos de casais que

apresentaram dificuldades no manejo do conflito conjugal, sofreram com as piores práticas

parentais, menor desenvolvimento de estratégias de regulação emocional, dificuldades para

lidar adequadamente com os conflitos, além de maiores níveis de ansiedade e depressão.

Em síntese, os estudos citados sinalizaram que a presença de múltiplas condições de

risco do ambiente familiar se relacionaram a maior vulnerabilidade das crianças. Segundo

Halpern e Figueiras (2004), o efeito cumulativo de múltiplos fatores de risco tem mais

impacto que fatores isolados, do mesmo modo que, adversidades duradouras ou que se

repetem com frequência, são mais prejudiciais ao desenvolvimento das crianças.

Dentre as condições de adversidades reconhecidas pelo seu impacto para o

desenvolvimento infantil, destaca-se a psicopatologia dos pais, em especial a convivência com

a depressão materna. Em famílias afetadas pela depressão materna, a provisão de suporte
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social pode ser ainda mais comprometida, devido à dificuldade da mãe em ajudar a criança

em idade escolar a manter o foco no ambiente cognitivo, intelectual e social (Goodman et al.,

2011).

Considerando o foco de interesse desse estudo, a seguir serão abordados estudos que

trataram das implicações da depressão materna para as crianças em idade escolar.

1.5 A convivência com a Depressão Materna: implicações para as crianças em idade

escolar

A depressão configura-se como um transtorno mental impactante na qualidade de vida

da população, podendo afetar a capacidade do indivíduo manter o cuidado e as suas

responsabilidades diárias, envolvendo também prejuízos nas suas interações. Trata-se de um

transtorno comum e grave, que afeta negativamente os sentimentos e o comportamento das

pessoas, com manifestações de tristeza ou perda de interesse em atividades prazerosas. Os

sintomas principais característicos do transtorno são: sentimento de tristeza, perda de interesse

nas atividades, alterações no apetite, dificuldades com o sono, perda de energia ou fadiga

aumentada, sentimento de inutilidade ou culpa, diminuição das capacidades de pensar, se

concentrar ou tomar decisões e em casos graves, pensamentos de morte ou suicídio (American

Psychiatric Association, 2015).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2017), a depressão pode ser classificada

como leve, moderada ou grave, dependendo do número e gravidade dos sintomas

apresentados e da capacidade do paciente em desempenhar suas atividades cotidianas,

seguindo um padrão episódico, que no seu curso pode se tornar crônico. Considera-se que a

associação entre a depressão e os eventos adversos tais como pobreza, desemprego, morte de

um ente querido, separação conjugal, doenças físicas, problemas com álcool e drogas, dentre

outros, podem aumentar o risco de tal transtorno. Globalmente, estima-se que 350 milhões de

pessoas são afetadas pela depressão, dentre essas, incluem-se mais mulheres do que os

homens, sendo a depressão uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo.

Andrade et al. (2012) avaliaram mais de 5000 adultos na área metropolitana de São

Paulo, tendo verificado a prevalência dos transtornos de ansiedade (19,6%) e de humor

(11%). Dentre os transtornos de humor, a depressão destacou-se como a mais frequente na

população geral (9,4%) e apresentou associação com menores níveis econômicos e de
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escolaridade. Baseado em um estudo de prevalência, Molina et al. (2012) destacaram a

presença de mais sintomas depressivos nas mulheres, com quatro a sete anos de escolaridade e

com baixo nível socioeconômico. Na mesma direção, Cunha, Bastos e Duca (2012) também

identificaram relações entre tal transtorno com menor escolaridade e menor renda familiar.

Estudos de prevalência vêm apontando uma maior taxa de depressão para o sexo

feminino (Andrade et al., 2012; Cunha et al., 2012; Almeida & Faro 2016), especialmente no

início da idade adulta que inclui o período reprodutivo (Markowitz, 2008), assim, muitas

mulheres que apresentam depressão são mães. Pelas peculiaridades do transtorno, incluindo a

recorrência, a sintomatologia depressiva interfere negativamente na função materna e na

saúde mental das crianças (Mendes et al., 2008).

Considera-se que a recorrência do transtorno depressivo ao longo da vida, pode

implicar em desfechos negativos para o exercício da maternidade, para a interação mãe-

criança e para o ambiente familiar, já que, na maioria das culturas, a mãe exerce o papel de

principal cuidadora dos filhos (Loosli, Pizeta & Loureiro, 2016). Nessa direção, destaca-se

que alguns fatores relacionados à tal transtorno, como a falta de envolvimento emocional,

desamparo, irritabilidade e a hostilidade, podem interferir de forma significativa na função

parental (Duggal, Carlson, Sroufe & Egeland, 2001).

De acordo com Mian, Tango, Lopes e Loureiro (2009), o transtorno depressivo

materno favorece o afastamento da mãe com relação à rotina da família, com a falta de

suporte adequado e não fornecimento de apoio e afeto suficientes para o desenvolvimento

satisfatório das habilidades esperadas por parte das crianças. Shannon, Beauchaine, Brenner,

Neuhaus e Kopp (2007) ressaltaram que as mães com depressão demostram dificuldade de

prover atenção, carinho e afeto aos filhos, o que aumenta a probabilidade das crianças

apresentarem problemas emocionais, comportamentais e interpessoais. Goodman e Gotlib

(1999) verificaram nas comparações entre mães deprimidas e mães sem transtornos, que as

primeiras são mais propensas a apresentarem elevados índices de negatividade em seus

contatos interpessoais, tendendo a terem um controle mais coercitivo e inconsistente, menos

envolvimento no relacionamento com seus filhos, verbalizando mais afirmações críticas e

menos afirmações de suporte.

Os filhos de mães com depressão podem apresentar dificuldades diversas, de acordo

com a faixa etária em que se encontram (Pilowsky, Wickramaratne, Nomura, & Weissman,

2006), considerando que tal transtorno se configura como uma condição de adversidade com

impacto negativo para o desenvolvimento emocional e comportamental das crianças (Elgar,

Waschbusch, Mcgrath, Stewart, & Curtis, 2004). No período escolar, os estudos vêm
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abordando a influência da depressão materna para os desfechos de problemas

comportamentais dada a importância da socialização para esse momento do desenvolvimento

(Pizeta, Silva, Cartafina, & Loureiro, 2013). Diante da magnitude desse transtorno e da

amplitude do seu impacto para os desfechos de problemas comportamentais das crianças,

justifica-se a relevância de estudos com foco nessa problemática.

Em estudo desenvolvido por Mendes (2009) na atenção primária, com uma amostra de

baixo nível socioeconômico, a depressão materna foi considerada como uma condição de

adversidade, favorecedora de problemas comportamentais para as crianças em idade escolar,

uma vez que as crianças filhas de mães depressivas mostraram 2,8 vezes mais chances de

apresentarem problemas comportamentais, quando comparadas às crianças que não

conviviam com a depressão materna.

No estudo correlacional de Fanti e Henrich (2010), a co-ocorrência dos problemas

comportamentais externalizantes e internalizantes de crianças de dois a 12 anos foi associada

à convivência com a depressão materna, sendo esta considerada como um importante fator de

risco ambiental ao desenvolvimento infantil. Observaram que, tanto os fatores de risco

individuais quanto os ambientais, influenciaram o desenvolvimento dos problemas

comportamentais externalizantes das crianças, destacando que os comportamentos

internalizantes foram associados exclusivamente à depressão materna.

De acordo com Bagner, Pettit, Lewinsohn e Seeley (2010), a convivência com a

depressão materna durante o primeiro ano de vida dos filhos, aumentou os riscos das crianças

apresentarem mais problemas de comportamento externalizante e internalizante aos 12 anos

de idade. O impacto negativo da depressão materna para o comportamento das crianças foi

verificado por Garber e Little (1999), os quais relataram que crianças escolares que conviviam

com mães depressivas apresentaram mais sintomas internalizantes e externalizantes, maior

déficit de competência acadêmica e social e maiores índices de problemas psiquiátricos,

quando comparadas a filhos de mulheres sem depressão.

Com base em uma revisão da literatura, Loosli e Loureiro (2010) relataram a presença

de diferenças entre os sexos em crianças expostas à depressão materna na maioria dos estudos

empíricos incluídos. As autoras identificaram nos estudos analisados o predomínio de

problemas de comportamento externalizante para os meninos no período pré-escolar;

dificuldades internalizantes para as meninas e externalizantes para os meninos na fase escolar;

e, na adolescência, predomínio de problemas internalizantes para as meninas.

Ao avaliar a saúde mental de crianças e adolescentes de seis a 17 anos, Ghandour,

Kogan, Blumberg, Jones e Perrin (2012) constataram que uma condição precária de saúde
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mental por parte das mães, foi significativamente associada aos problemas de saúde mental

dos filhos, uma vez que as crianças filhas de mães com problemas de saúde mental

demonstraram de quatro a sete vezes mais chances de apresentarem um distúrbio emocional

ou comportamental.

A influência da depressão materna para o desenvolvimento de problemas de

comportamento nas crianças foi verificada por Conners-Burrow (2016) em um estudo

longitudinal, tendo como participantes 1844 famílias. As avaliações ocorreram em um

primeiro momento na idade de 14 meses da criança e num segundo momento na idade de 11

anos. As análises mostraram associações entre os sintomas depressivos maternos precoces e o

surgimento de problemas comportamentais posteriores das crianças, ou seja, o convívio

precoce da criança com sintomas depressivos maternos, considerados leves, possivelmente

aumentou os riscos das crianças apresentarem problemas de comportamento internalizante e

externalizante no período escolar.

Shaw, Hyde e Brennan (2012) estudando uma coorte de meninos de baixa renda,

verificaram que a exposição à depressão materna entre um ano e meio e dois anos de idade

mostrou-se um importante fator de risco para a presença de comportamento antissocial na

faixa etária dos 10 aos 17 anos dos filhos. Wickramaratne et al. (2011) examinaram as

associações entre a remissão da depressão materna e as possíveis mudanças nos sintomas

psiquiátricos, problemas comportamentais e funcionamento das crianças e adolescentes,

durante um período de um ano após a remissão dos sintomas depressivos maternos.

Participaram do estudo 151 crianças e adolescentes, na faixa etária de sete a 17 anos e suas

respectivas mães com sintomas depressivos. A análise mostrou associação entre a remissão

dos sintomas depressivos maternos e a diminuição dos problemas de comportamento das

crianças e adolescentes.

As associações entre sintomas maternos graves de depressão e ansiedade no período

pré-natal e posteriores problemas emocionais e comportamentais dos filhos na faixa etária de

10 e 11 anos de idade, foram examinadas por Leis et al. (2014) com uma amostra de 2891

díades mãe-criança. Os problemas das crianças foram avaliados de acordo com o relato das

mães e dos professores por meio do instrumento SDQ. Constataram a associação entre a

exposição a sintomas depressivos maternos graves durante a gestação com o aumento do

escore total de dificuldades no SDQ, de acordo com o relato dos professores.

Considera-se que a depressão materna além de favorecer os problemas de

comportamento dos escolares, também é reconhecida por prejudicar o desempenho acadêmico

das crianças. De acordo com Papalia e Feldman (2013), a atenção aos indicadores de
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desempenho escolar nessa faixa etária, torna-se uma questão importante, devido ao início da

escolarização formal e da alfabetização. A realização de tarefas intelectuais e sociais

predominam nessa fase de desenvolvimento, com destaque para os novos aprendizados junto

aos pares, à educação formal e à família, que nortearão sua competência e sua capacidade

produtiva. Dessa forma, justifica-se a relevância de se colocar em foco a influência de tal

transtorno para o desempenho acadêmico dos escolares.

A partir de um estudo de coorte realizado com mais de um milhão de crianças nascidas

na Suécia, Shen et al. (2016) verificaram as associações entre a depressão parental e o

desempenho escolar das crianças e jovens no final do ensino médio. O estudo envolveu

avaliações em diferentes períodos de vida das crianças, a saber: período pré e pós-natal, e

durante as idades de um a cinco anos, seis a 10 anos e 11 a 16 anos, tendo constatado a

associação tanto da depressão materna como da paterna, a um pior desempenho escolar na

faixa etária de 16 anos.

Galéra et al. (2011) relataram que a exposição das crianças à depressão materna pode

favorecer as dificuldades relativas à desatenção e hiperatividade. Por meio da avaliação de

uma coorte de 2.057 crianças, constataram que a convivência com mães deprimidas aos cinco

meses de idade, configurou-se como um dos fatores de risco associados à presença de altos

níveis de sintomas de hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção por parte das crianças

aos oito anos de idade.

Ao comparar crianças filhas de mães que tiveram depressão pós-parto e crianças da

comunidade, Kersten-Alvarez et al. (2012) constataram que os filhos de mães com depressão

pós-parto, na faixa etária de cinco anos, apresentaram menor capacidade de resiliência e

menor competência social na relação com seus pares. Verificaram que as crianças desse grupo

apresentaram mais dificuldades com relação ao ajustamento no ambiente escolar, envolvendo

a capacidade de lidar com as diferentes situações desse ambiente, e ainda, observaram que as

meninas desse grupo apresentaram também mais dificuldades quanto à inteligência verbal.

Pavan, Pizeta e Loureiro (2012) estudaram as influências da depressão materna para o

comportamento e desempenho escolar das crianças, em idade escolar, tendo como

participantes 38 duplas mães-crianças. Verificaram que aproximadamente dois terços das

crianças avaliadas apresentaram dificuldades comportamentais e de desempenho escolar,

evidenciando o possível impacto da depressão materna. Identificaram também que as mães

das crianças com tais dificuldades comportamentais e de desempenho escolar, apresentavam

menos anos de escolaridade.
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Loosli et al. (2016) compararam as diferenças de sexo relativas ao comportamento e

ao desempenho escolar de crianças que conviviam com a depressão materna, correlacionando

os desfechos comportamentais e escolares. Participaram do estudo 40 crianças na faixa-etária

de sete a 12 anos e suas mães com história clínica de Transtorno Depressivo Recorrente. As

análises mostraram correlações negativas entre os problemas emocionais das meninas com

habilidades de escrita, e problemas de relacionamento com dificuldades escolares gerais e

domínios de leitura e escrita, entretanto, quanto ao grupo de meninos, não foram identificadas

correlações entre o comportamento e o desempenho escolar.

As crianças quando em contato com a depressão materna encontram-se expostas a

outros riscos, que associados, podem potencializar os problemas de desenvolvimento (Mendes

et al., 2008).

Diversos estudos têm abordado as múltiplas condições contextuais de risco que

coexistem no ambiente familiar das crianças que convivem com a depressão materna. Nesse

sentido, é relevante considerar que os efeitos cumulativos de múltiplos fatores de risco,

geralmente presente nos contextos de convivência com a depressão materna, pode aumentar a

chance de resultados negativos para as crianças (Evans, Li, & Whipple, 2013). No estudo de

revisão realizado por Halpern e Figueiras (2004), o efeito cumulativo de múltiplos fatores de

risco foi apontado como uma condição de mais impacto que a presença de fatores isolados,

considerando que as adversidades duradouras ou que se repetem com frequência são as mais

prejudiciais ao desenvolvimento das crianças.

Baseado em um estudo de revisão da literatura, Pizeta et al. (2013) abordaram as

associações da depressão materna ao comportamento e à saúde mental de crianças escolares e

verificaram que a depressão materna influenciou o comportamento e a saúde mental infantil,

configurando-se como uma condição de risco nas diferentes etapas do desenvolvimento das

crianças. Além disso, o estudo também apontou que características do ambiente familiar, tais

como dificuldades quanto ao estilo parental, organização familiar e interações intrafamiliares,

se configuraram como variáveis associadas a depressão materna, caracterizando condições

contextuais adversas, que concorreram para as dificuldades comportamentais e

psicopatológicas das crianças.

Dada a importância das associações entre a depressão materna e as variáveis de risco

contextuais para os desfechos de desenvolvimento das crianças, a seguir serão abordados

alguns estudos que destacaram a associação entre tal transtorno com as variáveis

sociodemográficas e as práticas parentais.
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Gross, Shaw, Burwell e Nagin (2009) conduziram um estudo longitudinal ao longo de

doze anos, com 289 crianças do sexo masculino e suas respectivas mães com sintomas

depressivos, com intuito de verificar as associações entre várias formas de comportamento

disruptivo na primeira infância, trajetórias subsequentes de sintomas depressivos maternos e

comportamentos problemáticos de adolescentes. Identificaram que a variável renda familiar

foi significativamente menor em todas as famílias expostas à trajetória grave crônica da

depressão materna.

Riley et al. (2009) constataram que a depressão materna associou-se

significativamente à variáveis relacionadas ao ambiente familiar e aos cuidados parentais,

destacando que nas famílias de baixa renda, essas variáveis foram consideradas como

mediadoras da associação entre a depressão materna e os problemas emocionais e

comportamentais dos filhos de quatro a 10 anos. No estudo de Tompson et al. (2010), o

transtorno depressivo materno foi fortemente associado à presença de mais transtornos

mentais, tais como os transtornos de humor, de ansiedade, de conduta, e desafiador opositivo,

por parte dos filhos, entre oito e 12 anos, predominantemente de nível socioeconômico baixo.

Ao realizarem um estudo de coorte longitudinal prospectivo em Québec e Ontário com

240 gestantes, Bouvette-Turcot et al. (2017) examinaram as associações entre as adversidades

maternas ocorridas na infância e o desenvolvimento de sintomas depressivos na idade adulta

com as condições sociodemográficas familiares. As avaliações ocorreram durante o período

gestacional e em vários momentos posteriores por meio de visitas domiciliares e de

observações sistemáticas de laboratórios. As análises mostraram que mais adversidades na

infância combinados com níveis mais elevados de sintomas depressivos, mostraram-se

associados a um ambiente familiar com menos recursos socioeconômicos.

Visando avaliar o impacto preditivo da depressão materna e da exposição da criança a

fatores de risco, Barker, Copeland, Maughan, Jaffee e Uher (2012) realizaram um estudo

longitudinal acompanhando crianças do primeiro ano de vida até os sete anos de idade. Os

resultados apontaram que as crianças filhas de mães com depressão clínica foram

significativamente mais propensas a estarem expostas a 10 dos 11 fatores de risco avaliados,

dentre eles, baixo nível socioeconômico, monoparentalidade, abuso físico, baixa escolaridade

materna, consumo de drogas e álcool e envolvimento com a polícia, quando comparadas às

crianças filhas de mães não depressivas.

Outra variável que vem sendo associada à depressão materna refere-se às

práticas parentais. De acordo com Cummings e Kouros (2009) alguns sintomas característicos

do transtorno depressivo, tais como a instabilidade emocional, negligência e o comportamento
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intrusivo, podem interferir de forma significativa na função parental. Nesse sentido,

Psychogiou e Parry (2014) relataram que as dificuldades presentes nos indivíduos deprimidos,

tais como o aumento de afetividade negativa, as estratégias empobrecidas de regulação

emocional, os déficits das funções executivas, a motivação reduzida e a ruminação parental,

associadas à pensamentos negativos e a déficits na resolução de problemas, podem interferir

na parentalidade de pais depressivos e nos desfechos infantis.

Em um estudo longitudinal, Callender, Olson, Choe e Sameroff (2012) examinaram as

associações entre a depressão parental e o comportamento externalizante dos filhos.  As

crianças foram avaliadas quanto aos problemas comportamentais na idade de cinco anos,

tendo os pais como informantes. As análises indicaram que mais sintomas depressivos de

mães e pais estiveram relacionadas a mais avaliações negativas de ambos os pais em relação

ao comportamento de seus filhos. Entretanto, mais avaliações negativas no que se refere ao

comportamento dos filhos, foram associadas a uma maior frequência de punição física por

parte dos pais, sendo que esta foi preditora de maiores níveis de problemas de comportamento

externalizante por parte das crianças, aos cinco anos de idade.

A maior gravidade da depressão materna e os padrões de apego de controle, punitivo

ou de cuidado, no período pré-escolar, foram preditores de problemas internalizantes e

externalizantes para as crianças aos oito anos de idade no estudo conduzido por Dubois-

Comtois, Moss, Cyr e Pascuzzo (2013). Esses autores constataram que a qualidade da

interação mãe-criança apresentou um papel moderador da associação entre depressão materna

e desenvolvimento de problemas comportamentais na infância.

Muratori (2014) explorou o papel da depressão materna e das práticas parentais frente

às mudanças nos problemas agressivos das crianças, após um programa de tratamento de

múltiplos componentes para crianças com diagnóstico de transtorno de conduta e

comportamento opositivo desafiador. Participaram 62 crianças do sexo masculino, na faixa

etária de oito a 11 anos de idade, diagnosticadas com problemas comportamentais. Constatou

que a diminuição da disciplina inconsistente e os baixos níveis de sintomas depressivos

maternos foram preditores da melhora nos comportamentos agressivos das crianças.

Duncombe, Havighurst, Holland e Frankling (2012) avaliaram a influência das

características parentais para os desfechos de problemas de comportamento das crianças e

dificuldades quanto à capacidade de regulação emocional em 373 crianças australianas na

faixa etária de cinco a nove anos de idade. Os resultados apontaram associações entre os

problemas de comportamento das crianças com disciplina inconsistente dos pais,
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expressividade emocional parental negativa e saúde mental dos pais, dentre elas a depressão

parental.

Em um estudo longitudinal, com 1364 crianças recrutadas em 24 hospitais de 10

cidades norte americanas, Wang, Christ, Milss-Koonce, Garrett-Peters e Cox (2013),

examinaram as associações e os efeitos recíprocos entre sensibilidade materna e

comportamento externalizante das crianças da pré-escola à pré-adolescência (quatro a 12

anos) por meio do relato de mães, pais e professores. Verificaram que maior uso de controle

rígido e menor escolaridade materna quando os filhos tinham três anos de idade, foi associado

com menor sensibilidade materna nessa mesma idade. Além disso, filhos de mães com mais

sintomas depressivos e mais rigidez apresentaram mais problemas externalizantes aos quatro

anos de idade. Altos níveis de rigidez materna também foram associados a um maior aumento

dos comportamentos externalizantes entre quatro e 12 anos.

Baseado em um estudo longitudinal, realizado em Chicago com 412 lactentes e seus

cuidadores, Edwards e Hans (2015) investigaram a influência da emoção negativa na infância

(temperamento difícil) e do ambiente familiar para o desenvolvimento de futuros problemas

de comportamento das crianças. As avaliações foram realizadas nas residências das famílias

em três períodos de desenvolvimento das crianças, a saber, cinco meses, dois anos e meio e

cinco anos de idade. Dentre vários achados, as análises apontaram que as crianças com mães

depressivas mostraram maior probabilidade de apresentarem problemas de comportamento

externalizante e internalizante.

Com base nos estudos abordados, verifica-se que a presença de múltiplas variáveis

contextuais de riscos no ambiente familiar de convivência  com a depressão materna, podem

potencializar os problemas de comportamento das crianças. Tal afirmativa é sustentada pela

metanálise de Goodman et al. (2011), os quais examinaram a associação entre a depressão

materna e os problemas emocionais e comportamentais infantis, por meio da análise de 193

estudos empíricos. Verificaram consistência nos dados quanto ao papel relevante das

variáveis contextuais, tais como, pobreza, cuidados monoparentais e pertencer a minorias

étnicas; e das variáveis de crianças, como ser mais jovem e do sexo feminino. Tais variáveis

mostraram-se associadas ao impacto negativo para os desfechos de crianças escolares que

conviviam com a depressão materna. Os autores destacaram que apesar do amplo

reconhecimento do impacto negativo da depressão materna para as crianças, poucos estudos

têm abordado de forma combinada com uma mesma amostra, enquanto riscos e proteção, as

variáveis contextuais, como condições associadas que influenciam os desfechos para o

desenvolvimento infantil.
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O presente se insere nessa lacuna ao se propor a abordar, com a mesma amostra, as

condições contextuais do ambiente familiar que podem configurar-se como indicadores de

adversidades ou de recursos para as crianças que convivem com a depressão materna, tendo

como foco o comportamento, enquanto tarefa de desenvolvimento, típica para os escolares.

Buscou-se, assim, abordar as variáveis contextuais expressas por recursos e as adversidades

do ambiente familiar para grupos de crianças diferenciados pela convivência com a depressão

materna e pela presença/ausência de problemas comportamentais, segundo a avaliação de

mães e professoras. Considera-se que o presente estudo potencialmente, poderá contribuir

com dados que instrumentem o planejamento de programas de orientação familiar, com a

finalidade de favorecer às famílias o enfrentamento das adversidades, com possíveis

benefícios para o comportamento das crianças.

Estabeleceu-se como hipóteses norteadoras do estudo as seguintes proposições: (a) as

crianças que convivem com a depressão materna estão inseridas num ambiente familiar com

menos recursos, mais estressores e mais adversidades crônicas; (b) as crianças que apresentam

problemas de comportamento estão inseridas num ambiente familiar com menos recursos,

mais estressores e mais adversidades crônicas; e (c) as mães avaliam as crianças com mais

problemas de comportamento, em comparação a avaliação das professoras.
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Objetivos Gerais

Comparar e correlacionar os indicadores relativos aos recursos e aos eventos

estressores do ambiente familiar de crianças que convivem com a depressão materna e que,

segundo a avaliação de suas mães, apresentam problemas de comportamento, e comparar tais

indicadores com os apresentados por crianças que convivem com mães sem indicadores de

depressão, e que não apresentam problemas comportamentais, segundo a avaliação de suas

mães. Comparar e correlacionar os indicadores comportamentais das crianças, segundo a

avaliação de suas mães e de suas professoras.

Objetivos Específicos

- Caracterizar e comparar o perfil sociodemográfico das famílias e crianças que

convivem com a depressão materna em relação a crianças que convivem com mães sem

indicadores de depressão.

- Comparar e correlacionar os indicadores relativos aos recursos e aos eventos

estressores do ambiente familiar de crianças que convivem com a depressão materna em

relação a crianças que convivem com mães sem indicadores de depressão.

- Comparar e correlacionar os indicadores relativos aos recursos e aos eventos

estressores do ambiente familiar de crianças que apresentam problemas de comportamento,

segundo a avaliação de suas mães, em relação as crianças que não apresentam problemas

comportamentais, segundo a avaliação de suas mães.

- Comparar e correlacionar os recursos e eventos estressores do ambiente familiar de

crianças com e sem dificuldades de comportamento, tendo por referência a avaliação de

problemas de comportamento feita pelas professoras.

- Comparar e correlacionar o desempenho escolar das crianças com e sem dificuldades

de comportamento, tendo por referência a avaliação de problemas de comportamento feita

pelas mães e pelas professoras.
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Adotou-se um delineamento transversal, correlacional, de comparação entre grupos,

utilizando-se dados obtidos a partir de distintas técnicas e fontes, a saber, mães, professoras e

crianças. Para o estudo correlacional, buscou-se as possíveis relações entre a depressão materna,

os recursos e estressores do ambiente familiar, o comportamento infantil e o desempenho escolar.

As comparações abrangeram grupos diferenciados pela presença /ausência de depressão materna e

de dificuldades comportamentais das crianças, assim como comparou-se as avaliações de mães e

professoras e o desempenho escolar das crianças.

3.1 Aspectos éticos

O projeto em questão, foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em

Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e foi aprovado sob o

número 36415514.5.0000.5407. Após a aprovação, realizou-se formalmente a apresentação

do estudo à direção e aos professores, em uma reunião regular, da Escola Estadual Adolfo

Alfeu Ferrero - São Joaquim da Barra-SP, enfatizando os objetivos propostos e a participação

esperada, ressaltando-se o caráter voluntário da mesma. Em contato prévio com a secretária

de educação do município e com a direção da referida escola, ambas já tinham dado sua

anuência para a realização do estudo (APÊNDICE A).

Após esse processo, iniciou-se a coleta de dados, a partir do contato com as mães das

crianças, da referida escola. Mães e professoras foram informados sobre os objetivos do

estudo, e a participação ocorreu mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE). Enfatizou-se o compromisso das pesquisadoras com o sigilo das

informações relativas a identidade pessoal, assim como a pesquisadora se colocou à

disposição para acolher as eventuais dificuldades que as participantes poderiam experimentar

no processo de avaliação. Foi oferecida a possibilidade da entrevista devolutiva para todas as

participantes, visando orientação e/ou encaminhamento quando necessário. Do conjunto de 85

participantes, seis manifestaram interesse na entrevista devolutiva a qual foi realizada.

3.2 Contexto do estudo
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A coleta de dados foi realizada na Escola Estadual Adolfo Alfeu Ferrero, da cidade de São

Joaquim da Barra, localizada no estado de São Paulo, mesorregião de Ribeirão Preto. A cidade em

questão, conta com uma população de 46.524 habitantes, segundo o censo do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE/2010) e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de

0,81. Trata-se de uma região agrícola, sendo a economia baseada principalmente na cultura da

cana-de-açúcar, soja e milho, bem como na fabricação de peças agrícolas. A referida escola em

2015 apresentou um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 6.8.

Além da escola onde ocorreu a coleta, São Joaquim da Barra conta com mais oito

escolas estaduais, as quais englobam o ensino fundamental e o ensino médio; e com 14

escolas municipais, que atendem à demanda da Educação Infantil.

A escola Adolfo Alfeu Ferrero está localizada no centro da cidade, mas recebe alunos

de diferentes bairros. Atualmente funciona com 16 salas de aula (quatro salas de 2º ano, cinco

salas de 3º ano, quatro salas de 4º ano e três salas de 5º ano). No ano de 2015, no período da

manhã, a escola tinha 228 alunos e no período da tarde 199, totalizando 427 alunos.  Segundo

informações (verbais) da Secretaria da Educação do Estado, a clientela da escola, na sua

maioria é de baixo nível socioeconômico.

3.3 Participantes

Foram avaliadas 85 díades mãe-criança, estando às crianças em idade escolar, na faixa

etária de sete a 10 anos, de ambos os sexos, as quais foram distribuídas em três grupos:

- G1: 26 díades mães-crianças, cujas mães apresentavam indicadores de depressão,

sistematicamente avaliados, e as crianças apresentavam problemas de comportamento,

segundo a avaliação de suas mães;

- G2: 29 díades mães-crianças, cujas mães apresentavam ausência de indicadores de

depressão, sistematicamente avaliados, e as crianças apresentavam problemas de

comportamento, segundo a avaliação de suas mães;

- G3: 30 díades mães-crianças, cujas mães apresentavam ausência de indicadores de

depressão, sistematicamente avaliados, e as crianças apresentavam ausência de problemas de

comportamento, segundo a avaliação de suas mães.

Seleção dos participantes
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Adotou-se para as crianças como critérios de inclusão para todos os grupos: a faixa

etária, a residência com a mãe biológica, a ausência de deficiência mental e de deficiências

físicas aparentes e já ter frequentado pelo menos um ano do ensino fundamental. Como

critérios de exclusão para todos os grupos foram considerados: crianças institucionalizadas,

com deficiência física aparente, com deficiência mental e crianças que tivessem ingressado no

ensino fundamental há menos de um ano.

Para a inclusão das crianças em G1 e G2, essas tinham que apresentar indicadores de

dificuldades comportamentais atuais, sistematicamente avaliadas pelo instrumento SDQ,

aplicado com as suas mães. Para a inclusão das crianças em G3, estas tinham que apresentar

ausência de dificuldades comportamentais atuais, sistematicamente avaliadas pelo referido

instrumento aplicado com as suas mães.

Para as mães adotou-se como critérios de inclusão para todos os grupos a faixa etária

de 25 a 45 anos, de modo a evitar a inclusão de crianças que tivessem tido mães adolescentes.

Ainda, para a inclusão em G1, considerou-se a presença de indicadores de depressão,

sistematicamente avaliados pelo instrumento Questionário sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-

9), e para a inclusão em G2 e o G3 considerou-se a ausência de tais indicadores.

As professoras foram incluídas no estudo após a autorização explícita das mães quanto

a responderem sobre as características comportamentais de seus filhos na escola. Nas séries

correspondentes à inclusão no estudo, a escola em questão contava com 16 professoras, e

todas participaram do estudo, sendo que em média cada professora avaliou sete alunos, com a

variação de 02 a 14 alunos. De modo a garantir a qualidade da avaliação das professoras com

relação ao comportamento das crianças, considerou-se ainda como condição para a inclusão

no estudo, a professora ter trabalhado com os alunos avaliados há pelo menos três meses.

Todas as mães e crianças contatadas foram avaliadas, sendo feita posteriormente as

exclusões daquelas que não se enquadravam nos grupos pretendidos. Foi incluída apenas uma

criança por família, adotando-se como critério quando da identificação de duas ou mais

crianças na mesma família, a priorização das características sociodemográficas das crianças já

incluídas nos grupos, de forma favorecer a homogeneidade dos mesmos.

3.4 Percurso Amostral
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A pesquisadora, inicialmente, contatou a Diretoria de Ensino da cidade de São

Joaquim da Barra afim de verificar a possibilidade de desenvolver um estudo nas escolas da

cidade em questão. Foi agendada uma reunião com a Dirigente Regional de Ensino, ocasião

em que a pesquisadora apresentou o projeto de pesquisa enfatizando os objetivos do estudo.

Após uma avaliação criteriosa da pesquisa em questão, a dirigente aprovou a realização do

estudo, disponibilizando à pesquisadora uma listagem com o nome de cinco escolas possíveis

para o desenvolvimento do estudo.

Por conveniência optou-se por iniciar o contato com a Escola Estadual Adolfo Alfeu

Ferrero, por ser central e reunir alunos de diferentes regiões da cidade. A pesquisadora

contatou a diretora da referida escola e em uma reunião previamente agendada apresentou o

projeto de pesquisa e seus objetivos, sendo autorizada a coleta de dados. A secretaria da

escola disponibilizou informações referentes à quantidade de alunos matriculados no ano de

2015, totalizando 427 alunos, na faixa etária do estudo, matriculados do segundo ao quinto

ano escolar.

As 427 famílias foram contatadas por meio de uma filipeta que apresentava, de forma

breve, o projeto e convidava as mães para participarem do estudo. Foram enviadas 427

filipetas, por meio das crianças e destas, não retornaram 167 filipetas, e 260 foram devolvidas

assinadas. Destas 106 mães/responsáveis não aceitaram participar da pesquisa e 154 mães

concordaram de serem participantes do estudo. Foram agendadas por telefone as avaliações

com todas as 154 famílias que concordaram em participar, e neste contato inicial, constatou-se

que nove crianças entre os convites aceitos, residiam com suas avós, entrando no critério de

exclusão. Das 145 famílias elegíveis, 43 mães confirmaram a avaliação, mas não

compareceram no horário agendado, após pelo menos três tentativas de reagendamento.

Foram avaliadas as 102 famílias elegíveis, e destas, excluiu-se ainda 17 famílias por não

atenderem aos critérios de inclusão, a saber, mães adolescentes (2), mães acima de 45 anos de

idade (1), crianças que residiam exclusivamente com seus pais (1), crianças sem problemas de

comportamento, mas que as mães tinham indicadores de depressão (6) e crianças sem

dificuldades comportamentais, mas com características pouco homogêneas com relação aos

demais grupos (7).

Incluiu-se assim, 26 díades em que as mães apresentavam indicadores de depressão e

as crianças apresentavam indicadores de problemas de comportamento (G1), 29 díades em

que as mães não apresentavam indicadores de depressão e as crianças apresentavam

indicadores de problemas de comportamento (G2) e 30 díades em que as mães não
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apresentavam indicadores de depressão e as crianças não apresentavam indicadores de

problemas de comportamento (G3).

A Figura 1 apresenta o percurso amostral.

Figura 1. Percurso amostral de G1, G2 e G3.

3.5 Instrumentos

Para a inclusão nos grupos:

- Matrizes Progressivas Coloridas de Raven: instrumento padronizado por Angelini,

Alves, Custódio, Duarte e Duarte (1999), com a finalidade de avaliar o nível intelectual de

427
famílias convidadas

167
Não retornaram convite

260
Retornaram convite

154
Aceitaram colaborar

106
Não aceitaram colaborar

102
Avaliadas

43
Não compareceram
após três contatos

17
Exclusões

G2: 29 díades

9 exclusões
Crianças residiam com avó

85
Díades

G1: 26 díades G3: 30 díades
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crianças brasileiras de cinco a 11 anos de idade. Caracteriza-se como um teste de inteligência

não verbal, cujo objetivo é avaliar o raciocínio analógico enquanto fator geral. O teste de

Raven é constituído por três séries: A, AB e B, cada uma com 12 problemas.

A inclusão no estudo teve por objetivo avaliar o nível cognitivo das crianças,

considerado critério de inclusão e exclusão para todos os grupos, tendo por referência para a

inclusão o percentil ≥ 25.

- Questionário Sobre a Saúde do Paciente – 9 (PHQ-9): trata-se de um instrumento

adaptado do Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD), que possibilita

rastrear os sinais e sintomas da Depressão Maior atual, assim como a classificação de níveis

de gravidade. O PHQ-9 é baseado nos critérios diagnósticos para Desordem de Depressão

Maior do DSM-IV, validado por Spitzer, Kroenke e Williams (1999) e por Kroenke, Spitzer e

Williams (2001), sendo composto por nove itens. Cada item é constituído por uma escala

ordinal que mede a frequência dos sinais e sintomas da depressão nas últimas duas semanas

(ANEXO B).

Tem por suporte as seguintes pontuações possíveis: 0 = nenhuma vez; 1 = vários dias;

2 = mais da metade dos dias; 3 = quase todos os dias. O escore total é obtido pela somatória

dos itens que pode variar de zero a 27, sendo considerado indicador positivo de sinais e

sintomas da Depressão Maior valores maiores ou iguais a 10. Quanto à gravidade, o escore é

classificado da seguinte forma: de zero a cinco (ausência de indicadores de Depressão Maior);

de seis a nove (indicadores de Depressão Maior leve); de 10 a 14 (indicadores de Depressão

Maior moderada); maiores de 20 (indicadores de Depressão Maior grave). No presente

estudo, considerou-se como presença de depressão os indicadores correspondentes à

classificação de gravidade moderada e grave.

O instrumento apresenta uma excelente validade, com uma área sob a curva ROC de

0,998 (p<0,001), baseado em estudo psicométrico realizado no Brasil. A nota de corte maior

ou igual a 10 mostrou-se a mais adequada para rastreamento da depressão, com sensibilidade

(S) de 1,00, especificidade (E) de 0,98, valor preditivo positivo de 0,97, valor preditivo

negativo de 1,00 e eficácia diagnóstica de 0,999 (Osório et al., 2009). A versão em português

utilizada no estudo foi traduzida pela Pfizer1 (1999).

A inclusão no estudo teve por finalidade a identificação de indicadores de depressão,

sendo a presença dada por escore ≥ 10, condição para a inclusão no G1, e a ausência por

escore < 10, como indicação para inclusão no G2 e G3.

1 Copyright © 2005 Pfizer Inc; Todos os direitos reservados. Reproduzido sob permissão.
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- Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ): elaborado em 1994, por

Goodman, objetivando avaliar desordens psiquiátricas relacionadas ao comportamento social.

Sua finalidade é a avaliação do comportamento por meio do rastreamento de capacidades e

dificuldades de crianças e adolescentes, na faixa etária de quatro a 16 anos. O instrumento em

questão encontra-se gratuitamente disponível na internet em mais de 40 idiomas

(www.sdqinfo.com). A aplicação pode ser realizada com pais, professores e jovens a partir de

11 anos. Foi traduzido para o português e adaptado às características sócio culturais

brasileiras por Fleitlich, Córtazar e Goodman (2000). Trata-se de um questionário curto,

simples e com boa aceitação pelos respondentes (ANEXO F e G).

O SDQ é composto por 25 itens, subdivididos em cinco subescalas: Sintomas

Emocionais, Problemas de Conduta, Hiperatividade, Problemas de Relacionamento com

Colegas e Comportamento Pró-Social. As alternativas de resposta para cada um dos itens são:

verdadeiro, mais ou menos verdadeiro e falso, com pontuação variando entre zero, um e dois,

dependendo do item. Cada uma das escalas do questionário pode ser pontuada com escores

que variam entre zero a 10 pontos. As pontuações nas escalas de dificuldades (Escalas de

Sintomas Emocionais, Escalas de Problemas de Conduta, Escala de Hiperatividade e Escala

de Problemas de Relacionamento com Colegas) são somadas para constituir o Escore Total de

problemas, com pontuação máxima de 40 pontos, sendo que quanto maior o escore, mais

problemas comportamentais. Na Escala de Comportamento Pró-Social, relativa a recursos,

quanto maior a pontuação, maior a capacidade. A soma de cada subescala e a soma total,

permitem a classificação da criança em três categorias: normal, limítrofe ou anormal. Adotar-

se-á no estudo como nota de corte indicadora de problema, o escore total maior que 16, tal

como proposto por Goodman (1997), que corresponde a categoria anormal considerada com

problema, e os escores inferiores a esse valor correspondem as categorias limítrofe e normal,

considerados sem problema.

Os dados psicométricos sobre validade e fidedignidade do instrumento no Brasil,

foram descritos por Woerner et al. (2004), que utilizaram o método teste-reteste e o cálculo do

alfa de Cronbach no estudo da fidedignidade. Os autores evidenciaram ausência de diferenças

estatisticamente significativas entre duas avaliações, sendo utilizado intervalo médio de

aproximadamente 20 dias entre cada aplicação (teste de amostras pareadas, p = 0,148) e

identificada correlação de 0,79 entre as avaliações e de 0,77 intra classe (ambos com p <

0,001). A validade do SDQ foi verificada por meio da comparação com os questionários de

Rutter e o Child Behavior Checklist (CBCL), cujos estudos foram apresentados no Brasil por

Fleitlich, Cortazar e Goodman (2000), com correlações de 0,90 e de 0,87, respectivamente, e
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com o instrumento diagnóstico Development and Well-Being Assessment for Children and

Adolescents (DAWBA), com correlação satisfatória (x²=13.1; p<0.001).

A inclusão no estudo teve por finalidade avaliar o comportamento das crianças pelas

mães e professoras. Adotou-se para a inclusão no G1 e G2 a presença de problemas (escore >

16), com base na avaliação das mães e para o G3 a ausência de problemas tendo por

referência a avaliação das mães (escore ≤ 16).

Para o estudo propriamente dito:

- Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (RAF): elaborado por Marturano (2006),

trata-se de um roteiro de entrevista semi-estruturada, com o intuito de rastrear informações acerca

dos recursos, disponibilizados pelos pais e pela vida familiar, que possam estar associados ao

desempenho escolar. O referido instrumento dispõe de 10 tópicos e cada um desses tópicos são

compostos por itens, que correspondem as áreas de recursos: (1) o que a criança faz quando não está

na escola, (2) passeios que a criança realizou nos últimos 12 meses, (3) atividades programadas que

a criança realiza regularmente, (4) atividades que os pais desenvolvem com a criança em casa, (5)

brinquedos que a criança tem ou já teve, (6) disponibilidade de jornais/revistas, (7) disponibilidade

de livros, (8) acompanhamento nas atividades escolares, (9) atividades diárias com horário definido,

(10) momento em que a família costuma se reunir (ANEXO C).

O inventário é preenchido a partir de informações obtidas junto às mães e, para cada

um dos itens, há ponderação dos valores obtidos, tendo em vista o número variável de

possíveis respostas. Os estudos de fidedignidade do instrumento, em uma amostra de 100

crianças com queixa escolar, apontaram índices psicométricos considerados aceitáveis, com

consistência interna avaliada pela alfa de Cronbach de 0,84 e com boa estabilidade da medida

global, com índices entre 92% e 100% (Santos, 1999).

Por meio desse instrumento pretendeu-se avaliar, segundo a percepção das mães, os

recursos do ambiente familiar.

- Escala de Eventos Adversos (EEA): proposto por Marturano (1999) tem por

finalidade identificar os eventos adversos que possam ter ocorrido nos últimos 12 meses ou

anteriormente na vida da criança. Formado por 36 itens, abrangendo informações sobre

adversidades referentes a vida escolar, familiar e pessoal.  A escala é preenchida a partir das

respostas das mães, baseado na leitura de uma lista de situações que possam ter ocorrido na

vida das crianças, nos últimos 12 meses ou anteriormente (ANEXO D).
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A fidedignidade do instrumento em questão foi verificada mediante teste-reteste, com

intervalo de 20 dias entre as aplicações, identificando índice satisfatório de estabilidade

(Santos, 1999).

A inclusão no estudo teve por objetivo a avaliação, segundo a percepção das mães, de

eventos e adversidades que incidiram sobre a família.

- Escala de Adversidades Crônicas (EAC): proposto por Marturano (1999) visa

identificar os eventos adversos que possam ter ocorrido na vida da criança e que tenham

duração ou ocorrência repetida por um ano ou mais. Formada por 18 itens que abordam

questões relativas às adversidades crônicas referentes a saúde da criança e dos pais,

temperamento dos pais e possíveis conflitos familiares e conjugais (ANEXO E).

A escala é preenchida a partir das respostas das mães, baseada na leitura de uma lista

de condições adversas prolongadas ou recorrentes que possam ter ocorrido na vida dos filhos,

especificando a duração em anos e o período de vida da criança.

A inclusão no estudo teve por finalidade a avaliação, segundo a percepção das mães,

de adversidades crônicas que tenham ocorrido na vida das crianças.

- Questionário Geral: elaborado para o levantamento de informações

sociodemográficas e algumas condições específicas dos participantes e de suas famílias

quanto a: (a) mães – condições de moradia, idade, sexo, cor, naturalidade, estado civil,

escolaridade, situação ocupacional, número de filhos biológicos e adotivos, tratamentos,

problema de saúde, uso de medicamentos, uso de álcool ou drogas, problemas durante a

gravidez, uso de medicação durante a gravidez e histórico de depressão familiar; (b) famílias

– constituição, renda mensal e nível socioeconômico; (c) crianças – idade, sexo, escolaridade,

tratamentos, uso de medicamentos, desempenho escolar e dificuldades apresentadas pela

criança (APÊNDICE E). Para avaliação das condições socioeconômicas, utilizaram-se os

itens do Critério de Classificação Econômica Brasil (ANEXO H), desenvolvido pela

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP / 2015).
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3.6 Procedimentos

3.6.1 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada preferencialmente na Escola Estadual Adolfo Alfeu

Ferrero, em sala reservada nas dependências da escola, colocada à disposição da

pesquisadora, e só quando da solicitação das mães, as avaliações foram realizadas nas

residências das mesmas. Procurou-se preservar as condições de privacidade e conforto, assim

como o cuidado com as devidas interferências externas. Todas as avaliações foram realizadas

pela pesquisadora. A coleta de dados com cada família, foi realizada primeiro com as mães,

seguido das crianças e professoras.

Avaliação com as mães

Com base na listagem de alunos fornecida pela escola as famílias foram contatadas,

por meio do envio de uma filipeta que apresentava de forma breve o projeto e convidava as

mães para a participação no estudo. As filipetas foram entregues as crianças em sala de aula e

sua devolução foi realizada pelas próprias crianças.

A psicóloga pesquisadora contatou as mães que aceitaram participar da pesquisa via

telefone. Nesse primeiro contato, as mães foram informadas dos objetivos da pesquisa,

especificando as atividades e o tempo a ser dispendido. Ao aceitarem colaborar com o estudo,

agendou-se um horário para a realização da avaliação.

As mães foram avaliadas individualmente, em sessão única, com duração de

aproximadamente 60 minutos cada. Inicialmente às entrevistas, enfatizou-se novamente sobre

os objetivos da pesquisa, bem como os benefícios e riscos relativos a participação no estudo.

As mães assinaram o TCLE (APÊNDICE B), no qual declaravam a sua participação

voluntária no estudo, e autorizavam a realização das avaliações consigo, com a criança e com

a professora da criança. Após a concordância da mãe com os termos do estudo, iniciou-se a

avaliação.

Posteriormente as mães responderam aos instrumentos: PHQ-9, Questionário Geral,

RAF, EEA, EAC e SDQ, de acordo com as instruções específicas de aplicação de cada um

deles. Os itens dos instrumentos foram lidos pela pesquisadora, que também foi quem
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assinalava as respostas dadas pelas participantes nos protocolos das técnicas. As participantes

tinham em mãos uma cópia dos instrumentos e protocolos de respostas, para acompanharem a

leitura.

Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados após as sessões de avaliações,

sendo que todas as mães realizaram as avaliações propostas. A possibilidade de entrevista

devolutiva foi oferecida a todas as mães participantes. Ao final da coleta dos dados, a

psicóloga pesquisadora contatou as 6 mães que manifestaram tal interesse, oferecendo um

agendamento prévio para a realização da sessão, entretanto, todas as mães preferiram receber

as informações por telefone, o que foi realizado.

Avaliação com as crianças

As crianças foram avaliadas no período escolar. A psicóloga contatava as professoras

previamente ao horário das aulas, que autorizavam a criança a se ausentar da sala de aula, em

horário de conveniência estabelecido pela professora. As crianças chegavam às avaliações

com um conhecimento prévio sobre o encontro com a psicóloga, uma vez que as mães as

informavam sobre o estudo, sendo então, solicitada a anuência das mesmas com relação a

participação no estudo.

As crianças foram avaliadas individualmente, em uma única sessão, com duração de

aproximadamente 15 minutos. Após um breve rapport, foi aplicado o Teste das Matrizes

Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial, seguindo-se as recomendações técnicas

previstas. Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados após a sessão de avaliação,

sendo que todas as crianças realizaram a avaliação proposta.

Avaliação com as professoras

O projeto foi apresentado inicialmente às professoras da escola, em uma reunião de

Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) de modo a convidá-las à participação.

As avaliações foram realizadas na escola, de forma coletiva, em uma reunião regular

de HTPC, tendo sido disponibilizado a cada encontro um tempo de aproximadamente uma

hora, para a realização da atividade. Os encontros foram previamente agendados com a

coordenadora da escola, que autorizava a data de conveniência para a aplicação.  Ocorreram

vários encontros ao longo do processo de coleta de dados.
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Após a assinatura do TCLE (APÊNDICE D) a psicóloga disponibilizava o instrumento

SDQ às professoras, estando cada um identificado com o nome de cada criança a ser avaliada.

Na presença da pesquisadora, as professoras responderam ao questionário sobre os alunos que

os pais autorizaram a participação. A aplicação do instrumento foi realizada em pequenos

grupos, priorizando a auto-aplicação, tendo como condição estabelecida não exceder a

avaliação de cinco alunos por encontro. Os itens do questionário foram precedidos por uma

breve avaliação geral sobre o desempenho escolar do aluno, nas disciplinas português e

matemática, devendo informar as notas obtidas pelo avaliado nos dois últimos bimestres. As

sessões não excederam 60 minutos, contando-se com um tempo médio de 10 minutos para a

avaliação de cada criança.

3.6.2 Tratamento e Análise dos Dados

Os dados obtidos nos testes e escalas foram codificados de acordo com as proposições

de cada instrumento, de forma a se identificar a ausência ou a presença de sintomas

depressivos, de dificuldades de comportamento das crianças, bem como dos recursos

familiares, dos eventos estressores e das adversidades do ambiente familiar.

As informações obtidas com a base no Questionário Geral, foram codificadas a fim de

levantar as características sociodemográficas das mães, das famílias e das crianças,

participantes desse estudo. Considerou-se como variáveis sóciodemográficas: quanto às mães,

a idade, seu status civil, escolaridade e ocupação; quanto à família, a presença de pai/padrasto

da criança no lar, sua escolaridade e ocupação, número de filhos, recebimento de recursos

governamentais, renda familiar e classe socioeconômica das famílias; e quanto às crianças, a

idade, o sexo e a escolaridade.

A classificação dos escores do PHQ-9 foi utilizada exclusivamente enquanto critério

para inclusão das mães nos grupos em relação à presença ou ausência de sintomas

depressivos, enquanto a classificação dos escores das crianças no RAVEN foi utilizada para

exclusão na amostra de crianças com indicadores cognitivos indicativos de deficiência

intelectual.

Os dados codificados referentes aos recursos familiares, aos eventos estressores,

adversidades crônicas e as avaliações dos comportamentos das crianças, foram digitados e

conferidos por avaliadores independentes. As análises estatísticas realizados ocorreram

mediante a utilização do software IBM SPSS Statistics, versão 23.
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Verificou-se, posteriormente, a normalidade dos dados, por meio dos testes de

Kolmogorov-Smirnov, com correlação de significância de Liliefors, e de Shapiro-Wilk, cujos

resultados permitiram as escolhas posteriores dos métodos de análise de comparação entre

grupos.

Procedeu-se à análise estatística descritiva para caracterizar o perfil sociodemográfico

dos grupos G1, G2 e G3, em termos de média, desvio padrão e mediana para as variáveis

contínuas e frequência e porcentagem para as variáveis categóricas. As amostras referentes

aos três grupos quanto às variáveis sociodemográficas foram comparadas pelo teste não

paramétrico Qui-quadrado, de forma a caracterizar e comparar os grupos, sendo que para as

variáveis com diferenças significativas entre os grupos, procedeu-se à comparação entre pares

de média, pelo mesmo teste não paramétrico. A análise referente à presença ou ausência de

problemas de comportamento, enquanto variável dicotômica, tendo como referência as

classificações “Sem dificuldade” ou “Com dificuldade” a partir das avaliações de mães e

professoras no SDQ, também foi realizada mediante o teste Qui-quadrado. Frente às

diferenças estatisticamente significativas na comparação dessas variáveis dicotômicas,

procedeu-se a comparação entre pares de média pelo mesmo teste. Ainda foi realizada a

análise descritiva de tais dados em termos de frequência e porcentagem.

Por meio do teste Kruskal Wallis foram realizadas as análises de comparações entre as

amostras dos grupos G1, G2 e G3 quanto aos indicadores de problemas de comportamento

dos escolares (SDQ), segundo as avaliações de mães e professoras, considerando os escores

totais brutos, sendo realizada ainda a análise descritiva dos dados em termos de média, desvio

padrão e mediana. Ainda, procedeu-se à aplicação de tal teste entre pares de média, quando da

identificação de diferenças significativas na comparação entre os três grupos. O teste Kruskal

Wallis também foi utilizado para realizar as comparações entre os grupos G1, G2 e G3 e entre

pares de média quanto aos escores da EEA e da EAC.

A caracterização do ambiente familiar foi analisada em termos de estatística descritiva,

sendo os escores obtidos no RAF, EEA e EAC descritos a partir da média, desvio padrão,

mediana, escore mínimo e máximo em cada grupo.

O teste da ANOVA foi aplicado para a comparação dos grupos G1, G2 e G3 quanto

aos escores do RAF. Esse teste também foi utilizado para comparar os eventos estressores e as

adversidades crônicas das famílias que convivem com mães com e sem sintomas depressivos.

As análises descritivas dessas variáveis foram realizadas em termos de média, desvio padrão,

mediana, escore mínimo e máximo. As comparações entre os grupos referentes ao

Desempenho Escolar das crianças, considerando as notas brutas nas disciplinas português e
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matemática, também foram realizadas mediante o teste ANOVA, analisando-se os indicadores

do teste Post Hoc de Bonferroni para identificar entre quais grupos se deu as diferenças

estatisticamente significativas. Procedeu-se, ainda, a comparação entre os grupos quanto a tais

variáveis, analisadas de forma dicotômica (acima e abaixo da mediana), realizando-se

posteriormente comparação entre pares de média, quando da identificação de diferenças

significativas.

Mediante o teste U de Mann-Whitney foram realizadas as análises de comparação entre

as amostras de crianças Com e Sem dificuldades comportamentais, tendo como respondentes

as mães e professoras, considerando as variáveis relativas aos recursos (RAF) e adversidades

(EEA/EAC) do ambiente familiar.

Ainda, comparou-se as amostras relativas à avaliação das mães e das professoras no

SDQ, quanto aos escores brutos das escalas de problemas, recursos pró-sociais e escala total

de dificuldades, mediante o teste de Wilcoxon. As análises descritivas dos dados foram

realizadas em termos de média, desvio padrão e mediana.

Para as análises das relações entre as variáveis sociodemográficas, recursos (RAF),

adversidades do ambiente familiar (EEA e EAC), depressão materna, problemas de

comportamento das crianças (SDQ) e desempenho escolar, utilizou-se as correlações de

Spearman, analisando-se o tamanho do efeito de cada variável com significância estatística.

Adotou-se o nível de significância de 5% (p ≤ 0,05) em todos os testes.
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4 RESULTADOS
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Os dados serão apresentados atendo-se aos objetivos do estudo, distribuídos em seis

tópicos, a saber: (1) dados sociodemográficos das famílias, mães e crianças, (2) dados

descritivos e comparativos entre os grupos quanto ao comportamento das crianças (SDQ), (3)

dados descritivos e comparativos quanto à presença ou ausência de dificuldades

comportamentais das crianças, segundo avaliação das mães e das professoras, (4) dados

descritivos e comparativos entre os grupos quanto ao desempenho escolar das crianças, (5)

dados descritivos e comparativos entre os grupos quanto aos recursos e eventos estressores do

ambiente familiar (RAF, EEA e EAC), considerando ainda comparações para grupos

diferenciados pela depressão materna e problemas comportamentais das crianças pelas

avaliações das mães, professoras e por ambas avaliadoras, (6) dados correlacionais entre as

variáveis do estudo, a saber: sociodemográficas, depressão materna, comportamento de

escolares, desempenho escolar e recursos e estressores do ambiente familiar.

4.1 Caracterização sociodemográfica dos grupos

No primeiro tópico, serão apresentados dados de caracterização relativos ao perfil

sociodemográfico dos grupos: (G1) mães que apresentaram indicadores de depressão e

crianças com problemas de comportamento, (G2) mães que não apresentaram indicadores de

depressão e crianças com problemas de comportamento e (G3) mães que não apresentaram

indicadores de depressão e crianças com ausência de problemas comportamentais, quanto às

características das mães, famílias e crianças, bem como relativo ao total da amostra.

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas das mães e das famílias

incluídas no estudo, especificando as comparações entre os grupos (G1, G2 e G3).

Tabela 1 - Comparações entre os grupos (G1, G2 e G3) quanto as variáveis sociodemográficas
das mães e das famílias (n=85).

Grupos G1 G2 G3

Variáveis f (%) f (%) f (%) Total Valor
do teste p-valor*

Idade Mães

25 a 35 anos 15 (28,9%) 19 (36,5%) 18 (34,6%) 52 (61,1%) 0,38 0,827

36 a 45 anos 11 (33,3%) 10 (30,3%) 12 (36,4%) 33 (38,8%)

(continua)
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(continuação)
Grupos G1 G2 G3

Variáveis f (%) f (%) f (%) Total Valor
do teste p-valor*

Estado Civil Mães
Sem Comp. 09 (47,4%) 05(26,3%) 05 (26,3%) 19 (22,3%) 3,24 0,197

Com Comp. 17(25,7%) 24(36,4%) 25 (37,9%) 66 (77,6%)

Escolaridade Mães
≤ 8 anos 13 (59,1%) 07 (31,8%) 02(09,1%) 22 (25,8%) 13,70 0,001

>8 anos 13 (20,6%) 22 (34,9%) 28 (44,5%) 63 (74,1%)

Ocupação Mães
Assalariado 16 (27,6%) 21 (36,2%) 21 (36,2%) 58(68,2%) 2,65 0,618

Benefício 02 (66,7%) 00 (00,0%) 01 (33,3%) 03(03,5%)

Sem Trab. 08 (33,3%) 08 (33,3%) 08 (33,3%) 24(28,2%)

Pai/Padrasto
Presença 17 (25,7%) 24 (36,4%) 25 (37,9%) 66(77,6%) 3,24 0,197

Ausência 09 (47,4%) 05 (26,3%) 05 (26,3%) 19(22,3%)

Escolaridade Pai/
Padrasto

≤ 8 anos 16 (39,0%) 13 (31,7%) 12 (29,3%) 41(48,2%) 2,79 0,248

>8 anos 10 (22,7%) 16 (36,4%) 18 (40,9%) 44(51,7%)

Ocupação Pai/
Padrasto

Assalariado 23 (29,5%) 27 (34,6%) 28 (35,9%) 78 (91,7%) 1,62 0,805

Benefício 01 (50,0%) 00 (00,0%) 01 (50,0%) 02 (02,3%)

Sem Trab. 02 (40,0%) 002 (40,0%) 01 (20,0%) 05 (05,8%)

Número Filhos
1 a 3 filhos 21 (28,0%) 26 (34,7%) 28 (37,3%) 75 (88,2%) 2,20 0,332

≥ 4 filhos 05 (50,0%) 03 (30,0%) 02 (20,0%) 10 (11,7%)

Bolsa Auxílio
Recebe 08 (44,4%) 08 (44,4%) 02 (11,1%) 18 (21,1%) 5,93 0,052

Não Recebe 18 (26,9%) 21 (31,3%) 28 (41,8%) 67 (78,8%)

Renda Mensal
até 2,9 SM 21 (44,7%) 16 (34,0%) 10 (21,3%) 47 (55,2%) 15,62 0,004
3 a 5,9 SM 05 (15,6%) 12 (37,5%) 15 (46,9%) 32 (37,6%)

≥ 6 SM 00 (00,0%) 01 (16,7%) 05 (83,3%) 06 (07,0%)
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Grupos G1 G2 G3

Variáveis f (%) f (%) f (%) Total Valor
do teste p-valor*

Classificação
Socioeconômica**
A, B1 e B2 05 (17,9%) 12 (42,8%) 11 (39,3%) 28 (32,9%) 3,33 0,189

C1, C2, D e E 21 (36,9%) 17 (29,8%) 19 (33,3%) 57 (67,0%)
Nota. f = Frequência; % = Porcentagem;*p-valor referente ao teste não paramétrico Qui-quadrado / p ≤ 0,05; G1 = mães que
apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento; G2 = mães que não apresentaram
indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento e G3= mães que não apresentaram indicadores de
depressão e crianças com ausência de problemas de comportamento; Comp. = Companheiro; SM = Salário Mínimo;
**Obtida segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisas – ABEP.

Descrever-se-á, inicialmente, as variáveis nas quais os grupos não diferiram.

Foram avaliadas 85 mães com idade média de 34,5 anos (DP = 5,51), e a maioria na

faixa etária entre 25 a 35 anos (61,1%), considerando que para a inclusão no estudo

considerou-se a idade entre 25 e 45 anos. Não foram observadas diferenças estatisticamente

significativas entre os grupos.

Com relação ao estado civil, observou-se o predomínio no total de mulheres com

companheiro, ou seja, casadas ou vivendo em união consensual (77,6%), seguido de 22,3% de

mulheres que estavam sem companheiro, por serem solteiras, separadas, desquitadas ou

viúvas. Não se verificou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.

Referente à ocupação materna, notou-se no geral o predomínio de mulheres que

referiram exercer alguma atividade profissional remunerada em todos os grupos (68,2%), sem

diferença estatisticamente significativa.

Quanto a presença/ausência paterna no ambiente familiar, notou-se que no total da

amostra, 77,6% das crianças conviviam com a presença do pai ou padrasto. Quanto à

comparação dos grupos, destaca-se que 47,4% das crianças de G1 não conviviam com o pai

ou padrasto. Apesar das diferenças numéricas entre os grupos, estas não foram

estatisticamente significativas.

Sobre a escolaridade paterna, verificou-se que no geral 48,2% dos pais estudaram por

até oito anos e 51,7% apresentaram mais de oito anos de estudo. No que se refere à ocupação

paterna, verificou-se o predomínio no total da amostra de pais exercendo alguma atividade

profissional remunerada (91,7%), não sendo observadas diferenças estatisticamente

significativas entre os grupos quanto a ocupação nem escolaridade paterna.

Para a amostra total, a maioria das mães incluídas no estudo (88,2%) relataram

apresentar de um a três filhos. Quanto a comparação entre grupos, verificou-se que em G1
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(50%) predominou a quantidade de quatro ou mais filhos em comparação aos outros grupos,

entretanto, não foi detectada diferença estatística significativa entre os grupos.

No que se refere ao recebimento de Bolsa Auxílio, a maioria das famílias (78,8%) não

recebia tal benefício. Quanto à comparação dos grupos, verificou-se que 44,4% das famílias

de G1 e G2 referiram receber o auxílio, enquanto que no grupo G3 essa porcentagem foi de

11,1%. Não foram identificadas diferenças estatísticas significativas.

Quanto à classificação socioeconômica das famílias, detectou-se que a maioria dos

participantes (67,0%) foi incluída nas classes C1, C2, D e E. Com relação à comparação entre

grupos, verificou-se que 17,9% de G1 foram classificados como pertencentes as classes A, B1

e B2, sendo que em G2, 42,8% foram incluídos nessa categoria. Entretanto, não se detectou

diferença estatísticamente significativa.

Observou-se diferenças significativas entre os grupos para duas variáveis como

descrito a seguir.

Quanto à escolaridade no grupo total, 25,8% das mães relataram ter estudado por até

oito anos e 74,1% referiram ter mais de oito anos de estudo. Quanto a comparação entre os

grupos, verificou-se diferença estatisticamente significativa para essa variável, sendo que a

maioria das mães de G1 (59,1%) apresentaram até oito anos de estudo, enquanto que as mães

de G2 (34,9%) e G3 (44,5%) apresentaram mais de oito anos. Na comparação grupo a grupo,

observou-se que as mães de G1 apresentavam menos anos de escolarização, em relação à G2

[χ² (1,55) = 3,962, p=0,047] e à G3 [χ² (1,56) = 13,337, p≤0,001], não sendo identificadas

diferenças significativas entre G2 e G3.

Observou-se diferença estatisticamente significativa nas comparações dos grupos

quanto a variável renda mensal familiar. No total, a maioria das famílias (55,2%) declararam

uma renda mensal de até 2,9 salários mínimos. Nas famílias que declararam uma remuneração

de 3 a 5,9 salários mínimos, identificou-se diferença significativa de G1 (15,6%) em relação a

G2(37,5%) e G3 (46,9%). Ainda observou-se que 83,3% dos provedores de G3, receberam

mais do que seis salários mínimos. A comparação grupo a grupo identificou diferenças

estatisticamente significativas entre G1 e G3 [χ² (1,56) = 13,687, p=0,001], tendo as famílias

de G1 apresentado menor renda. Não foram identificadas diferenças na comparação entre G1

e G2 e entre G2 e G3 quanto a tal variável.

Com relação às variáveis sociodemográficas, foram detectadas diferenças

estatisticamente significativas entre os grupos quanto à escolaridade das mães e a renda

mensal familiar. Quanto às demais variáveis, destaca-se a homogeneidade entre os grupos G1,

G2 e G3.
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A Tabela 2 apresenta as características sociodemográficas das crianças incluídas no

estudo, especificando as comparações entre os grupos G1, G2 e G3.

Tabela 2 - Comparações entre os grupos (G1, G2 e G3) quanto às variáveis sociodemográficas
das crianças (n =85).

Grupos G1 G2 G3

Variáveis f (%) f (%) f (%) Total Valor
do teste p-valor*

Idade (anos)
7 e 8 anos 10(24,4%) 14(34,1%) 17(41,5%) 41(48,2%) 1,84 0,397
9 e 10 anos 16(36,4%) 15(34,1%) 13(29,5%) 44(51,7%)

Sexo
Masculino 16(34,8%) 15(32,6%) 15(32,6%) 46(54,1%) 0,84 0,654
Feminino 10(25,6%) 14(35,9%) 15(38,5%) 39(45,8%)

Escolaridade
(Ens. Fundamental)

2º e 3º ano 14(30,4%) 16(34,8%) 16(34,8%) 46(54,1%) 0,02 0,989
4º e 5º ano 12(30,8%) 13(33,3%) 14(35,9%) 39(45,8%)

Nota. f = Frequência; % = Porcentagem; *p-valor referente ao teste não paramétrico Qui-quadrado  / p ≤ 0,05; G1 = mães
que apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento; G2 = mães que não apresentaram
indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento e G3= mães que não apresentaram indicadores de
depressão e crianças com ausência de problemas de comportamento; Ens.= Ensino.

Participaram do estudo 85 crianças na faixa etária entre sete a 10 anos. Verificou-se

para o total da amostra que 51,7% dos estudantes encontravam-se com nove e 10 anos. Com

relação à comparação entre os grupos, notou-se uma maior porcentagem de crianças em G3

com idade de 7 e 8 anos, entretanto, tal diferença não foi estatisticamente significativa entre

os grupos.

Referente ao sexo, evidenciou-se no total mais crianças do sexo masculino (54,1%).

Detectou-se quanto ao sexo que o grupo G3, contou com mais meninas, apesar disso, não foi

detectada diferença estatisticamente significativa entre os grupos.

No que diz respeito a escolaridade das crianças, destaca-se que 54,1% do total das

crianças cursavam os anos iniciais do Ensino Fundamental (2º e 3º ano), apresentando

ausência de diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos quanto a

tal variável.

Com relação às variáveis sociodemográficas das crianças, não foram detectadas

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, verificando-se uma homogeneidade

entre os grupos G1, G2 e G3 quanto as variáveis idade, sexo e escolaridade.
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4.2 Caracterização e comparações entre os grupos quanto ao comportamento das

crianças

No segundo tópico, serão apresentadas as comparações entre os grupos G1, G2 e G3

quanto aos indicadores comportamentais das crianças, obtidos pelo SDQ, tendo como

referência as avaliações realizadas pelas mães e professoras. Nesse tópico, estarão indicadas

ainda as comparações entre os grupos, quanto à ausência ou presença de dificuldades de

comportamento das crianças (SDQ), tendo por referência as classificações dos escores Sem

dificuldades e Com dificuldades, baseados nas avaliações realizadas por mães e professoras.

Na Tabela 3 são apresentadas as comparações relativas aos escores das escalas

específicas e escore total.

Tabela 3 - Comparações entre os grupos (G1, G2 e G3) quanto ao comportamento das
crianças (SDQ), segundo a avaliação das mães e professoras (n = 85)

Grupos G1 G2 G3

SDQ M(DP)/Mediana M(DP)/Mediana M(DP)/Mediana
Valor
do

teste
p-valor*

S. Emocionais
Mãe 7,12(1,88)/8,00 5,76(2,05)/6,00 3,33(2,17)/3,50 31,14 <0,001
Prof. 2,31(2.55)/2.00 2,86(2,04)/3,00 1,63(1,42)/1,50 5,29 0,071

Prob. Conduta
Mãe 4,58(2,55)/3,50 4,00(2,05)/4,00 1,20(1,52)/1,00 34,61 <0,001
Prof. 2,38(2,36)/2,00 1,79(2,35)/1,00 0,70(1,20)/0,00 8,41 0,015

Hiperatividade
Mãe 8,23(1,74)/9,00 8,10(1,67)/8,00 4,27(2,59)/4,00 35,45 <0,001
Prof. 5,12(3,10)/6,00 5,17(3,07)/5,00 2,00(2,51)/1,00 18,35 <0,001

Prob. Rel.Colegas
Mãe 2,69(2,526)/2,5 2,97(2,09)/2,00 1,03(1,45)/0,00 15,57 <0,001
Prof. 1,81(1,98)/1,00 1,79(2,27)/1,00 0,73(1,17)/0,00 6,63 0,036

Escore Total Dif.
Mãe 22,62(5,00)/22,22 20,83(3,17)/20,00 9,87(3,98)/11,00 58,31 <0,001
Prof. 11,69(7,74)/11,00 11,62(7,32)/11,00 5,07(4,94)/ 4,00 16,54 <0,001

Comp. Pró-Social
Mãe 8,31(2,65)/9,50 8,86(2,01)/10,00 8,77(1,47)/ 9,50 1,14 0,564
Prof. 7,42(2,48)/7,00 7,55(2,88)/ 9,00 9,20(1,06)/10,00 7,33 0,026

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; *p-valor referente ao teste Teste Kruskal Wallis / p ≤ 0,05; G1 = mães que
apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento; G2 = mães que não apresentaram
indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento e G3= mães que não apresentaram indicadores de
depressão e crianças com ausência de problemas de comportamento; SDQ = Questionário de Capacidades e Dificuldades;
Prof. = Professora; S. = sintomas; Prob. = problemas; Rel. = relacionamento; Dif= dificuldades; Comp. = comportamento.
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No que se refere ao comportamento das crianças, segundo a avaliação das mães e

professoras, por meio do instrumento SDQ, observou-se que em relação ao Total de

Dificuldades e às quatro Escalas de problemas (Sintomas Emocionais, Problemas de Conduta,

Hiperatividade e Relacionamento com Colegas), a média geral dos escores de G1 e G2 foram

maiores que os de G3. Verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre os grupos

quanto ao comportamento das crianças avaliadas por mães e professoras quanto ao Total de

Dificuldades e nas Escalas de dificuldades do SDQ relativas aos Problemas de Conduta,

Hiperatividade e Relacionamento com Colegas. Na Escala Sintomas Emocionais observou-se

diferenças significativas entre os grupos exclusivamente na avaliação feita pelas mães.

Nas comparações grupo a grupo para as variáveis com diferenças estatisticamente

significativas, identificou-se diferenças entre G1 e G2 quanto à escala de Sintomas

Emocionais do SDQ respondido pelas mães [p=0,014], e quanto a escala de Problemas de

Conduta respondido pelas professoras [p<0,001]. Nas comparações entre G1 e G3, observou-

se diferenças significativas quanto às escalas de Sintomas Emocionais, Problemas de

Conduta, Hiperatividade e Total de Problemas [p<0,001] bem como na escala de Problemas

de Relacionamento [p=0,010] do SDQ respondido pelas mães e nas escalas Hiperatividade,

Problemas de Conduta e Total de Problemas [p<0,001] e Problemas de Relacionamento

[p=0,009] no SDQ respondido pelas professoras. Quando da comparação entre G2 e G3,

foram identificadas diferenças estatisticamente significativas quanto às escalas de Sintomas

Emocionais, Problemas de Conduta, Hiperatividade, Problemas de Relacionamento e Total de

Problemas [p<0,001] do SDQ respondido pelas mães e nas escalas Hiperatividade e Total de

Problemas [p<0,001] do SDQ respondido pelas professoras.

Quanto à Escala Comportamento Pró-Social relativa à presença de recursos e

capacidades, verificou-se médias semelhantes para os três grupos, segundo as mães, não

sendo identificadas diferenças significativas. Já segundo a avaliação das professoras,

identificou-se diferença estatística significativa entre os grupos, nas comparações grupo a

grupo, observou-se quanto a tal variável, diferenças entre G1 e G3 [p=0,014] e entre G2 e G3

[p=0,029].

Considerando os escores obtidos e as notas de corte do SDQ, procederam-se as

classificações dos escores em Sem dificuldade e Com dificuldade, em relação ao Escore Total

de Dificuldades e aos escores das Escalas do SDQ, sendo as comparações apresentadas na

Tabela 4.
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Tabela 4 - Comparações entre os grupos (G1, G2 e G3) quanto ao comportamento das
crianças, tendo por referência as classificações dos escores em Sem dificuldade ou Com
dificuldade (SDQ), tendo como informantes mães e professoras (n = 85).

Grupos G1 G2 G3

SDQ f (%) f (%) f (%) Total
Valor

do teste
p-valor*

S. Emocionais

Mãe S dificuldade 04(12,1%) 09(27,3%) 20(60,6%) 33(38,8%) 16,54 0,000

C dificuldade 22(42,3%) 20(38,7%) 10(19,2%) 52(61,1%)

Prof. S dificuldade 24(30,4%) 26(32,9%) 29(36,7%) 79(92,9%) 4,80 0,308
C dificuldade 02(40,0%) 03(60,0%) 00(00,0%) 05(05,8%)

Prob. Conduta

Mãe S dificuldade 13(24,1%) 13(24,1%) 28(51,8%) 54(63,5%) 17,93 0,000

C dificuldade 13(41,9%) 16(51,6%) 02(06,5%) 31(36,4%)

Prof. S dificuldade 16(23,2%) 24(34,8%) 29(42,0%) 69(81,1%) 11,32 0,003
C dificuldade 10(62,5%) 05(31,3%) 01(06,2%) 16(18,8%)

Hiperatividade

Mãe S dificuldade 06(15,8%) 08(21,0%) 24(63,2%) 38(44,7%) 23,47 0,000

C dificuldade 20(42,6%) 21(44,7%) 06(12,7%) 47(55,2%)

Prof. S dificuldade 14(22,5%) 20(32,3%) 28(45,2%) 62(72,9%) 11,35 0,003
C dificuldade 12(52,2%) 09(39,1%) 02(08,7%) 23(27,0%)

Prob. Rel. Colegas

Mãe S dificuldade 15(23,8%) 21(33,3%) 27(42,9%) 63(74,1%) 7,64 0,022
C dificuldade 11(50,0%) 08(36,4%) 03(13,6%) 22(25,8%)

Prof. S dificuldade 24(31,2%) 23(29,8%) 30(39,0%) 77(90,5%) 7,53 0,223
C dificuldade 02(25,0%) 06(75,0%) 00(00,0%) 08(09,4%)

Escore Total Dif.

Mãe S dificuldade 00(00,0%) 00(00,0%) 30(100%) 30(35,2%) 85,00 0,000

C dificuldade 26(47,3%) 29(52,7%) 00(00,0%) 55(64,7%)

Prof. S dificuldade 15(23,1%) 22(33,8%) 28(43,1%) 65(76,4%) 9,84 0,007

C dificuldade 11(55,0%) 07(35,0%) 02(10,0%) 20(23,5%)

Comp. Pró-Social

Mãe S dificuldade 22(27,8%) 27(34,2%) 30(38,0%) 79(92,94%) 5,02 0,081
C dificuldade 04(66,7%) 02(33,3%) 00(00,0%) 06(07,05%)

Prof. S dificuldade 23(29,1%) 26(32,9%) 30(38,0%) 79(92,94%) 3,55 0,169
C dificuldade 03(50,0%) 03(50,0%) 00(00,0%) 06(07,05%)

Nota. f = Frequência; % = Porcentagem; *p-valor referente ao teste Qui-quadrado / p ≤ 0,05; G1 = mães que apresentaram
indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento; G2 = mães que não apresentaram indicadores de
depressão e crianças com problemas de comportamento e G3= mães que não apresentaram indicadores de depressão e crianças
com ausência de problemas de comportamento; SDQ = Questionário de Capacidades e Dificuldades; Prof. = Professora; S. =
sintomas; Prob. = problemas; Rel. = relacionamento; Dif= dificuldades; Comp. = comportamento; S = sem; C = com.
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Foram detectadas diferenças estatísticas significativas entre os grupos G1, G2 e G3

quanto ao Total de Dificuldades e em todas as Escalas específicas relativas às dificuldades,

tendo as mães como respondentes do SDQ. Segundo a avaliação das professoras, foram

observadas diferenças significativas nas escalas Problemas de Conduta, Hiperatividade e

Total de dificuldades.

Atendendo ao critério do estudo quanto ao total de dificuldades, segundo as mães,

todas as crianças de G1 e G2 apresentaram dificuldade de comportamento, e as mães de G3,

avaliaram suas crianças como não apresentando tais problemas.

Segundo a avaliação das professoras mais crianças de G1 apresentaram problemas

de comportamento em comparação as crianças de G2 e G3, com significância estatística.

Nas comparações grupo a grupo, foram identificadas diferenças significativas entre

G1 e G3 bem como entre G2 e G3, não sendo observadas diferenças estatisticamente

significativas entre G1 e G2. Quanto a G1 e G3, foram identificadas diferenças para as

escalas Sintomas emocionais [χ² (1,56) = 14,957, p<0,001], Problemas de conduta [χ²

(1,56) = 13,337, p<0,001], Hiperatividade [χ² (1,56) = 18,145, p<0,001], Problemas de

Relacionamento [χ² (1,56) = 7,754, p=0,005] e Total de Problemas [χ² (1,56) = 56,000,

p<0,001] no SDQ respondido pelas mães, bem como na escala Problemas de Conduta [χ²

(1,56) = 10,889, p=0,001], Hiperatividade [χ² (1,56) = 11,583, p=0,001] e Total de

Problemas [χ² (1,56) = 9,926, p=0,002] no SDQ respondido pelas professoras. Quando da

comparação entre G2 e G3, identificou-se diferenças nas escalas Sintomas Emocionais [χ²

(1,59) = 7,491, p=0,006], Problemas de conduta [χ² (1,59) = 16,321, p<0,001] e Total de

Problemas [χ² (1,59) = 59,000, p<0,001] no SDQ respondido pelas mães, além de

diferenças na escala Hiperatividade [χ² (1,59) = 5,773, p=0,016] no SDQ respondido pelas

professoras.

Com relação ao Comportamento Pró-Social, a maioria das crianças dos três grupos

não apresentou dificuldades comportamentais, sem diferença estatística significativa. Destaca-

se que mães e professoras consideraram que todas as crianças de G3 não apresentaram

dificuldades.
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4.3 Comparações entre as avaliações de mães e professoras quanto ao comportamento

das crianças

No terceiro tópico, serão apresentadas as comparações entre as avaliações relativas ao

comportamento das crianças (SDQ), tendo por referência mães e professoras como

respondentes, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Comparações entre as avaliações relativas ao comportamento das crianças (SDQ),
tendo por referência mães e professoras como respondentes (n = 85).

Respondentes

SDQ

Mães Professoras

M(DP)Mediana M(DP)Mediana Valor do teste p-valor*

S. Emocionais 3,19(2,52)3,00 2,26(1,89)2,00 7,08 <0,001

Prob. Conduta 5,32(2,56)6,00 1,59(2,23)1,00 4,82 <0,001

Hiperatividade 6,79(2,76)7,00 4,04(3,23)4,00 6,18 <0,001

Prob. Rel. Colegas 2,20(2,20)2,00 1,42(1,90)1,00 2,84 0,004

Escore Total Dif. 17,51(6,98)18,00 9,33(7,25)8,00 6,95 <0,001

Comp. Pró-Social 8,66(2,06)10,0 8,09(2,38)9,00 1,80 0,071

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; *p-valor referente ao teste de Wilcoxon / p ≤ 0,05; SDQ = Questionário
de Capacidades e Dificuldades; S.=sintomas; Prob=problemas; Rel.=relacionamento; Dif=dificuldades;
Comp.=comportamento.

Foram detectadas diferenças estatísticas significativas quanto as comparações das

respondentes mães e professoras, em relação as quatro escalas específicas de dificuldades e o

total de dificuldades. Nota-se que em todas as comparações as médias das mães nas escalas

específicas e quanto ao total de dificuldades foram maiores que as médias das professoras.

Nas escalas específicas, os escores relativos à hiperatividade e problemas de conduta, segundo

as mães, foram os que tiveram maiores escores podendo ser considerados as maiores

dificuldades das crianças, enquanto as professoras, consideram a hiperatividade como o maior

problema de comportamento das crianças.

Não foram observadas diferenças estatísticas significativas quanto ao comportamento

pró-social, referente a comparação de mães e professoras.
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4.4 Comparações entre os grupos quanto ao desempenho escolar das crianças

No quarto tópico, serão apresentadas as comparações entre os grupos quanto ao

desempenho escolar das crianças nas disciplinas português e matemática, conforme a Tabela

6.

Tabela 6 - Comparações entre os grupos (G1, G2, G3) referente ao desempenho escolar das
crianças em português e matemática.

Desempenho
Escolar

G1 G2 G3
Valor

do
Teste

p-valorM(DP)Mediana M(DP)Mediana M(DP)Mediana

(Mín-Máx) (Mín-Máx) (Mín-Máx)

Português 60,38(15,16) 60,00 61,21(17,04 )60,00 77,17(17,98)80,00 9,16 <0,001
(40-90) (30-100) (40-100)

Matemática 63,46(15,73) 60,00 60,69(14,31 )60,00 78,67(19,11)80,00 10,00 <0,001
(35-90) (40-90) (40-100)

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; Mín = mínimo; Máx = máximo; p-valor referente ao teste ANOVA / p ≤
0,05; G1 = mães que apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento; G2 =
mães que não apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento e G3= mães que
não apresentaram indicadores de depressão e crianças com ausência de problemas de comportamento.

Verificou-se diferenças estatísticas significativas nas comparações entre os grupos

quanto ao desempenho escolar das crianças nas disciplinas português e matemática. Quanto as

comparações entre grupos referentes ao desempenho escolar em português, identificou-se

diferenças significativas entre G1 e G3 (p ≤ 0,001) e G2 e G3 (p ≤ 0,001), tendo as crianças

de G3 notas maiores que G1 e G2. Para matemática, foram identificadas diferenças

significativas entre G1 e G3 (p ≤ 0,003) e G2 e G3 (p ≤ 0,001), tendo também as crianças de

G3 notas maiores que G1 e G2.

4.5 Comparações entre os grupos quanto aos recursos e eventos estressores do ambiente

familiar

No quinto tópico, serão apresentadas as comparações entre os grupos G1, G2 e G3,

quanto aos recursos (RAF), eventos estressores (EEA) e as adversidades crônicas (EAC) do
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ambiente familiar das crianças. Além disso, expor-se-ão as comparações quanto esses

indicadores, tendo por referência: (a) as famílias que convivem Com depressão materna e as

famílias que convivem Sem depressão materna e (b) as crianças classificadas como Com

dificuldades e Sem dificuldades comportamentais no SDQ.

Na Tabela 7 são apresentadas as comparações entre os grupos G1, G2 e G3 quanto aos

recursos, estressores e adversidades.

Tabela 7 - Comparações entre os grupos (G1, G2 e G3) quanto aos recursos (RAF), eventos
estressores (EEA) e às adversidades crônicas (EAC) do ambiente familiar (n = 85).

Grupos

Instrumentos

G1 G2 G3
Valor

do teste
p-valor*M(DP)Mediana M(DP)Mediana M(DP)Mediana

(Mín-Máx) (Mín-Máx) (Mín-Máx)

RAF 52,52(8,28)52,91 54,2(7,24)55,52 57,06(6,36)56,78 298,66 0,066
(39,50-69,72) (39,85-65,50) (42,06-70,44)

EEA 9,35(3,38)9,00 7,55(4,09)7,00 7,70(2,87)6,50 ---
0,097

(5,00-15,00) (0,00-16,00) (3,00-15,00)

EAC 2,00(1,41)2,00 1,69(1,49)1,00 1,03(1,12)1,00 --- 0,020
(0,00-5,00) (0,00-6,00) (0,00-4,00)

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; *p-valores referentes ao teste ANOVA (RAF) e ao teste Teste de Kruskal-Wallis
(EEA e EAC) / p ≤ 0,05; G1 = mães que apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de
comportamento; G2 = mães que não apresentaram indicadores de depressão e crianças com problemas de comportamento
e G3 = mães que não apresentaram indicadores de depressão e crianças com ausência de problemas de comportamento;
RAF = Inventário de Recursos do Ambiente Familiar; EEA = Escala de Eventos Adversos; EAC = Escala de
Adversidades Crônicas.

Verificou-se ausência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas

avaliações relativas aos recursos (RAF) e eventos estressores (EEA). Com relação aos eventos

adversos, embora numericamente os valores de G1 tenham sido superiores a G2 e G3, não se

observou diferenças com significância estatística. Por meio da comparação entre os grupos,

foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre G1 e G3 quanto à variável

adversidades crônicas (EAC). Na comparação grupo a grupo para a EAC, detectou-se

diferença significativa entre G1 e G3 (p=0,006), não sendo observadas diferenças nas

comparações entre G1 e G2, nem entre G2 e G3.

Na Tabela 8 são apresentadas as comparações relativas aos recursos e adversidades,

considerando a distribuição nos grupos, tendo por referência a variável depressão materna.
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Tabela 8 - Comparações quanto aos recursos (RAF), eventos adversos (EEA) e às
adversidades crônicas (EAC) do ambiente familiar de crianças que convivem com mães Com
depressão (n=26) e Sem depressão (n =59).

Mães Com Depressão Sem Depressão

Instrumentos M(DP)Mediana
(Mín-Máx)

M(DP)Mediana
(Mín-Máx)

Valor
do teste p-valor*

RAF 52,52 (8,28) 52,91 55,66 (6,90) 56,6 573,50 0,065
39,50-69,72 39,85-70,44

EEA 9,35 (3,38) 9,00 7,63 (3,49) 7,00 544,50 0,033
05-15 0-16

EAC 2,00 (1,41) 2,00 1,36 (1,34 )1,00 551,00 0,034
(0-05) (0-06)

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; *p–valor referente ao teste
ANOVA / p ≤ 0,05; RAF = Inventário de Recursos do Ambiente Familiar; EEA = Escala de Eventos
Adversos; EAC = Escala de Adversidades Crônicas.

Quanto aos recursos, observou-se que as médias obtidas pelos grupos de mães com e

sem depressão, encontram-se aproximadas, com ausência de diferenças estatísticas

significativas. Verificaram-se diferenças estatísticas significativas quanto aos eventos

adversos (EEA) e as adversidades crônicas (EAC), relativas às condições de risco. Observou-

se que as médias obtidas pelo grupo que convive com a depressão, para essas escalas, foram

maiores em comparação com as obtidas pelo grupo sem a depressão materna.

A Tabela 9 apresenta as comparações relativas aos recursos e adversidades do

ambiente familiar considerando a distribuição dos grupos, tendo por referência a variável

problemas de comportamento por parte das crianças segundo a avaliação das mães.
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Tabela 9 - Comparações quanto aos recursos (RAF), eventos adversos (EEA) e às
adversidades crônicas (EAC) do ambiente familiar de crianças Com dificuldades
comportamentais (n=55) e Sem dificuldades comportamentais (n=30), tendo por referência as
avaliações das mães.

Crianças Com Dificuldade Sem Dificuldade

Instrumentos M(DP)Mediana
(Mín-Máx)

M(DP)Mediana
(Mín-Máx)

Valor do
teste p-valor*

RAF 53,41(7,73)53,44 57,07(6,37)56,79 610,50 0,049
(39,5- 69,72) (42,06-70,44)

EEA 8,40(3,85)8,00 7,70(2,88)6,50 742,50 0,445
(0-16) (03-15)

EAC 1,84(1,45)2,00 1,03(1,13)1,00 547,50 0,009
(0-06) (0-04)

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; *p – valor referente ao teste U de
Mann-Whitney / p ≤ 0,05; RAF = Inventário de Recursos do Ambiente Familiar; EEA = Escala de Eventos
Adversos; EAC = Escala de Adversidades Crônicas.

Foram detectadas diferenças estatísticas significativas quanto aos recursos do

ambiente familiar (RAF) e quanto as adversidades crônicas (EAC), segundo as avaliações

das mães quando das comparações de crianças com dificuldades e sem dificuldades

comportamentais. Verificou-se que as crianças com dificuldades comportamentais

apresentaram com significância estatística menos recursos do ambiente familiar e foram

expostas a mais adversidades crônicas. Quanto aos eventos adversos (EEA), não foram

observadas diferenças estatísticas significativas nas comparações relativas ao ambiente

familiar de crianças com e sem dificuldades comportamentais.

A Tabela 10 apresenta as comparações relativas aos recursos e adversidades do

ambiente familiar considerando a distribuição dos grupos, tendo por referência a variável

problemas de comportamento por parte das crianças segundo a avaliação das professoras.
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Tabela 10 - Comparações quanto aos recursos (RAF), eventos adversos (EEA) e adversidades
crônicas (EAC) do ambiente familiar de crianças Com dificuldades comportamentais (n=20) e
Sem dificuldades comportamentais (n=65), tendo por referência as avaliações das professoras.

Crianças Com Dificuldade Sem Dificuldade

Instrumentos
M(DP)Mediana
(Mín-Máx)

M(DP)Mediana
(Mín-Máx)

Valor do
teste p-valor*

RAF 53,77(7,19)54,07 55,00(7,19)56,00 598,50 0,594
(39,50-69,78) (39,55-70,44)

EEA 8,60(3,97)9,00 8,02(3,41)7,00 580,00 0,466
(0-15) (2-16)

EAC 1,45(0,89)1,5 1,58(1,52)1,00 625,00 0,790
(0-3) (0-6)

Nota. M = Média; DP = Desvio Padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; *p – valor referente ao teste U de
Mann-Whitney / p ≤ 0,05; RAF = Inventário de Recursos do Ambiente Familiar; EEA = Escala de Eventos
Adversos; EAC = Escala de Adversidades Crônicas.

Comparando-se as condições do ambiente familiar de crianças com e sem

problemas de comportamento, segundo a avaliação das professoras, referente as três

escalas, as médias encontram-se aproximadas, não sendo identificadas diferenças

estatísticas significativas.

A Tabela 11 apresenta as comparações quanto aos recursos, estressores e

adversidades do ambiente familiar de crianças considerando a distribuição em três grupos,

a saber: (a) sem dificuldades comportamentais segundo a avaliação de mães e professoras,

(b) com dificuldades comportamentais, segundo a avaliação de mães ou professoras e (c)

com dificuldades comportamentais, segundo a avaliação de mães e professoras.
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Tabela 11 - Comparações quanto aos recursos (RAF), eventos estressores (EEA) e às
adversidades crônicas (EAC) do ambiente familiar de crianças Sem dificuldades
comportamentais, segundo a avaliação de mães e professoras (n=28), Com dificuldades
comportamentais, segundo a avaliação de mães ou professoras (n=39) e Com dificuldades
comportamentais, segundo a avaliação de mães e professoras (n=18).

Grupos

Instrumentos

S dif. (M e P)
(n=28)

C dif. (M ou P)
(n=39)

C dif. (M e P)
(n=18)

M(DP)Mediana M(DP)Mediana M(DP)Mediana Valor do
(Mín-Máx) (Mín-Máx) (Mín-Máx) teste p-valor*

RAF 56,65(6,11)56,79
(42,06-70,44)

54,22(7,98)55,00
(39,55-69,78)

52,72(7,84)53,23 2,78 0,249
(39,50-66,36)

EEA 7,71(2,95)6,50
(3-15)

8,21(3,67)8,00
(2-16)

8,72(4,14)9,00 0,87 0,645
(0-15)

EAC 1,04(1,17)1,00
(0-4)

1,95(1,61)2,00
(0-6)

1,50(0,92)2,00 6,65 0,036
(0-3)

Nota. S = Sem; C = Com; dif. = dificuldades; M = Média; DP = Desvio Padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; *p-valores
referentes ao teste ANOVA (RAF) e ao teste Teste de Kruskal-Wallis (EEA e EAC) / p ≤ 0,05; RAF = Inventário de
Recursos do Ambiente Familiar; EEA = Escala de Eventos Adversos; EAC = Escala de Adversidades Crônicas.

Quanto aos recursos e estressores do ambiente familiar, não foram identificadas

diferenças estatísticas significativas nas comparações entre as crianças sem dificuldades de

comportamento no SDQ, segundo as duas avaliações e as crianças com dificuldades a partir

das avaliações de mães ou professoras ou ambas. Foram observadas diferenças

estatisticamente significativas quanto às adversidades crônicas (EAC) segundo a avaliação

das mães ou das professoras quanto ao problema de comportamento das crianças (p=0,036).

Na comparação grupo a grupo para a EAC, detectou-se diferença significativa entre as

crianças sem dificuldades comportamentais e aquelas que apresentaram dificuldades na

avaliação de mães ou professoras (p=0,016), não sendo observadas diferenças nas demais

comparações.



Resultados | 99

4.6 Correlações entre as variáveis

Apresentar-se-ão as correlações significativas entre os indicadores comportamentais

das crianças e as variáveis sociodemográficas, depressão materna, desempenho escolar,

recursos e estressores do ambiente familiar.

As correlações significativas entre os indicadores comportamentais das crianças

(SDQ), segundo a avaliação de mães e professoras e as variáveis sociodemográficas

encontram-se apresentadas na Tabela 12.

Tabela 12 - Correlações significativas entre os indicadores comportamentais das crianças,
segundo a avaliação de mães e professoras no SDQ e as variáveis sociodemográficas.

Variáveis Sociodemográficas

Indicadores
Comportamentais

SDQ

Menor
Idade

Materna

Menos
Escolaridade

Materna

Mães
Sem

Trabalho

Maior
Número
Filhos

Baixa
Renda
Mensal

Presença
Bolsa

Auxílio

S. Emocionais - - - - - 0,349**P

Prob. Conduta - - - - - 0,265* M

Hiperatividade 0,261*M 0,224*M 0,223*M 0,222*M -

Prob. Rel. Colegas -0,269*P - - - - -

Escore Total Dif. - 0,324**M 0,223*M - 0,358**M 0,262*M

Comp. Pró-Social - - - -0,260*M - -

Nota. Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman /** p<0,01 e *p<0,05; M = avaliação mães; P =
avaliação professoras; S = sintomas; Prob. = problemas; Rel. = relacionamento; Dif. = Dificuldades.

Foram observadas 12 correlações significativas, classificadas como fracas e

moderadas, sendo 10 relativas às avaliações das mães e duas relativas às avaliações das

professoras.

Segundo a avaliação das mães, verificou-se associações positivas entre os indicadores

de problemas comportamentais hiperatividade e total de dificuldades no SDQ com menor

escolaridade materna e menor renda familiar, bem como associações positivas entre tais

indicadores comportamentais com a variável mães sem trabalho. Os dados indicaram que os

problemas de conduta das crianças e o total de dificuldades no SDQ correlacionaram-se



100 | Resultados

negativamente a presença de bolsa auxílio. Ainda segundo as mães, o indicador hiperatividade

associou-se positivamente a maior número de filhos presentes no ambiente familiar, enquanto

que o comportamento pró-social se associou negativamente a tal variável.

Quanto à avaliação das professoras, identificou-se relação positiva entre a presença de

problemas na escala de sintomas emocionais e presença de auxílio financeiro governamental

(bolsa auxílio), bem como correlação positiva entre presença de problemas de relacionamento

com colegas e menor idade materna.

A Tabela 13 apresenta as correlações significativas entre os indicadores de depressão

materna e as variáveis sociodemográficas.

Tabela 13 - Correlações significativas entre a presença de indicadores de depressão materna e
as variáveis sociodemográficas.

Depressão V. Sociodem. r p-
valor

Presença Menor Escolaridade materna 0,366** 0,001

Presença Mães sem trabalho 0,283** 0,009

Presença Menor Renda mensal 0,350** 0,001

Presença Menor Classif. Socioecon. 0,232* 0,032

Nota. r = Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman / ** p<0,01 e *p<0,05; V.
Sociodem.=Variáveis Sociodemográficas; Classif. Socioecon.=Classificação Socioeconômica.

A análise das correlações entre os indicadores de depressão materna e as variáveis

sociodemográficas escolaridade materna, ocupação materna e renda mensal familiar

evidenciaram a presença de valores significativos classificados como positivos e moderados,

enquanto que a variável classificação socioeconômica apresentou correlação significativa

classificada como fraca. Verificou-se correlações entre a presença de depressão materna e

menor escolaridade materna, menor renda mensal familiar, mães sem trabalho e piores

classificações socioeconômicas.

A Tabela 14 apresenta as correlações significativas entre os indicadores

comportamentais das crianças no SDQ, segundo a avaliação das mães e professoras e a

presença de indicadores de depressão materna.
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Tabela 14 - Correlações significativas entre os indicadores comportamentais das crianças no
SDQ, segundo a avaliação de mães e professoras e a presença de indicadores de depressão
materna.

Indicadores
Comportamentais

(SDQ)

Indicadores
Depressão r p-valor

S. Emocionais Presença 0,319**(M) 0,003

Prob. Conduta Presença 0,333**(P) 0,002

Hiperatividade Presença 0,289**(M) 0,007
Presença 0,285**(P) 0,008

Prob. Rel. Colegas Presença 0,249* (M) 0,022

Escore Total Dif. Presença 0,490**(M) <0,001
Presença 0,294**(P) 0,006

Comp. Pró-social Presença -0,216* (M) 0,047

Nota. Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman / ** p<0,01 e *p<0,05; M = avaliação mães;
P = avaliação professoras; S = sintomas; Prob. = problemas; Rel. = relacionamento; Dif. = dificuldades;
Comp. = comportamento.

Foram detectadas oito correlações significativas entre os indicadores comportamentais

das crianças e a depressão materna, com classificações fracas e moderadas, sendo cinco

correlações relativas às avaliações das mães e três para as avaliações das professoras.

Segundo a avaliação das mães, os indicadores de sintomas emocionais, hiperatividade,

problema de relacionamento e escore total de dificuldades se associaram à presença de

depressão materna. Tendo como referência a avaliação das professoras, verificou-se

correlações positivas dos indicadores problemas de conduta, hiperatividade e total de

dificuldades com a variável depressão materna. Evidenciou-se correlação negativa referente

ao indicador comportamento pró-social, segundo a avaliação das mães.

A Tabela 15 apresenta as correlações significativas entre os indicadores

comportamentais das crianças no SDQ, segundo a avaliação de mães e professoras e o

desempenho escolar em português e matemática.
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Tabela 15 - Correlações significativas entre os indicadores comportamentais das crianças no
SDQ, segundo a avaliação de mães e professoras e o Desempenho Escolar em português e
matemática.

Indicadores
comportamentais

(SDQ)

Desempenho
Escolar r p-valor

Prob. Conduta Português -0,364**(P) 0,001
Matemática -0,341**(P) 0,001

Hiperatividade Português -0,524**(P) <0,001
Matemática -0,458**(P) <0,001

Prob. Rel. Colegas Português -0,276*(M) 0,011
-0,307**(P) 0,004

Matemática -0,272*(M) 0,012
-0,324**(P) 0,003

Escore Total Dif. Português -0,431**(M) <0,001
-0,403**(P) <0,001

Matemática -0,422**(M) <0,001
-0,388**(P) <0,001

Comp. Pró- social Matemática -0,230*(P) 0,034

Nota. r = Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman / **p<0,01 e *p<0,05; M =
avaliação mães; P = avaliação professoras; Prob. = problemas; Rel. = relacionamento; Dif. =
dificuldades; Comp. = comportamento.

Segundo a avaliação das mães verificaram-se quatro correlações significativas

negativas entre os indicadores comportamentais das crianças e o desempenho escolar,

classificadas como moderadas, e nove correlações significativas negativas com classificações

fraca, moderadas e forte, segundo as professoras.

Evidenciou-se segundo a avaliação das mães correlações entre os indicadores de

dificuldade relacionamento com colegas e total de dificuldades com menor desempenho nas

disciplinas português e matemática.

Segundo a avaliação das professoras os indicadores comportamentais problema de

conduta, hiperatividade, problema de relacionamento com colegas e escore total de dificuldades

foram associados ao menor desempenho escolar das crianças nas disciplinas português e

matemática, enquanto que o comportamento pró-social se associou somente à matemática.

A Tabela 16 apresenta as correlações entre os indicadores comportamentais das crianças no

SDQ e o desempenho escolar nas disciplinas português e matemática, considerando a distribuição

em três grupos, a saber: (a) presença de problemas comportamentais segundo a avaliação das mães,
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(b) presença de problemas comportamentais segundo a avaliação das professoras e (c) presença de

problemas comportamentais segundo a avaliação das mães e professoras, conjuntamente.

Tabela 16 - Correlações significativas entre os problemas comportamentais das crianças no
SDQ e desempenho escolar nas disciplinas português e matemática, considerando as
avaliações das mães, das professoras e mães/professoras em conjunto.

Indicadores
comportamentais

(SDQ)

Desempenho
Escolar r p-valor

Escore Total Dif. (M) Português 0,431 <0,001
Matemática 0,422 <0,001

Escore Total Dif. (P) Português 0,403 <0,001
Matemática 0,388 <0,001

Escore Total Dif. (M e P) Português 0,517 <0,001
Matemática 0,504 <0,001

Nota. r = Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman /p<0,01; Dif. =
Dificuldades; M = avaliação mães; P = avaliação professoras.

Evidenciou-se seis associações significativas positivas entre o escore total de problemas

comportamentais das crianças e menor desempenho escolar nas disciplinas português e

matemática, segundo as avalições das mães, das professoras e das mães/professoras em conjunto.

Identificou-se correlações moderadas nas avaliações das mães e das professoras, enquanto que nas

avaliações das mães/professoras em conjunto, foram detectadas relações fortes.

A Tabela 17 apresenta as correlações significativas entre os indicadores

comportamentais no SDQ e as variáveis contextuais familiares.

Tabela 17 - Correlações significativas entre indicadores comportamentais das crianças no
SDQ e os recursos (RAF) e adversidades crônicas (EAC) do ambiente familiar.

Indicadores
Comportamentais

(SDQ)

Variáveis
Contextuais r p-

valor

S. Emocionais EAC 0,287**(M) 0,008

Escore Total Dif. RAF -0,215*  (M) 0,048
EAC 0,287**(M) 0,008

Nota. r = Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman / ** p<0,01 e *p<0,05;
M=avaliação das mães.
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Verificaram-se três correlações significativas entre os indicadores comportamentais

das crianças, segundo a avaliação das mães, e as variáveis contextuais, sendo uma classificada

como fraca e duas moderadas.

Os indicadores sintomas emocionais e escore total de dificuldades se associaram

positivamente às adversidades crônicas do ambiente familiar. Identificou-se uma associação

negativa entre o escore total de dificuldades e menos recursos do ambiente familiar.

A Tabela 18 apresenta as correlações significativas entre as variáveis contextuais do

ambiente familiar e os indicadores de depressão materna.

Tabela 18 - Correlações significativas entre os eventos estressores (EEA) e adversidades
crônicas (EAC) do ambiente familiar e os indicadores de depressão materna.

Variável
contextual Depressão r p-

valor

EEA Presença 0,233* 0,032

EAC Presença 0,232* 0,033

Nota. r = Coeficiente de correlação referente ao teste de Spearman /*p<0,05.

Foram observadas duas correlações positivas significativas entre as variáveis

contextuais estressores e adversidades crônicas e a depressão materna, classificadas como

fracas.
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5 DISCUSSÃO
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A discussão dos dados terá como eixo os objetivos gerais e específicos do presente

estudo, que serão tratados em quatro tópicos como descritos a seguir. O primeiro apresentará

as análises dos dados do estudo de comparação entre G1, G2 e G3 com relação às

características sociodemográficas das crianças, mães e famílias da amostra, assim como as

análises do estudo correlacional entre a depressão materna e as variáveis sociodemográficas.

O segundo tópico abordará as condições de recursos, eventos adversos e adversidades

crônicas familiares, por meio das análises de comparações e correlações, considerando o

comportamento das crianças, segundo a avaliação das mães e professoras. No terceiro tópico,

serão apresentadas as análises do estudo de comparação e correlação envolvendo os

indicadores comportamentais das crianças, tendo como avaliadores mães e professoras,

considerando ainda as variáveis contextuais e a depressão materna. No quarto tópico abordar-

se-á o desempenho escolar das crianças, tendo por referência a avaliação de problemas de

comportamento realizadas por mães e professoras, de acordo com as análises de comparações

e correlações.

5.1 Características sociodemográficas da amostra e peculiaridades relativas à depressão

De modo a contextualizar o estudo, analisar-se-á o perfil sociodemográfico das

crianças, mães e famílias, comparando os grupos G1, G2 e G3, de acordo com as respostas

das mães, mediante a aplicação do Questionário Geral, para o levantamento das informações

sociodemográficas.

Quanto ao perfil das crianças, verificou-se uma distribuição similar referente à idade, à

escolaridade e ao sexo, sendo que todas elas frequentavam o Ensino Fundamental e

apresentavam idade média de 8,8 anos. Referente ao sexo, evidenciou-se no geral um leve

predomínio de crianças do sexo masculino, contudo, detectou-se no grupo G3 (mães com

ausência de indicadores de depressão e crianças sem dificuldades comportamentais), mais

meninas em comparação aos meninos, sem diferenças estatisticamente significativas entre os

grupos.

Com relação ao perfil sociodemográfico das mães e famílias, observou-se também

uma homogeneidade entre os grupos quanto às variáveis: idade, estado civil e ocupação

materna; escolaridade e ocupação paterna; número filhos e recebimento de bolsa auxílio.

Destaca-se na comparação dos grupos um predomínio em G1 (indicadores de depressão
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materna e problemas de comportamento das crianças) de ausência paterna, de famílias com

maior número de filhos, assim como um menor número de famílias pertencentes às classes

econômicas mais favorecidas, contudo, sem diferenças significativas.

Verificou-se diferenças entre os grupos quanto as variáveis escolaridade das mães e

renda mensal familiar, com predomínio de menor escolaridade e menor renda para o grupo

G1. Referente à escolaridade materna, a maioria das mães de G1 apresentaram até oito anos

de estudo, sendo que na comparação dos grupos, as mães de G1 apresentaram menos anos de

escolarização em relação à G2 (mães sem indicadores de depressão e crianças com problemas

de comportamento). Tal dado sugere que as mães com indicadores de depressão apresentam

menos anos de estudo em comparação às mães com ausência de tal transtorno, na presença de

problema de comportamento das crianças.

Quanto a variável renda mensal, as diferenças foram detectadas nas famílias com

remuneração de 3 a 5,9 salários mínimos, tendo-se observado menor renda para o grupo das

mães com depressão e crianças com problemas de comportamento (G1), quando comparado

aos demais grupos (G2 e G3). Nas comparações dos grupos identificou-se menor renda

familiar para o grupo das mães com depressão e crianças com problemas de comportamento

(G1) em relação às mães com ausência de depressão e crianças com ausência de problemas

comportamentais (G3).

O presente estudo ainda identificou associações entre a depressão materna e a ausência

de ocupação materna, o que de certo modo também guarda relação com a menor renda. Tal

dado é concordante com o estudo de Molina et al. (2012) que destacou a presença de mais

sintomas depressivos em mulheres, com quatro a sete anos de escolaridade e com baixo nível

socioeconômico, assim como com os estudos de Andrade et al. (2012) e Cunha et al. (2012)

que verificaram uma maior probabilidade de depressão em mulheres com menor grau de

escolaridade e menor nível socioeconômico.

A análise de tal perfil, coloca em foco o impacto negativo dos fatores contextuais para

o desenvolvimento infantil, considerando que os recursos escolaridade materna e condições

econômicas das famílias configuram-se como favorecedoras da adaptação infantil (Price &

Zwolinski, 2010). Sob a perspectiva teórica da psicopatologia do desenvolvimento, adotada

pelo estudo, considera-se que as condições contextuais podem tanto favorecer o

desenvolvimento de competências quanto as dificuldades apresentadas pelas pessoas (Yunes,

2003). Considerando que os fatores de risco ao desenvolvimento infantil são todos os eventos

que aumentam a vulnerabilidade das crianças para apresentarem as dificuldades (Masten &

Gewirtz, 2006), pode-se pensar que as características sociodemográficas referentes à baixa
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escolaridade das mães e o baixo nível socioeconômico das famílias, identificadas no grupo

G1, sugerem que tais crianças se encontram expostas além da depressão materna, a outras

condições de risco.

Verificou-se que outros estudos analisaram a influência de fatores sociodemográficos

para o comportamento das crianças, mesmo na ausência da depressão materna. Conforme

relatado no estudo de Assis et al. (2009) o qual identificou, em uma amostra da comunidade,

como condições de risco as variáveis do contexto familiar baixo nível socioeconômico, baixa

escolaridade dos pais e famílias monoparentais. Na mesma direção, o risco socioeconômico,

definido por baixa renda familiar e a baixa escolaridade materna, foi apontado no estudo de

Lengua et al. (2008) como tendo maior efeito sobre os problemas de comportamento das

crianças em comparação aos outros fatores contextuais de risco. Segundo Saur e Loureiro

(2014), com base em um estudo de coorte, para os meninos foi identificada associação de

problemas comportamentais com o baixo nível socioeconômico das famílias e para as

meninas, a baixa escolaridade materna e as famílias mais numerosas foram de mais impacto.

As associações entre a depressão materna com as variáveis sociodemográficas foram

analisadas no estudo longitudinal preditivo realizado por Barker et al. (2012), tendo verificado

que a baixa escolaridade materna e o baixo nível socioeconômico, foram preditores de

depressão materna. A baixa renda familiar, segundo Bouvette-Turcot et al. (2017) e o

desenvolvimento de sintomas depressivos na idade adulta guarda associação com a presença

de mais adversidades na infância e com menos recursos socioeconômicos. Também na revisão

sistemática da literatura de Mendes et al. (2008) relataram que condições familiares de

instabilidade financeira e os problemas ocupacionais mostraram-se associados a depressão

materna, sendo considerados favorecedores de processos de desadaptação infantil.

Ao se analisar o perfil sociodemográfico da amostra, com foco em condições de risco

em separado ou associado à depressão materna, verificou-se a relevância de tais condições

para os problemas comportamentais dos escolares. No próximo tópico, analisar-se-á de forma

mais ampliada outras condições contextuais reconhecidas pela sua influência para o

desenvolvimento infantil, tais como os eventos estressores, as adversidades crônicas, e os

recursos do ambiente familiar, considerando suas implicações para os aspectos

comportamentais dos escolares.
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5.2 Depressão materna, recursos e estressores do ambiente familiar: implicações para o

comportamento das crianças

Os recursos, os estressores e as adversidades crônicas do ambiente familiar foram

avaliados mediante a aplicação de instrumentos respondidos pelas mães quanto aos recursos

(RAF) e eventos adversos (EEA e EAC) do contexto familiar. Os recursos do ambiente

familiar são caracterizados como possíveis fatores de proteção à criança, tanto os recursos

materiais como humanos (Guidetti, 2007) são considerados fundamentais para a adaptação

infantil (Pesce et al., 2004; Pinheiro, 2004). Em contrapartida, as adversidades se relacionam

com múltiplos estressores (Masten & Gewirtz, 2006), com destaque para os fatores de risco,

os quais são favorecedores de desfechos negativos de desenvolvimento. Condições diversas

tem sido consideradas como risco ao desenvolvimento, sendo exemplos a exposição das

crianças à condição de pobreza, ao conflito conjugal, ao desemprego, à exposição à violência,

a doenças na família, a morte de um ente querido, ao divórcio, entre outros (Pesce et al., 2004;

Matos et al., 2015).

A análise dos dados relativos aos indicadores de recursos, eventos estressores e as

adversidades crônicas do ambiente familiar dos grupos de crianças diferenciados pela

presença de depressão materna e problemas comportamentais das crianças, atendeu ao

objetivo geral do estudo, a saber: Comparar e correlacionar os indicadores relativos aos

recursos e aos eventos estressores do ambiente familiar de crianças que convivem com a

depressão materna e que, segundo a avaliação de suas mães, apresentam problemas de

comportamento, e comparar tais indicadores com os apresentados por crianças que convivem

com mães sem indicadores de depressão, e que não apresentam problemas comportamentais,

segundo a avaliação de suas mães. Considerou-se como hipóteses norteadoras: (a) as crianças

que convivem com a depressão materna, apresentam um ambiente familiar com menos

recursos, mais estressores e mais adversidades crônicas; e (b) as crianças com problemas de

comportamento, avaliadas por mães e professoras, convivem em ambientes familiares com

menos recursos, mais estressores e mais adversidades crônicas.

Nas comparações entre os grupos G1, G2 e G3 quanto aos recursos, eventos

estressores e adversidades crônicas do ambiente familiar, não foram identificadas diferenças

estatísticas significativas entre os grupos nas avaliações relativas aos recursos e eventos

estressores, sendo identificada diferença significativa quanto a variável adversidade crônica,

tendo o grupo G1 apresentado mais indicadores que o G3.
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Identificou-se a presença de mais adversidades crônicas no ambiente familiar das

crianças que convivem com mães com depressão e apresentam problemas de comportamento

(G1) em comparação à um ambiente familiar com ausência de depressão e ausência de

problemas comportamentais das crianças (G3). Tal dado coloca em destaque a presença de

múltiplas condições de riscos associadas à depressão materna, sendo concordante com os

estudos de Ferriolli et al. (2007) que apontaram associação entre os riscos familiares e os

problemas de comportamento das crianças, identificando a influência dos fatores de risco

discórdia conjugal severa, desvantagem socioeconômica, tamanho grande da família,

criminalidade paterna e transtorno mental da mãe como condições associadas aos problemas

externalizantes infantis. De modo semelhante, tais dados corroboram também com o relato de

Antoni e Batista (2014) que ao analisarem estudos de caso referiram que múltiplas situações

de risco do ambiente familiar, tais como, histórico de abuso sofrido pelos próprios pais na

infância, experiência de baixo apoio familiar, alcoolismo do esposo, estresse parental,

sintomatologia psicopatológica dos pais, práticas educativas inadequadas, episódios de

violência, foram associadas à presença de problemas de comportamento nos filhos.

A constatação da presença de mais indicadores de condições de risco para G1

evidenciou a exposição das crianças à outras condições de adversidades além da depressão

materna (Mendes et al., 2008) com mais impacto negativo para as crianças (Evans et al.,

2013). Assim, os dados do presente estudo referendam estudos prévios que afirmam que a

depressão materna se configura como uma adversidade ao desenvolvimento infantil

(Goodman et al., 2011), que em associação com outros fatores de risco promovem um

prejuízo ainda maior ao desenvolvimento das crianças (Halpern & Figueiras, 2004).

Considerando o reconhecimento da influência da depressão materna associada aos

riscos contextuais para os problemas comportamentais das crianças, o presente estudo buscou

examinar os recursos, estressores e adversidades crônicas do ambiente familiar das crianças

que convivem com a depressão em comparação aquelas que não convivem com tal transtorno.

Com relação aos grupos diferenciados pela depressão materna, não foram observadas

diferenças significativas quanto aos recursos do contexto familiar, sinalizando para a

possibilidade de tais famílias estarem se organizando para o enfrentamento das adversidades,

comumente associadas a depressão materna, o que é sugestivo de recursos de resiliência

familiar, tal como definido por Walsh (2005).

Contudo, quando da comparação do grupo com depressão (G1) com os outros dois

grupos sem depressão (G2 e G3) verificou-se a presença, com significância estatística, de

mais indicadores de estressores e de adversidades crônicas. Tal dado é concordante com o
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estudo de Sá et al. (2010) que destacou associações entre problemas de saúde mental familiar

com outros fatores de riscos recorrentes, tais como, violência conjugal física grave contra a

mãe, punição física grave de crianças, ideação suicida da mãe e embriaguez do pai/padrasto.

As associações entre a depressão materna e adversidades do ambiente familiar foram

apontadas também na revisão sistemática de Pizeta et al. (2013) no qual relataram a

associação da depressão materna à adversidades relativas ao estilo parental, a organização

familiar e interações intrafamiliares. Tais dados corroboram também com o relatado por

Wang et al. (2013) referente às associações entre a depressão materna e riscos contextuais

como o controle rígido dos pais e menor escolaridade materna.

Analisar-se-á à seguir as fontes de informações sobre o comportamento das crianças.

Atendendo ao objetivo do estudo de comparar os recursos, estressores e adversidades crônicas

do ambiente familiar das crianças tendo por foco o comportamento dos escolares, foram

realizadas comparações de tais fatores em grupos diferenciados pela presença e ausência de

dificuldades comportamentais dos escolares, segundo a avaliação das mães. Verificou-se com

significância estatística menos recursos e mais adversidades crônicas para o ambiente familiar

de crianças com dificuldades comportamentais, contudo tais diferenças não foram

identificadas para a variável eventos adversos.

Tais dados são concordantes com o exposto por Marturano (1999) que apontou que os

recursos presentes no ambiente familiar podem funcionar como fatores protetores do

desenvolvimento de escolares, enquanto que o número elevado de riscos e poucos recursos

podem contribuir para a vulnerabilidade das crianças, dificultando o ajustamento escolar e a

adaptação social. Com amostras da comunidade, Goodman et al. (2007) identificaram

associações entre os problemas comportamentais das crianças com a convivência numa

família não-tradicional, ao abuso de álcool na família, o estresse dos pais e a punição física

severa; e Vitolo et al. (2005), verificaram associações entre os problemas de comportamento

das crianças com a punição física, os problemas de saúde mental dos cuidadores e as

condições socioeconômicas desfavoráveis.

Quanto à comparação dos recursos e adversidades das crianças com e sem dificuldades

comportamentais, segundo a avaliação das professoras, verificou-se a ausência de diferenças

estatisticamente significativas, o que difere das avaliações feitas pelas mães. As discordâncias

nas comparações dos dados obtidos segundo a avaliação das mães e professoras, podem ser

decorrentes dos diferentes contextos em que os comportamentos foram observados (Leis et

al., 2014), ou ainda podem decorrer de diferenças nas percepções e observações feitas de uma

mesma criança (Stivanin et al., 2008).



Discussão | 113

Dado o interesse em se analisar de forma mais ampla os problemas comportamentais

segundo os avaliadores, destacar-se-á a seguir os aspectos identificados quanto ao

comportamento das crianças nos dois contextos, família (avaliado pelas mães) e escola

(avaliado pelas professoras).

Na comparação dos recursos, eventos estressores e adversidades crônicas entre os

grupos diferenciados pela ausência/presença de problemas comportamentais, de acordo com a

avaliação combinada de mães e professoras, os grupos se diferenciaram quanto às

adversidades crônicas. Nas comparações entre os grupos, referentes às adversidades crônicas,

foram observadas diferenças significativas entre as crianças sem dificuldades

comportamentais nos dois contextos (avaliação de mães e professoras) e as crianças com

dificuldades comportamentais (avaliação de mães ou professoras), sinalizando para a presença

de mais adversidades crônicas no ambiente familiar das crianças  que manifestam problemas

de comportamento no contexto familiar ou escolar, quando comparados às crianças sem

problemas na avaliação conjunta de mães e professoras.

Tais dados apontaram para a presença de mais adversidades crônicas no ambiente

familiar das crianças com problemas de comportamento, sinalizando ainda uma maior

vulnerabilidade das crianças aos riscos quando os problemas comportamentais são

identificados também no contexto escolar, além do familiar.  Considerando que no período

escolar, pode ocorrer a exposição a mais eventos estressores no contexto familiar e escolar

(Poletto et al., 2009; Marturano, 2006) verifica-se a necessidade de ampliar a compreensão

sobre tais fatores, atentando para os dois ambientes, de forma a se ter uma visão mais

integrada das condições de desenvolvimento dos escolares.

Ressalta-se que diversos estudos vêm reconhecendo a relevância de avaliações

realizadas também pelos professores, além das mães, uma vez que esses tomam como

parâmetro a convivência diária com diferentes crianças em situações mais estruturadas que as

vivenciadas no contexto familiar (Berg-Nielsen et al., 2012), embora poucos estudos tenham

investigado as dificuldades comportamentais das crianças com ênfase em múltiplos

informantes. O predomínio da participação da mãe como único informante pode trazer vieses

às avaliações, especialmente quando a mãe apresenta algum transtorno psicopatológico (Leis

at al., 2014), como a depressão, a qual pode influenciar a percepção dos comportamentos

infantis, justificando a utilização de fontes distintas e combinadas para a informação sobre os

aspectos comportamentais de escolares.

Concluindo esse tópico, abordar-se-á as hipóteses formuladas. Considerando a

convivência com a depressão materna, verificou-se a presença, com significância estatística,
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de mais indicadores de estressores e de adversidades crônicas, assim a hipótese formulada foi

parcialmente confirmada, uma vez que verificou-se semelhanças nos dados referentes aos

recursos do ambiente familiar de crianças que convivem com a depressão materna e as

diferenças previstas com relação aos estressores e adversidades.

Quanto às análises para os dados relativos as crianças com e sem dificuldades

comportamentais, segundo a avaliação das mães, verificou-se a presença, com significância

estatística, de menos recursos e mais adversidades crônicas no ambiente familiar das crianças

com problemas de comportamento. Entretanto, na avaliação das professoras, observou-se

semelhanças nas médias dos recursos e adversidades, sem diferenças significativas. A

hipótese formulada, inicialmente, foi parcialmente confirmada, considerando que identificou-

se semelhanças nos dados referentes aos eventos estressores e as diferenças previstas quanto

aos recursos e adversidades crônicas, na avalição das mães, enquanto que na avalição das

professoras, ocorreram semelhanças nos dados referentes aos recursos e adversidades.

No próximo tópico serão expostas as análises que contemplam o comportamento dos

escolares, considerando a influência da depressão materna, dos aspectos contextuais e as

comparações das avaliações de mães e professoras.

5.3 Indicadores comportamentais das crianças: avaliações de mães e professoras

O comportamento das crianças, no presente estudo, foi avaliado mediante a aplicação

de um instrumento de rastreamento de problemas comportamentais (SDQ), respondido pelas

mães e pelas professoras. Na idade escolar o comportamento das crianças se caracteriza como

uma das tarefas típicas de desenvolvimento (Dessen & Polonia, 2007), estando a avaliação do

sucesso ou fracasso associados aos indicadores de adequação das crianças às demandas de

socialização, enquanto competência comportamental de auto-regulação, o que juntamente

com a competência cognitiva para o aprendizado escolar formal, expressam os recursos de

adaptação ao meio social mais amplo (Marturano et al., 2009). Dificuldades de adaptação ou

disfunção nessas tarefas, pode ser considerado indicadores de problemas (Wrigth & Masten,

2006) c o m desvio das normas específicas para essa etapa do desenvolvimento (Price &

Zwolinski, 2010). No presente estudo, os indicadores comportamentais foram avaliados pelo

SDQ, a partir da nota de corte proposta por Goodman (1997), referida para o contexto

brasileiro por Fleitlich, Cortázar e Goodman (2000).
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Os problemas comportamentais das crianças se destacam como relevantes tanto no

contexto familiar como escolar, por representarem as dificuldades mais frequentes

apresentadas pelos escolares (Achenbach et al., 2008), o que justifica, a relevância de mães e

professoras avaliarem o comportamento das crianças. Sob essas considerações foi

estabelecido o segundo objetivo geral do estudo, a saber: comparar e correlacionar os

indicadores comportamentais das crianças, segundo a avaliação de suas mães e das suas

professoras. Definiu-se como hipóteses: (a) que as mães avaliarão mais problemas de

comportamento em comparação às professoras; e (b) que as crianças que convivem com mães

depressivas apresentarão mais problemas de comportamento, segundo a avaliação das mães e

professoras, em comparação as crianças que convivem com mães sem indicadores de

depressão.

Considerando que os indicadores comportamentais das crianças se destacam pela

importância que assumem no período escolar (Marturano & Loureiro, 2003), analisou-se a

influência da depressão materna e dos aspectos contextuais para os aspectos comportamentais

dos escolares, assim como foi realizada a comparação das avaliações de mães e professoras

quanto a tais indicadores, o que será abordado separadamente nos próximos tópicos.

5.3.1 Indicadores comportamentais das crianças e influência da depressão materna

A depressão vem sendo associada a maior frequência no sexo feminino (Andrade et

al., 2012), especialmente na faixa etária que inclui o período reprodutivo (Markowitz, 2008).

Considera-se que as mães com tal transtorno são mais propensas a apresentarem dificuldades

de relacionamento com seus filhos, com mais verbalizações críticas e menos afirmações de

suporte, além de tenderem a ter um controle coercitivo e inconsistente com seus filhos

(Goodman & Gotlib, 1999) o que tem um impacto negativo para o exercício da maternidade,

na interação mãe-criança e no ambiente familiar (Loosli et al., 2016).

A influência da depressão materna para os desfechos de problemas comportamentais

das crianças vem sendo abordada em vários estudos (Pizeta et al., 2013), considerando que tal

transtorno se configura como uma condição de adversidade com impacto negativo para o

desenvolvimento das crianças, caracterizando-se pelo aumento das dificuldades

comportamentais e emocionais (Elgar et al., 2004) dos escolares (Wickramaratne et al., 2011).

No presente estudo, combinou essas duas condições ao se constituir o G1, adotando-se como
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condições necessárias para a inclusão das díades a presença da depressão materna, avaliada

pelo PHQ-9, e o problema comportamental das crianças avaliado pelo SDQ, respondido pelas

mães.

Foram realizadas correlações entre os indicadores comportamentais, segundo a

avaliação das mães e professoras, com a presença de indicadores de depressão materna. As

análises apontaram associações entre a depressão materna com o escore total de dificuldades e

hiperatividade, na avaliação de mães e professoras; enquanto que somente na avaliação das

mães a depressão se associou aos problemas emocionais, e somente na avaliação das

professoras, a depressão se associou aos problemas de conduta.

Ao se verificar as associações da depressão materna com o escore total de dificuldades

comportamentais, segundo mães e professoras, mostra-se a relevância dessa condição

associada a mais problemas nos dois contextos, familiar e escolar. Além dessa associação,

verificou-se ainda várias associações específicas em cada contexto, o que remete as

considerações de Pilowsky et al. (2006) quanto a presença de diversas dificuldades nas

crianças que convivem com a depressão materna. Tais dados corroboram com os dados de

dois estudos longitudinais, a saber, o de Bagner et al. (2010) que identificou associações entre

o comportamento das crianças com o transtorno materno, destacando que a convivência com a

depressão materna durante o primeiro ano de vida dos filhos, favoreceu os problemas de

comportamento externalizante e internalizante até os 12 anos de idade; e o estudo de Galéra et

al. (2011) que relataram a relação entre a depressão materna aos cinco meses de vida com o

comportamento hiperativo e impulsivo das crianças, na faixa etária de oito anos. Estudos

longitudinais recentes também relataram associações da depressão materna a mais problemas

de comportamento externalizante e internalizante, conforme apontado por Edwards e Hans

(2015); assim como associações entre os sintomas depressivos maternos precoces e o

surgimento de problemas comportamentais posteriores na criança (Conners-Burrow et al.,

2016).

Verifica-se que tais associações vêm sendo abordadas também nos estudos

transversais, conforme relatado por Tompson et al. (2010) que apontaram associações entre o

transtorno depressivo materno com a ansiedade e problemas de conduta por parte dos filhos

na idade de oito a 12 anos, e por Loosli e Loureiro (2010) que identificaram mais problemas

de comportamento internalizante e externalizante nas crianças que convivem com mães

depressivas.
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5.3.2 Indicadores comportamentais das crianças e aspectos contextuais

Conforme já mencionado, os riscos psicossociais e ambientais (Matos et al., 2015) se

caracterizam como eventos negativos ocorridos durante a trajetória de vida, que prejudicam o

desenvolvimento saudável do indivíduo (Yunes et al., 2007). No presente estudo, foi

focalizada a influência de tais riscos para as crianças no período escolar. Considerando que os

riscos envolvem uma rede complexa de acontecimentos anteriores e posteriores a um

determinado evento negativo, e que variam conforme as circunstâncias de vida (Rutter, 1987),

o estudo analisou as correlações entre o comportamento das crianças e as variáveis

sociodemográficas e do ambiente familiar, segundo a avaliação das mães e professoras.

Constatou-se segundo a avaliação das mães associações entre: os indicadores de

hiperatividade e do escore total de dificuldades com menos escolaridade materna; assim

como, o escore total de dificuldade se associou com baixa renda familiar e presença de bolsa

auxílio. Os dados ainda indicaram associações entre os indicadores problemas de conduta e a

presença de bolsa auxílio, assim como de menos comportamento pró-social com maior

número de filhos. Quanto à avaliação das professoras, identificou-se relações entre sintomas

emocionais e a presença de bolsa auxílio e de problemas de relacionamento com menor idade

materna. Também foram realizadas análises correlacionais dos indicadores comportamentais

das crianças com os recursos e adversidades crônicas familiares, apontando para associações

entre os problemas emocionais e escore total de dificuldades com as adversidades crônicas.

Outros estudos analisaram a influência dos fatores contextuais para o comportamento

das crianças, tal como relatado por Anhalt et al. (2007) que identificaram associações entre a

baixa renda familiar no período perinatal com maiores níveis de problemas de comportamento

externalizante das crianças da primeira série do ensino fundamental, e com os achados de

Saur e Loureiro (2014) que indicaram associações entre os problemas comportamentais nos

meninos com o baixo nível socioeconômico familiar, e nas meninas, com a baixa escolaridade

materna e com famílias mais numerosas. Com relação as adversidades crônicas, Bordin et al.

(2009) examinaram as relações entre a variável punição física severa com problemas de saúde

mental, tendo identificado associações entre tal variável e os problemas externalizantes das

crianças.

Quanto aos recursos, as análises identificaram negativas e fracas associações entre o

escore total de dificuldades com os recursos do ambiente familiar das crianças, apontando

para a presença de menos recursos no contexto familiar das crianças com dificuldades gerais
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de comportamento, portanto, no presente estudo os recursos se mostraram com associações

mais frágeis com relação ao comportamento das crianças, colocando em foco a relevância das

adversidades para tais crianças. Nesse sentido, tal dado difere de outros estudos que relataram

que os recursos do ambiente familiar influenciam positivamente o comportamento das

crianças, conforme observado no estudo de Marturano e Elias (2016) tendo identificado

associações entre a rotina regular das crianças com menos problemas de comportamento

externalizante e menos problemas sociais, assim como associações entre o recurso lazer com

menos problemas internalizantes. Assim como os dados relatados por Ferrioli et al. (2007)

que identificaram a rotina diária com horários definidos e a oferta de atividades no tempo

livre, como recursos protetores à saúde mental das crianças entre seis e 12 anos de idade.

Os achados neste tópico chamam a atenção para vulnerabilidade das crianças quando

expostas à múltiplos fatores de riscos, o que é concordante com o relatado por Halpern e

Figueiras (2004), ao considerarem que a exposição das crianças à vários riscos promove mais

impacto negativo ao desenvolvimento infantil, quando comparado à presença de riscos

isolados. Considera-se ser relevante no contexto da depressão materna, verificar a influência

para o comportamento das crianças de outros fatores de risco, enquanto determinantes sociais

e variáveis do ambiente familiar. O contexto em que se expressam as dificuldades das

crianças será abordado no próximo tópico, onde serão apresentadas as análises que

contemplam o comportamento dos escolares, segundo a avaliação de mães e professoras.

5.3.3 Indicadores comportamentais das crianças e comparações de avaliadores

Nas comparações entre as avaliações relativas ao comportamento das crianças, tendo

por referência mães e professoras como respondentes, verificou-se diferenças significativas

nas quatro escalas de dificuldades e total de dificuldades, com destaque para a avaliação das

mães que identificaram mais problemas de comportamento, em comparação à percepção das

professoras. Tal dado é concordante com o relatado por Stivanin et al. (2008) indicando a

presença na avaliação dos pais de mais respostas que preencheram critérios para a categoria

“desenvolvimento anormal” do que as respostas dos professores, quando da avaliação de

crianças escolares; e com o estudo de prevalência realizado por Cury e Golfeto (2003) que

identificou mais problemas de comportamento na avaliação realizada pelos pais (18,7%),

quando comparada com a avaliação dos professores (8,3%).
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Considera-se que uma possível explicação para as discordâncias entre os relatos de

mães e professoras se refere às diferenças dos contextos nos quais os comportamentos são

observados, uma vez que o ambiente familiar permite um quadro mais detalhado sobre o

comportamento do avaliado (Leis et al., 2014; Achenbach, 1991), tendo como parâmetro a

avaliação individual, em contrapartida, verifica-se que em sala de aula, o professor avalia as

crianças de forma coletiva, sendo adotado como critério de avaliação, a comparação do

comportamento das crianças ao de um conjunto de crianças. Ainda, pode-se considerar que

tais discordâncias ocorrem devido à influência da saúde mental materna (Leis et al., 2014),

sobretudo a depressão, uma vez que tal transtorno pode influenciar a percepção da mãe sobre

os problemas das crianças (Mendes et al., 2008).

Quanto à comparação entre os grupos G1, G2 e G3 em relação aos indicadores

comportamentais das crianças, segundo a avaliação das mães, verificou-se a presença de

diferenças significativas para as quatro escalas de dificuldades e total de dificuldades. Tais

dados encontram-se em consonância com o critério do estudo, uma vez que todas as crianças

de G1 e G2, por critério, deveriam apresentar dificuldade de comportamento, enquanto as

crianças de G3 deveriam apresentar ausência de problemas.

Nas comparações entre os grupos, identificou-se diferenças estatísticas significativas

entre G1 e G2, quanto à escala emocional, sinalizando que as mães com depressão identificam

mais problemas emocionais nas crianças, em comparação as mães que não apresentam tal

transtorno. Esse dado remete ao estudo de Fanti e Henrich (2010) que verificaram associações

entre os problemas de comportamento internalizante das crianças com a depressão materna; e

com os achados de Bolsoni-Silva et al. (2016) que constataram associações dos problemas

internalizantes, com a depressão materna e menos habilidade social infantil.

Nas avaliações realizadas pelas professoras quanto ao comportamento das crianças

frente as comparações dos grupos G1, G2 e G3, verificou-se diferenças significativas para as

escalas problemas de conduta, hiperatividade, relacionamento com colegas e total de

dificuldades, destacando-se nesta avaliação o predomínio do comportamento externalizante.

Em concordância com tais achados, no estudo de Kovess et al. (2015) os professores

avaliaram as crianças com mais problemas externalizantes e menos problemas internalizantes

em comparação à avaliação dos pais. Com relação ao sexo das crianças, os professores

identificaram níveis mais elevados de problemas externalizantes para os meninos, em

comparação às mães que identificaram mais comportamento internalizante para as meninas

(Goodman et al., 2005; Bolsoni-Silva et al., 2006).
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Conforme já mencionado, no contexto escolar, as professoras avaliam o

comportamento das crianças de forma coletiva, ou seja, enquadrando-as no modelo

comportamental esperado em sala de aula, sendo que as crianças que não se enquadram nesse

padrão, tendem a ser avaliadas como desadaptadas (Bolsoni-Silva et al., 2006). Destaca-se

que tanto os problemas internalizantes como os externalizantes expressam dificuldades quanto

ao desenvolvimento infantil, caracterizando-se como os déficits ou excessos comportamentais

vivenciados nas interações (Bolsoni-Silva, 2003). Os problemas internalizantes favorecem as

dificuldades de relacionamento com os pares ou com os adultos, enquanto que os conflitos

provenientes dos problemas externalizantes promovem rejeições por parte de pais, professores

e colegas (Bolsoni-Silva et al., 2006).

Na comparação entre os grupos identificou-se diferenças estatísticas significativas

entre G1 e G3, quanto à escala relacionamento com colegas, sinalizando que as professoras

identificam mais problemas de relacionamento nas crianças que convivem com a depressão

materna, em comparação as crianças sem problemas de comportamento e que não convivem

com tal transtorno (G3). Tal achado permite detalhar as dificuldades das crianças expostas à

depressão materna, especialmente quando da identificação dos problemas também no

contexto escolar.

Ainda quanto as análises de comparações entre os grupos G1, G2 e G3, segundo a

avaliação das professoras, verificou-se diferenças estatísticas significativas quanto às

capacidades e recursos das crianças, tendo as professoras identificado menos indicadores de

comportamento pró-social nas crianças, em comparação às mães.

Nas comparações entre os grupos, identificou-se diferenças entre os grupos G1 e G3 e

G2 e G3, sendo que as crianças com problemas comportamentais apresentaram também

menos indicadores de comportamento pró-social, portanto, têm mais dificuldades e também

menos recursos, independente da condição de convivência com a depressão materna. As

crianças de G2 ao apresentarem menos recursos, denotaram também as suas dificuldades

potenciais para a tarefa de socialização típica do período (Marturano & Loureiro, 2003).

Tais dados remetem a outros estudos que abordaram os recursos das crianças, tais

como o de Gavasso et al. (2016) o qual destacou os aspectos socioemocionais, caracterizados

pelo vínculo parental, vínculos de amizade e acolhimento institucional escolar, como

favorecedores do desenvolvimento das práticas sociais assertivas das crianças e o de Gomide

(2006) que identificou associações entre os comportamentos pró-sociais com as práticas

parentais positivas, ressaltando que práticas parentais positivas ou negativas, interferem

diretamente no comportamento das crianças.
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Considerando as comparações dos grupos G1, G2 e G3, tendo as professoras

como avaliadoras do comportamento das crianças, mais crianças de G1 apresentaram

problemas de comportamento em comparação as crianças de G2 e G3, com significância

estatística. Ao se verificar mais dificuldades comportamentais nas crianças com mães com

depressão, tem-se ampliado a compreensão sobre a influência de tal transtorno para os

problemas das crianças, considerando a concordância nas avaliações realizadas quanto a

presença de problemas nos dois contextos, família e escola.

Nas comparações dos grupos, evidenciou-se diferenças significativas entre G1 e G3

para o escore total de dificuldades, problemas de conduta e hiperatividade, e entre os grupos

G2 e G3 para a hiperatividade, sinalizando para a presença de mais comportamento

externalizante nas crianças que convivem com a depressão materna, na avaliação das

professoras. Entretanto, destaca-se a presença de mais hiperatividade nos grupos de crianças

com problemas que convivem com a depressão materna e naquelas que não convivem com tal

transtorno, o que evidencia a influência de outros fatores de risco, além da depressão materna,

para os problemas comportamentais dos escolares.

Baseado em tais achados, considera-se importante atentar para a vulnerabilidade das

crianças quando da identificação de problemas comportamentais em dois ambientes distintos,

conforme o critério de avaliação adotado pelo presente estudo, uma vez que a concordância de

dois avaliadores sobre tais problemas, permite um quadro mais detalhado sobre o

comportamento das crianças (Achenbach, 1991). Tal dado chama a atenção para a amplitude e

peculiaridades dos dois ambientes, família e escola, e ainda para os diferentes critérios de

adaptação considerados pelas duas fontes de avaliações, o que coloca em destaque a

relevância da contribuição do presente estudo.

Em suma, os achados desse tópico confirmaram as hipóteses inicialmente formuladas,

uma vez que: (a) as mães identificaram mais problemas de comportamento nas crianças, em

comparação às avaliações das professoras; e (b) as crianças que convivem com mães

depressivas apresentaram mais problemas de comportamento, segundo a avaliação das mães e

professoras, em comparação as crianças que convivem com mães sem indicadores de

depressão.

No período escolar, além da importância dos indicadores comportamentais como

tarefa típica do desenvolvimento das crianças, o desempenho acadêmico se configura como

um outro indicador de desenvolvimento, tão importante quanto o comportamento (Marturano

& Loureiro, 2003), sob tal enfoque, o próximo tópico abordará o desempenho escolar das

crianças e os indicadores de comportamento, avaliados por mães e professoras.
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5.4 Desempenho escolar e indicadores comportamentais de crianças: avaliações de mães

e professoras

A cada estágio de desenvolvimento as crianças se deparam com novas demandas de

aprendizagem, que requerem habilidades e conhecimentos ainda não adquiridos (Marturano,

2013). Nesse sentido, o desempenho acadêmico assume no período escolar a importância de

um indicador que expressa a capacidade adaptativa, por ser reconhecido como parte de uma

tarefa típica do período (Marturano & Loureiro, 2003) frente a qual as crianças podem

apresentar sucesso ou dificuldades acadêmicas (Wright & Masten, 2006; Price & Zwolinski,

2010).

Considerando que as dificuldades acadêmicas podem favorecer as dificuldades

comportamentais e emocionais dos escolares (Marturano & Loureiro, 2003; D’abreu &

Marturano, 2010), o presente estudo, analisou o desempenho escolar das crianças mediante

uma breve avaliação geral, baseada nas informações das professoras, referente às disciplinas

português e matemática, por meio das notas obtidas pelas crianças nos dois últimos bimestres

anteriores à avalição. A análise das notas, baseou-se na definição de desempenho escolar

relatada por Bernard et al. (2006), os quais referiram como baixo desempenho escolar a

presença de notas abaixo do nível esperado para a idade ou para as habilidades e potencial da

criança.

Nesse cenário, se insere um dos objetivos do presente estudo, que visou comparar e

correlacionar o desempenho escolar das crianças com e sem dificuldades de

comportamento, tendo por referência a avaliação de problemas de comportamento feita

pelas mães e pelas professoras. Assim, tendo como foco os problemas comportamentais

das crianças, formulou-se como hipótese norteadora que as crianças com problemas

comportamentais, segundo a avaliação de mães e professoras, apresentarão menor

desempenho escolar em comparação às crianças sem problemas comportamentais.

As análises de comparações entre os grupos referentes ao desempenho escolar das

crianças nas disciplinas português e matemática, segundo a avaliação das professoras,

indicaram diferenças significativas entre os grupos nas duas disciplinas. Nas comparações

entre os grupos, identificou-se diferenças significativas entre G1 e G3 e entre G2 e G3, tendo

as crianças de G3 maiores notas em relação as crianças de G1 e G2 nas duas disciplinas. Tais

dados apontaram que as crianças com dificuldades comportamentais, independente da

depressão materna (G1), apresentaram também menor desempenho escolar. Os achados são
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concordantes com o estudo de Cia e Barham (2009) que abordou as associações entre os

problemas comportamentais das crianças e variáveis como as habilidades sociais e o baixo

desempenho escolar; e o estudo de Elias e Amaral (2016) que verificou que o treino de

habilidades sociais, teve impacto positivo para o comportamento e o desempenho escolar.

Considerando a constatação das dificuldades escolares para as crianças dos grupos G1

e G2, evidencia-se a influência negativa da depressão materna (G1) e de outros fatores de

riscos familiares para os problemas comportamentais e para o baixo desempenho acadêmico.

Verificou-se em estudos prévios que as variáveis relativas ao desempenho escolar das

crianças, foram em sua maioria, analisadas enquanto associadas aos riscos contextuais

familiares. Nesse sentido, pode-se pensar que outras condições familiares adversas podem

influenciar negativamente o comportamento das crianças, que por sua vez promovem

prejuízos no desempenho escolar, conforme observado no presente estudo. Tais achados

remetem ao estudo de revisão realizado por D’Abreu e Marturano (2010) que constataram

associações entre o baixo desempenho escolar e os problemas externalizantes das crianças,

sugerindo a influência de variáveis como as condições familiares adversas.

Com sentido semelhante, Loosli et al. (2016) correlacionaram os desfechos

comportamentais e escolares de crianças que conviviam com a depressão materna,

considerando as diferenças de sexo, tendo identificado associações entre os problemas

emocionais das meninas e as habilidades de escrita, assim como entre problemas de

relacionamento com colegas e dificuldades escolares no total e nos domínios de leitura e

escrita; e Pavan et al. (2012) analisaram a influência da depressão materna para o

comportamento e o desempenho escolar das crianças, tendo identificado que dois terços das

crianças avaliadas apresentaram dificuldades comportamentais e de desempenho escolar,

evidenciando a influência da depressão materna para as duas variáveis.

Outros estudos destacaram a influência dos riscos familiares para o desempenho

escolar das crianças, mesmo na ausência da variável depressão materna, como ilustrado pelos

achados de Santos e Graminha (2005) que identificaram associações entre o maior número de

adversidades no ambiente familiar das crianças, sobretudo a baixa renda familiar e baixa

escolaridade parental, com o baixo rendimento escolar; em contrapartida, verificaram que o

ambiente familiar das crianças com alto rendimento escolar, tinha mais recursos materiais e

de estímulos para o desenvolvimento infantil. A influência dos recursos do ambiente familiar

para o aprendizado acadêmico das crianças também foi analisada por Marturano (2006)

relatando que a interação pais e filhos, assim como os recursos passeios, brinquedos e livros

associaram-se aos indicadores de competência escolar e ao bom ajustamento das crianças.
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Considerando a importância da relação entre o comportamento das crianças e o

desempenho escolar, foram realizadas no presente estudo, análises correlacionais entre os

indicadores comportamentais dos escolares, tendo como avaliadores mães e professoras, e o

desempenho escolar em português e matemática. Quanto às análises, tendo como

respondentes as mães, os dados apontaram para associações entre os problemas de

relacionamento e escore total de dificuldades com menor desempenho nas duas disciplinas;

enquanto que na avaliação das professoras, as análises indicaram associações entre os

indicadores problema de conduta, hiperatividade, dificuldade de relacionamento e escore total

de dificuldades com menor desempenho em português e matemática.

Os achados sinalizam para a presença de associações entre os problemas

comportamentais das crianças e o baixo desempenho escolar, tanto na avaliação das mães,

como das professoras. Constata-se, segundo as mães que as crianças que tem dificuldades

escolares, apresentam também dificuldades de socialização, e segundo as professoras, as

crianças com baixo desempenho escolar, tem múltiplos problemas de comportamento, com

predomínio dos externalizantes conduta e hiperatividade. Destaca-se segundo a avalição das

professoras a presença de negativas e fortes associações entre o indicador hiperatividade e

menor desempenho em português, chamando a atenção para a forte influência da

hiperatividade sobre tais dificuldades de desempenho nessa disciplina.

Referente às associações entre o escore total de dificuldades (SDQ) das crianças com o

desempenho escolar nas disciplinas português e matemática, segundo as avaliações das mães

e professoras, os dados mostraram associações entre o escore total de dificuldades com menor

desempenho nas duas disciplinas, tanto na avaliação das mães, como na avaliação das

professoras. A presença de fortes associações positivas entre as duas variáveis, sinalizou a

concomitância dos indicadores de problemas comportamentais e das dificuldades escolares,

colocando em evidência a maior vulnerabilidade de tais crianças.

Dessa forma, os achados desse tópico confirmaram as hipóteses inicialmente

formuladas, considerando que mães e professoras identificaram a presença de menor

desempenho escolar para as crianças com problemas comportamentais, quando comparadas às

crianças sem problemas comportamentais.

Considera-se que tais achados são relevantes, pois poucos estudos têm investigado a

influência das dificuldades comportamentais das crianças para o desempenho escolar, tendo

por base dois informantes.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao se concluir o presente estudo apresentar-se-á algumas considerações sobre os

limites metodológicos e contribuições do mesmo, com destaque para os principais resultados

e sua aplicabilidade.

Ao se analisar os aspectos metodológicos do estudo, faz-se necessário apontar alguns

limites, relativos ao delineamento adotado, e aos recursos utilizados para a avaliação da

depressão e do desempenho escolar. O presente estudo adotou um delineamento transversal,

o qual não permitiu a verificação da sequência temporal da influência da depressão materna e

das demais variáveis de risco do contexto familiar para os comportamentos das crianças, o

que poderia ser investigado com maior precisão por meio de um delineamento longitudinal,

com medidas das variáveis avaliadas em diversos momentos da vida das crianças. Quanto à

avaliação da depressão da materna, foi utilizada uma medida de rastreamento, e não foi

realizada uma medida de diagnóstico de tal transtorno, não sendo obtidas informações

referentes às condições clínicas, especialmente a gravidade, a recorrência, recaídas e tempo

de exposição da criança à sintomatologia materna. Referente ao desempenho escolar,

procedeu-se a avaliação por meio das notas obtidas pelas  crianças nos dois bimestres que

antecederam a inclusão no estudo, embora tenha homogeneidade quanto a fonte de

informação, cada professora tem particularidades  ao atribuir notas, o que torna tal avaliação

menos  sistemática, do que seria por exemplo, se tivesse sido adotado medidas de avaliação

por meio de testes padronizados como o Teste de desempenho escolar (TDE) ou ainda a

Provinha Brasil, o que possibilitaria a avaliação da criança de forma mais ampla, de modo a

compará-la com um parâmetro coletivo. Outro limite a ser assinalado diz respeito aos dados

terem sido coletados com uma amostra advinda de uma única escola, o que limita a

generalização dos resultados, embora se possa relativizar tal limite quando se tem em conta o

IDH da cidade e sua semelhança com outros tantos municípios.

Em contrapartida, faz-se necessário apontar também alguns cuidados adotados que

favoreceram a qualidade metodológica do estudo, tais como: (a) a realização da coleta de

dados pela própria pesquisadora, com boa experiência clínica e treinada para o uso das

técnicas de avaliação; (b) a utilização de duas fontes de informações, mães e professoras, na

coleta de dados referentes aos indicadores comportamentais das crianças, o que favoreceu a

ampliação da avaliação de tais indicadores; (c) bem como a inclusão de variáveis diversas,

relativas ao ambiente familiar, de modo a identificar os fatores de risco que favorecem os

problemas comportamentais dos escolares e as condições de proteção para tais dificuldades; e

ainda (d) a avaliação com uma mesma amostra desse conjunto de indicadores, o que permitiu

uma visão ampliada sobre a questão de pesquisa do estudo.
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Considerando-se os objetivos do presente estudo destacar-se-á e analisar-se-á os

principais resultados relativos: (a) as comparações quanto aos recursos e eventos estressores

do ambiente familiar de grupos de crianças diferenciados pela convivência  com a depressão

materna e com problemas de comportamento; (b) as comparações das  avaliações de mães e

professoras quanto ao comportamento das crianças; e (c) as correlações referentes aos

indicadores comportamentais das crianças, as variáveis contextuais e o desempenho escolar.

Ao se analisar as variáveis do contexto familiar quanto às condições de risco e

proteção dos grupos, detectou-se que:  (a) as crianças que convivem com a depressão materna

estão expostas a mais eventos adversos e mais adversidades crônicas do ambiente familiar em

comparação às que não convivem com tal transtorno; e (b) as crianças com dificuldades

comportamentais, segundo a avaliação das mães, contam com  menos recursos e mais

adversidades crônicas do ambiente familiar em comparação às crianças sem problemas

comportamentais, contudo, tais diferenças não foram identificadas nas avaliações das

professoras.

Quanto aos indicadores comportamentais das crianças, foram identificadas diferenças

significativas nas comparações das avaliações de mães e professoras nas quatro escalas de

dificuldades (Sintomas Emocionais, Problemas de Conduta, Hiperatividade, Problemas de

Relacionamento com Colegas), sendo detectado mais problemas de comportamento nas

avaliações das mães, em comparação às avaliações das professoras. Verificou-se que a

depressão materna se associou aos problemas emocionais, somente na avaliação das mães e

aos problemas de conduta, somente na avaliação das professoras.

No que se refere à comparação do desempenho escolar das crianças nas disciplinas

Português e Matemática, nas avaliações das professoras verificou-se, com diferenças

significativas, menores notas para as crianças que convivem com a depressão materna e para

as que tem dificuldades comportamentais. Nas avaliações das professoras constatou-se

associações entre os indicadores comportamentais escore Total de Dificuldades e as escalas

Problemas de Conduta, Hiperatividade e Problemas de Relacionamento com Colegas, com

menor desempenho escolar nas disciplinas Português e Matemática; e nas avaliações das mães

foram observadas associações entre o escore Total de Dificuldades e a escala Problemas de

Relacionamento com Colegas, com o menor desempenho escolar nas duas disciplinas.

Podem ser ressaltadas como principais contribuições do presente estudo: (a)  a

verificação da presença de múltiplas adversidades no ambiente familiar das crianças que

convivem com a depressão materna e de crianças com problemas de comportamento,

caracterizando um contexto de desenvolvimento com riscos cumulativos, mostrando as
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semelhanças de tais grupos quanto aos indicadores de adversidades; (b) a presença de menos

recursos no ambiente familiar das crianças com problemas comportamentais, o que com a

presença de mais adversidades aponta para a vulnerabilidade de tais crianças; (c) a

identificação de divergências nas avaliações de mães e professoras quanto aos problemas de

comportamento das crianças, evidenciando os diferentes parâmetros de avaliação utilizados

nos contextos familiar e escolar, avançando quanto ao reconhecimento sobre a relevância do

uso de múltiplos informantes; e (d) a verificação da associação entre os problemas

comportamentais dos escolares e o baixo desempenho escolar, na avaliação de mães e

professoras, apontando para a vulnerabilidade de tais crianças nos dois domínios que

caracterizam as tarefas típicas de desenvolvimento no período escolar, a saber, a socialização

e o desempenho escolar.

Nesse sentido, considera-se que o presente estudo, dentro dos seus limites, avançou

quanto ao conhecimento sobre  as lacunas da literatura apontadas por Goodman et al (2011),

uma vez que pôde-se verificar com  uma mesma amostra, as variáveis contextuais de riscos

familiares e de proteção para as crianças que convivem com a depressão materna, como

condições associadas que influenciam as dificuldades comportamentais de escolares, tendo

por base as informações de dois avaliadores, mães e professoras, abrangendo assim, os

contextos familiar e escolar.

Quanto às implicações para novas pesquisas com base nos dados obtidos, propõe-se

que estudos futuros adotem delineamentos longitudinais que considerem a influência dos

riscos contextuais ao longo do desenvolvimento infantil, incluindo outras fontes de

informação além do relato materno; que ampliem as análises dos aspectos clínicos da

depressão materna, para melhor compreensão das peculiaridades das influências de tais

indicadores do  transtorno depressivo para o desenvolvimento infantil; que examinem as

especificidades das adversidades e suas possíveis influências; e ainda que na avaliação do

desempenho escolar das crianças seja adotado instrumentos padronizados considerando um

parâmetro coletivo de avaliação.

Com relação a aplicabilidade, os dados deste estudo chamam a atenção para um grupo

de crianças mais vulneráveis, considerando as dificuldades comportamentais e as dificuldades

de desempenho escolar, o que coloca em foco a relevância do planejamento de programas de

prevenção na escola voltados para as tarefas de desenvolvimento das crianças no período

escolar, de modo a permitir identificar as condições de riscos e favorecer as condições de

promoção do desenvolvimento das crianças. Assim, como do ponto de vista clínico, tais dados

sugerem a relevância do planejamento de programas de intervenção familiar, especialmente,
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quando identificado sintomas depressivos maternos e múltiplas adversidades do contexto

familiar, enquanto condições ou eventos que demandam atenção para a proposição de ações

que favoreçam o enfrentamento das adversidades, com possíveis benefícios para o

comportamento das crianças.

Tendo em vista as referidas considerações, conclui-se que os objetivos do presente

estudo foram alcançados e que seus resultados contribuíram para uma melhor compreensão

dos recursos, eventos estressores e adversidades crônicas do ambiente familiar das crianças,

escolares, que convivem com a depressão materna e que apresentam problemas de

comportamento, tendo como informantes mães e professoras, o que pode favorecer o

planejamento de programas de prevenção em escolas e de  intervenções com familiares.
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Mães)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nome da Pesquisa: Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores: comportamento de escolares.

Pesquisador Responsável: Ana Karina Braguim Martineli – CRP: 06/56396-8
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro – CRP: 06/0347

ESCLARECIMENTO AO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Você está sendo convidada a participar da pesquisa, “Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores:
comportamento de escolares”, que é parte do mestrado da psicóloga Ana Karina Braguim Martineli, sob a orientação da psicóloga Prof.ª
Dr.ª Sonia Regina Loureiro, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto – USP. A apresentação da pesquisa, a obtenção do consentimento e a coleta das informações, será realizada pela psicóloga Ana Karina
Braguim Martineli.

O estudo para o qual você está sendo convidada a participar tem como interesse conhecer o modo como condições do ambiente
familiar, dentre essas, a experiência de convivência com a depressão materna, podem influenciar o comportamento do seu(ua) filho(a). Para
isso, pretendemos estudar famílias em que as mães já tiveram a experiência de depressão e famílias sem esta experiência, para tanto, você
será avaliada quanto a esse aspecto. Esse conhecimento poderá ser útil para o planejamento de orientação a pais e para a prevenção de
dificuldades das crianças.

A sua participação e a autorização para a participação de seu(ua) filho(a) serão muito importantes para conhecermos mais sobre
como as situações familiares do dia a dia podem influenciar o comportamento da criança em casa e na escola.

Estamos consultando as mães com filhos com idade entre 7 a 10 anos, que estudam na Escola Estadual Adolfo Alfeu Ferrero, na
cidade de São Joaquim da Barra- SP e que se disponham a participar deste estudo. A sua participação e a autorização para a participação de
seu(ua) filho(a) são muito importantes para conhecermos mais sobre o tema proposto por este estudo. Sendo assim, pedimos a sua
colaboração no sentido de participar e autorizar a participação de seu(ua) filho(a). Caso você autorize, convidarei o seu filho a também
participar do estudo. Também pedirei ao(à) professor(a) dele(a) que responda um questionário sobre o comportamento de seu(ua) filho(a) em
sala de aula. A participação do professor não terá nenhuma implicação na vida escolar de seu(ua) filho(a) ou de sua avaliação pela escola.
Vou precisar de um encontro com você de cerca de 70 minutos e também um encontro com seu(ua) filho(a) de 15 a 20 minutos e com o
professor(a) dele(a) de 10 minutos.

Com você, solicitaremos que responda um questionário sobre o comportamento de seu(ua) filho(a) e também três questionários
sobre algumas características do seu ambiente familiar. Tais informações serão complementadas com um questionário sobre manifestações
emocionais.

Com seu(ua) filho(a), vamos realizar uma atividade parecida com as que as crianças realizam na escola, para conhecer o jeito
dele(a) raciocinar. E com o professor dele(a), pediremos que responda um questionário sobre o comportamento de seu(ua) filho(a).

A participação no estudo pode colocar os participantes em contato com comportamentos e sintomas, os quais não haviam pensado
anteriormente, e isso pode despertar dúvidas e eventual ansiedade. Contudo, nos dispomos a esclarecer e orientar quanto a estes aspectos. Os
resultados deste estudo podem contribuir para a prática e intervenções em saúde mental infantil.

Vocês não serão identificados, e tomaremos todos os cuidados para garantir o sigilo das informações. Os resultados individuais
não serão divulgados, a não ser para vocês mesmos, se assim desejarem. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as
crianças, mães ou professores que participaram.

Não haverá qualquer tipo de despesas com as atividades ou material e vocês não receberão dinheiro para participar do estudo. As
atividades serão realizadas na escola, ou em local da sua escolha. A qualquer momento você ou seu(ua) filho(a) poderão desistir da
participação neste estudo, sem nenhum prejuízo.

Esta é uma atividade de pesquisa, não é um atendimento psicológico. Contudo, caso você tenha interesse, poderemos conversar
sobre os seus dados, para isso entre em contato com a pesquisadora Ana Karina Braguim Martineli, pelo telefone abaixo indicado, e
poderemos marcar um encontro para discutir as suas dúvidas ou se tiver  necessidade faremos os encaminhamentos solicitados.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Grata,

Ribeirão Preto, novembro de 2014.

Ana Karina Braguim Martineli Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro
Psicóloga Psicóloga e Orientadora
Telefone: 99972. 4383 Telefone: 3315.2416

AUTORIZAÇÃO:
Tendo recebido informações sobre o projeto de pesquisa “Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores:

comportamento de escolares”, eu_______________________________________________ RG ___________________, me disponho a
participar da pesquisa.

São Joaquim da Barra,  ___/___/___.
_________________________________

Assinatura
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Crianças)

AUTORIZAÇÃO DE PAIS E MÃES PARA PARTICIPAÇÃO DE FILHO (A)

Nome da Pesquisa: Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores: comportamento de escolares.
Pesquisador Responsável: Ana Karina Braguim Martineli – CRP: 06/56396-8
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro – CRP: 06/0347

Seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Depressão materna e famílias expostas a múltiplos
estressores: comportamento de escolares”, que é parte do mestrado da psicóloga Ana Karina Braguim Martineli, sob a orientação da
psicóloga Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto – USP. A apresentação da pesquisa, a obtenção do consentimento e a coleta das informações será realizada pela
psicóloga Ana Karina Braguim Martineli.
O estudo para o qual seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar tem como interesse conhecer o modo como condições do ambiente
familiar, dentre essas, a experiência de convivência com a depressão materna, podem influenciar o comportamento do seu(ua) filho(a). Para
isso, pretendemos estudar famílias em que as mães já tiveram a experiência de depressão e famílias sem esta experiência. Esse conhecimento
poderá ser útil para o planejamento de orientação a pais e para a prevenção de dificuldades das crianças. Os resultados deste estudo podem
contribuir para a prática e intervenção em saúde mental infantil.
A autorização para a participação de seu(ua) filho(a) será muito importantes para conhecermos mais sobre como as situações familiares do
dia a dia podem influenciar o comportamento da criança em casa e na escola.
Estamos consultando as mães com filhos com idade entre 7 a 10 anos, que estudam na Escola Estadual Adolfo Alfeu Ferrero, na cidade de
São Joaquim da Barra- SP e que se disponham a participar deste estudo. A sua participação e a autorização para a participação de seu(ua)
filho(a) são muito importantes para conhecermos mais sobre o tema proposto por este estudo. Sendo assim, pedimos a sua colaboração no
sentido de participar e autorizar a participação de seu(ua) filho(a). Caso você autorize, convidarei o seu(ua) filho(a) a também participar do
estudo. Também pedirei ao(à) professor(a) dele(a) que responda um questionário sobre o comportamento de seu (ua) filho(a) em sala de aula.
A participação do professor não terá nenhuma implicação na vida escolar de seu (ua) filho(a) ou de sua avaliação pela escola. Vou precisar
de um encontro com você de cerca de 70 minutos e também um encontro com seu(ua) filho(a) de 15 a 20 minutos e com o professor(a)
dele(a) de 10 minutos.
Com seu(ua) filho(a), vamos realizar uma atividade parecida com as que as crianças realizam na escola, para conhecer o jeito dele(a)
raciocinar. Seu(ua) filho(a) não será identificado, e tomaremos todos os cuidados para garantir o sigilo das informações. Os resultados
individuais não serão divulgados, a não ser para vocês mesmos, se assim desejarem. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem
identificar as crianças, mães ou professores que participarem.
Não haverá qualquer tipo de despesas com as atividades ou material e vocês não receberão dinheiro para participar do estudo. As atividades
com seu filho(a), serão realizadas na escola. A qualquer momento você ou seu(ua) filho(a) poderão desistir da participação neste estudo, sem
nenhum prejuízo.
Esta é uma atividade de pesquisa, não é um atendimento psicológico. Contudo, caso você tenha interesse, poderemos conversar sobre os seus
dados, para isso entre em contato com a pesquisadora Ana Karina Braguim Martineli, pelo telefone abaixo indicado, e poderemos marcar um
encontro para discutir as suas dúvidas ou se tiver necessidade faremos os encaminhamentos solicitados.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Grata,

São Joaquim da Barra, novembro de 2014.

Ana Karina Braguim Martineli Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro
Psicóloga Psicóloga e Orientadora

Telefone: 99972. 4383 Telefone: 3315.2416

AUTORIZAÇÃO:
Tendo recebido informações sobre o projeto de pesquisa:
“Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores: comportamento de escolares,

eu_______________________________________________________________________________, mãe de
________________________________________________________________, autorizo a participação do mesmo no estudo.

São Joaquim da Barra, ___/___/___.
_______________________________

Assinatura do responsável
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Professores)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professores

Nome da Pesquisa: Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores: comportamento de escolares.

Pesquisador Responsável: Ana Karina Braguim Martineli – CRP: 06/56396-8
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro – CRP: 06/0347

Você está sendo convidada(o) a participar da pesquisa, “Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores:
comportamento de escolares”, que é parte do mestrado da psicóloga Ana Karina Braguim Martineli, sob a orientação da psicóloga Prof.ª
Dr.ª Sonia Regina Loureiro, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto – USP. A apresentação da pesquisa, a obtenção do consentimento e a coleta das informações, será realizada pela psicóloga Ana Karina
Braguim Martineli.

O estudo para o qual você está sendo convidada(o) a participar, tem como interesse conhecer o modo como condições do ambiente
familiar, dentre essas, a experiência de convivência com a depressão materna, podem influenciar o comportamento das crianças. Para isso,
pretendemos estudar famílias em que as mães já tiveram a experiência de depressão e famílias sem esta experiência. Esse conhecimento
poderá ser útil para o planejamento de orientação a pais e para a prevenção de dificuldades das crianças.

Estamos consultando as mães com filhos entre 7 a 10 anos, e professores  da Escola Estadual Adolfo Alfeu Ferrero, da cidade de São
Joaquim da Barra- SP que se disponham a participar deste estudo.

O questionário que lhe será entregue é referente ao comportamento das crianças em sala de aula, mas só serão avaliadas aquelas
crianças cujas mães já tenham consentido a sua participação. Vou precisar que você disponha de cerca de 10 minutos para responder a cada
questionário. Cada professor responderá no máximo a 10 questionários, sobre 10 alunos, assim, no máximo, você disponibilizará uma hora e
quarenta minutos de seu tempo para responder a todos os questionários.

Você não será identificado(a). Tomaremos todos os cuidados para garantir o sigilo das informações. Os resultados individuais não
serão divulgados. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças, mães ou professores que participaram.

Não haverá qualquer tipo de despesas com as atividades ou material, e você não receberá dinheiro para participar do estudo. As
atividades serão realizadas na própria escola em que você dá aula, em horários que não prejudiquem a rotina escolar, ou em local que você
preferir. A qualquer momento você poderá desistir da participação neste estudo, sem nenhum prejuízo.

Esta é uma atividade de pesquisa, não é um atendimento psicológico. Mas, se for necessário e do seu interesse, estamos a disposição
para maiores esclarecimentos. Caso tenha esse interesse, entre em contato com a pesquisadora Ana Karina Braguim Martineli, pelo telefone
abaixo indicado, e poderemos marcar um encontro para discutir suas dúvidas.

Ribeirão Preto,  novembro de 2014.

Ana Karina Braguim Martineli Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Loureiro
Psicóloga Psicóloga e Orientadora

Telefone: 99972. 4383 Telefone: 3315.2416

AUTORIZAÇÃO:
Tendo recebido informações sobre o projeto de pesquisa “Depressão materna e famílias expostas a múltiplos estressores:

comportamento de escolares”, eu_____________________________________________, RG ___________________, me disponho a
participar da pesquisa.

São Joaquim da Barra ___/___/____.
_____________________________________

Assinatura
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO GERAL (MÃES)

1) Nome: ___________________________________________________________________________

2) Estado civil: _______________________________________________________________________

3) Data de Nascimento/Idade: ____________________________

4) Cor (família): ○ branco     ○ negro     ○ amarelo ○ mulato    o outros

5) Chefe Família (quem contribui com a maior renda):________________________________________

6) Grau de instrução:

Mãe:___________________________                    Pai______________________________

7) Profissão/Ocupação:

Mãe:___________________________                  Pai______________________________

8) Naturalidade (mãe/criança):__________________________________________________________

9) Endereço residencial: ________________________________________________________________

Telefone(s):

Res: ________________ Cel:_______________Recado:_______________Trab:__________________

10) Composição familiar

- Número de pessoas na casa:   ______

- presença de pai ou padrasto:  (   ) sim      (    ) não

- número de filhos: _____

- idade e sexo dos filhos: ____

- Presença de:     ____  doenças crônicas ___ deficiências ___ adoção

11) Número de cômodos na casa______________

12) Renda aproximada da família: _____________

Recebe bolsa ou auxílio governamental?   (   ) sim      (    )  não Qual? ____________________

13) Classificação econômica _____________

○ classe A1 (42 a 46 pontos) ○ classe A2 (35 a 41 pontos)

○ classe B1 (29 a 34 pontos) ○ classe B2 (23 a 28 pontos)

○ classe C1 (18 a 22 pontos) ○ classe C2 (14 a 17 pontos)

○ classe D (08 a 13 pontos) ○ classe E (0 a 07 pontos)
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Posse de Itens Quantidade de Itens

0 1 2 3 4 ou+

Quantidade de automóveis de passeio exc usivamente para uso particular

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que
trabalham pelo menos cinco dias por semana

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho

Quantidade de banheiros

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando
DVD de automóvel

Quantidade de geladeiras

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de mesa,
laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms ou
smartphones

Quantidade de lavadora de louças

Quantidade de fornos de micro-ondas

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente
para uso profissional

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca

A água utilizada neste domicílio é proveniente de?

1   Rede geral de distribuição

2   Poço ou nascente

3   Outro meio

Grau de instrução do chefe de família Pontuação

Analfabeto/ Fundamental I incompleto

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto

Fundamental completo / Médio incompleto

Médio completo / Superior incompleto

Superior completo

14) Você está fazendo algum tratamento psicológico/psiquiátrico e/ou neurológico?

(  ) sim (  ) não

Qual? ____________________________________________________________________________

15) Tem apresentado algum problema de saúde crônico? (  ) sim          (  ) não

Qual? _____________________________________________________________________________
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16) Usa algum medicamento de uso contínuo? (  ) sim          (  ) não

Qual? _____________________________________________________________________________

17) Já usou algum tipo de drogas/álcool ao longo da vida? (  ) sim            (  ) não

Qual? Em que período?_______________________________________________________________

18) Teve alguma doença e/ou trauma durante a gravidez? (  ) sim             (  ) não

Qual? _____________________________________________________________________________

19) Usou algum medicamento durante a gravidez? (  ) sim (  ) não

Qual? _____________________________________________________________________________

20) Na sua família, há casos atuais e/ou  pessoas com histórico de depressão, que precisou de
tratamento, internação ou uso de medicamento?   (familiares 1° grau)
(  ) sim             (  ) não

Com relação à criança (nome):
__________________________________________________________________________________

Data de Nascimento: ___________________________ Idade:________________________________

21)  Escolaridade atual: ________________________ Turno: ______________________________

Escola: ____________________________________________________________________________

22) Seu filho(a) já fez tratamentos psicológicos/psiquiátricos/neurológicos? (  ) sim            (  ) não

Qual? Quando? Qual o motivo?

23) Seu (ua) filho (a) está em uso de algum medicamento de uso contínuo? (  ) sim              (  ) não

Qual? Quando? _____________________________________________________________________

24) Já usou em algum momento da vida? (  ) sim               (  ) não

Qual? _____________________________________________________________________________

25) Como se saiu na escola nos últimos 12 meses? Como foi o se desempenho nos últimos meses?

__________________________________________________________________________________

26) Você observou alguma dificuldade no seu filho nos últimos 12 meses? (  ) sim               (  ) não

Em que áreas? Elas foram superadas? Como? Com a ajuda de quem?
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ANEXOS
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ANEXO A - Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP
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ANEXO B - Questionário sobre a Saúde do Paciente-9
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ANEXO C - Inventário de Recursos do Ambiente Familiar

Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (RAF)

Aplica-se o roteiro sob forma de entrevista semi-estruturada, em que cada tópico é apresentado à mãe/informante
oralmente, tendo o examinador liberdade para parafrasear o conteúdo da questão caso haja dificuldade de
compreensão por parte da pessoa entrevistada. Em cada tópico, o entrevistador inicia fazendo a pergunta aberta
que o introduz. Após registrar a resposta a essa pergunta, apresenta uma a uma, as demais alternativas de
resposta.

1. O QUE A CRIANÇA FAZ QUANDO NÃO ESTÁ NA ESCOLA?
(   ) Assiste à TV
(   ) Ouve rádio
(   ) Joga video-game
(   ) Lê livros, revistas, gibis
(   ) Brinca na rua
(   ) Brinca dentro de casa
(   ) Outro – especificar______________________________________________________

2. QUAIS PASSEIOS QUE A CRIANÇA REALIZOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES? Especificar quem
acompanhou a criança – P (pai)  / M (mãe)  / Is (irmãos) / F (familiares) / E (educadores) / O (outro)

(   ) Bosque Municipal
(   ) Evento anual da cidade (feira, rodeio, ...)
(   ) Cinema ou teatro
(   ) Lanchonete
(   ) Praia
(   ) Viagem de trem
(   ) Sítio, chácara ou fazenda
(   ) Centro da cidade
(   ) Museu
(   ) Aeroporto
(   ) Circo
(   ) Shopping Center
(   ) Parque de diversões
(   ) Clube
(   ) Visitas a parentes/ amigos da famílias
(   ) Divertilândia
(   ) Viagem para outra cidade
(  ) Exposição (de pintura, de ciências, etc)

3. HÁ ATIVIDADES PROGRAMAS QUE A CRIANÇA REALIZA REGURLAMENTE?

(   ) Faz catecismo, estudos bíblicos ou evangelização
(   ) Frequenta núcleo municipal do bairro
(   ) Pratica esporte em clubes, academias, ginásios
(   ) Frequenta aulas para aprender atividade artesanato ( por exemplo, tapeçaria, pintura,...)
(   ) Tem aulas de piano, violão ou outro instrumento musical
(   ) Frequenta algum programa de atividades para crianças, como o Kurumim
(   ) Tem aulas de inglês ou de outro idioma
(   ) Faz computação
(   ) Outro - especificar ___________________________________________________

4. Quais atividades que os pais desenvolvem com a criança em casa? Especificar quem acompanhou a criança –
P (pai)  / M (mãe)  / Is (irmãos) / F (familiares) / E (educadores) / O (outro)

(   ) Brincar
(   ) Jogar video-game ou outros jogos
(   ) Assistir a filmes
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(   ) Assistir a programas de infantis na TV
(   ) Contar estórias e casos
(   ) Ler livros, revistas
(   ) Conversar sobre como foi o dia na escola
(   ) Conversar sobre notícias, filmes e outros programas de TV
(   ) Ouvir estórias da criança; conversar sobre assuntos que ela traz
(   ) Realizar juntos atividades domésticas, como lavar o carro, fazer almoço ou outras
(   ) Outras - especificar _____________________________________________________

5. QUAIS OS BRINQUEDOS QUE ELE (ELA) TEM OU JÁ TEVE? SEU FILHO TEM OU JÁ TEVE:

(   ) Uma cama só para ele
(   ) Brinquedos de andar (triciclo, bicicleta, patinete...)
(   ) Brinquedos para movimentos do corpo (corda de pular, balanço,...)
(   ) Instrumento musical de brinquedo ou de verdade (tambor, pianinho,...)
(   ) Brinquedo que lida com números (dados, dominó,...)
(   ) Brinquedos de letras (abecedários, quebra-cabeças com letras,...)
(   ) Brinquedo de aprender cores, tamanhos, formas (quebra-cabeça, encaixes,...)
(   ) Brinquedos para conhecer nomes de animais (livros, miniaturas,...)
(   ) Objetos como giz, lousa, cola, tinta, tesoura, lápis de cor e papel
(   ) Aparelho de som com discos
(   ) Um animal de estimação
(   ) Livrinhos de estórias infantis
(   ) Jogos de regras (dama, loto, senha, memória,...)
(   ) Brinquedos de faz de conta (panelinhas, bonecas, martelo, serrote,...)
(   ) Brinquedos de construção (blocos, lego, pinos mágicos,...)
(   ) Brinquedos de rodas (carrinhos, trens, carrinhos de boneca,...)
(   ) Video-game
(   ) Bola, pipa, bola de gude, carrinho de rolemã
(   ) Outros - especifique _____________________________________________________

6. HÁ JORNAIS E REVISTA NA SUA CASA?

(   ) Não
(   ) Sim – tipo:
(   ) Jornal
(   ) Revista - (   ) de notícias      (   ) de TV         ( ) feminina         (   ) de fotonovela         (   ) de esporte

(   ) religiosa          (   ) outra - especifique ________________________________

7. HÁ LIVROS NA SUA CASA?
(   ) Não
(   ) Sim - tipo:
(   ) escolares
(   ) romances, contos, literatura
(   ) livrinhos infantis
(   ) religiosos (bíblia, evangelhos, catecismo)
(   ) enciclopédias
(   ) dicionário
(   ) outros - especifique _____________________________________________________

8. ALGUÉM EM CASA ACOMPANHA A CRIANÇA NOS AFAZERES DA ESCOLA

Alguém em casa ninguém a mãe o pai Outra pessoa (quem?)
Verifica se o material escolar
está em ordem (   ) (   ) (   ) (   )
Avisa quando é hora de ir
para a escola (   ) (   ) (   ) (   )
Supervisiona a
lição de casa (   ) (   ) (   ) (   )
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Supervisiona o estudo para
as provas (   ) (   ) (   ) (   )
Comparece às
reuniões da escola (   ) (   ) (   ) (   )
Acompanha as notas e
freqüência às aulas (   ) (   ) (   ) (   )

Pontuação de cada item: mãe e pai = 3; só a mãe = 2; só o pai = 2; outra pessoa = 1; mãe, pai e outras pessoa = 1;
ninguém = 0

9. SEU FILHO TEM HORA CERTA PARA:

Sempre Às vezes Nunca
Almoçar (   ) (   ) (   )
Tomar banho (   ) (   ) (   )
Brincar (   ) (   ) (   )
Ir dormir (   ) (   ) (   )
Levantar-se de manhã (   ) (   ) (   )
Jantar (   ) (   ) (   )
Fazer a lição de casa (   ) (   ) (   )
Assistir à TV (   ) (   ) (   )

Pontuação: sempre = 2; às vezes = 1; nunca = 0

10. SUA FAMÍLIA COSTUMA ESTAR REUNIDA:

Sempre Às vezes Nunca
No café da manhã (   ) (   ) (   )

No almoço (   ) (   ) (   )

No jantar (   ) (   ) (   )
À noite, para assistir à TV (   ) (   ) (   )

E nos fins de semana Em casa
Em casa (   ) (   ) (   )
Em passeios (   ) (   ) (   )

Pontuação: sempre = 2; às vezes = 1; nunca = 0
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ANEXO D - Escala de Eventos Adversos

Escala de Eventos Adversos

Nome: ___________________________________ Data: ____ / ____ / ________
Procedimento: O entrevistador diz à mãe que vai ler uma lista de situações que podem acontecer na vida das
crianças, para que ela informe se alguma delas ocorreu com seu filho / sua filha. Em seguida, lê cada item do
formulário e pede à mãe que diga se o evento ocorreu nos últimos 12 meses ou anteriormente na vida da criança.
Preencher cada item com X na coluna apropriada. Se o evento ocorreu tanto nos últimos 12 meses como
anteriormente, marcar X nas duas colunas.

Acontecimentos
Ocorreu

nos
últimos

12 meses

Ocorreu
anterior-

mente

Nunca
ocorreu

Entrada na escola (1º grau)
Mudança de escola
Repetência na escola
Agressão da professora
Mais de uma troca de professoras no mesmo ano
Mudança de cidade
Suspensão da escola
Aumento da ausência do pai por oito horas ou mais por semana
Aumento da ausência da mãe por oito horas ou mais por semana
A mãe começou a trabalhar
Perda do emprego do pai/mãe (especificar quem)
Momentos difíceis do ponto de vista financeiro
Nascimento de um irmão
Hospitalização ou enfermidade séria da criança por duas semanas ou
mais
Hospitalização ou enfermidade grave de um dos pais por duas
semanas ou mais
Hospitalização ou enfermidade grave de um irmão/irmã da criança,
por duas semanas ou mais
Criança acidentada com seqüela (ex. perda de visão, colostomia)
A criança adquiriu uma deformidade visível
Acréscimo de um terceiro adulto na família
Morte de um amigo da criança
Morte de um avô/avó
Morte de um irmão
Morte do pai/mãe (especificar)
O relacionamento com os amigos/colegas piorou
Um irmão/irmã deixou definitivamente o lar, após conflitos
Gravidez de uma irmã solteira
Aumento de conflitos e brigas entre os pais
Separação dos pais
Mãe ou pai se casou de novo (especificar qual)
Divórcio dos pais
Um dos pais abandonou a família
Consumo de álcool ou droga pelo pai/ da mãe
Problema de saúde mental do pai/mãe
Litígio entre os pais pela guarda da criança
Litígio entre os pais por causa de pensão
Problemas dos pais com a justiça ou a polícia?
Outros eventos: quais?
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ANEXO E - Escala de Adversidade Crônica

Escala de Adversidade Crônica

Nome: ___________________________________ Data: ____ / ____ / ________

CONDIÇÕES ADVERSAS PROLONGADAS OU RECORRENTES: DURAÇÃO DE UM ANO OU MAIS OU
OCORRÊNCIA PREPETIDA DURANTE UM ANO OU MAIS.

Condição Duração em anos Período da vida da
criança

Doença crônica da criança: qual?

Procedimento médico invasivo: qual?

Uso de prótese: qual?

Uso de óculos

Criança com visão subnormal

Criança com audição subnormal

Sinal de nascença visível: qual?

Hospitalização recorrente da criança

Temperamento (“gênio”) difícil do pai

Temperamento (“gênio”) difícil da mãe

Conflitos familiares recorrentes ou crônicos

Conflitos conjugais recorrentes ou crônicos

Distúrbio mental crônico do pai ou substituto

Distúrbio mental crônico da mãe ou substituta

Dependência de droga pelo pai ou substituto

Dependência de droga pela mãe ou substituta

Alcoolismo severo do pai ou substituto

Alcoolismo severo da mãe ou substituta

Outra - especificar
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ANEXO F - Questionário de Capacidades e Dificuldades (versão mães)
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ANEXO G - Questionário de Capacidades e Dificuldades (versão professores)

Professor (a): ___________________________________________________________

Há quanto tempo é professor (a) deste aluno? _______________________________________

Rendimento Acadêmico do aluno:       O___       MB___        B____      R___        I____
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ANEXO H - Itens do Critério de Classificação Econômica Brasil desenvolvido pela

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas – ABEP


