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Resumen
El ni•o en el colegio pasa por un proceso de desarrollo a trav‚s del cual se observan
grandes variedades individuales. Mereer (1994) refiere que muchos individuos frustrados,
por las dificultades que tienen en adquirir conocimientos, actƒan de modo disruptivo y
tienen sentimientos negativos de autoestima, por centrarse en lo que no consiguen realizar.
En su relaci€n con el profesor, el ni•o tiene que sentir seguridad, confianza y refuerzo
positivo, para evitar as„, el ciclo vicioso entre dificultades de aprendizaje y problemas
emocionales. Segƒn Fonseca (2008), los ni•os con inestabilidad social y emocional son
susceptibles de obtener bajos resultados escolares, dado que los disturbios emocionales
causan la desintegraci€n del comportamiento y del potencial de aprendizaje.

Palabras clave: Perturbaciones, J€venes, Dificultades, Colegio, Emociones

Summary
The child at school goes through a development path over which are observed great
individual varieties. Mercer (1994) notes that many individuals confronted with their
difficulties in acquiring knowledge act in a disruptive way and have negative feelings of
self-esteem by fixing themselves in what they cannot do. In the relation with the teacher,
the child has to feel security, confidence and positive reinforcement, thus avoiding the
vicious cycle between learning disabilities and emotional problems. According to Fonseca
(2008) children with emotional and social instability are likely to get low-achieving
students, since emotional disturbances cause the collapse of behavior and learning
potential.

Maria LuÉs Afonso Martins
Sixto Cubo Delgado

2

IntervenÄÅo PsicopedagÇgica e EducaÄÅo Especial

Keywords: Disorders, Youth, Difficulties, School, Emotions

Maria LuÉs Afonso Martins
Sixto Cubo Delgado

3

IntervenÄÅo PsicopedagÇgica e EducaÄÅo Especial

Introdu„…o
O Tema deste trabalho consiste na rela…†o existente entre Dificuldades de Aprendizagem
(DA) e Distƒrbios Emocionais (DE).
As DA t‡m gerado muitos debates, continuam a ser um grande de desafio, tanto para
educadores, terapeutas como para profissionais de saƒde.
A aus‡ncia de acordo entre os investigadores na ˆrea das DA, nomeadamente, no que
concerne ‰s caracter„sticas diferenciais e defini…Šes das crian…as com DA Garrido e Molina
(1996) tem vindo a dificultar o avan…o na investiga…†o.
De acordo com Citoler (1996) esta ‚ uma ˆrea do saber complexa e misteriosa, contudo, a
relev‹ncia e os conhecimentos que a investiga…†o tem avan…ado pode considerar-se que
estamos bastante mais preparados para avaliar e intervir com alunos com DA, do que hˆ
duas d‚cadas atrˆs.
Para Correia (2008) o conceito de DA, aparece quando da necessidade de se perceber o
motivo pelo qual, um grupo de alunos ditos “normais” apresentam constantemente
insucesso escolar, essencialmente nas disciplinas de leitura, escrita e matemˆtica. Ainda
segundo este autor, o aluno com DA ‚ geralmente um aluno com potencial para
aprendizagem m‚dio ou acima da m‚dia, sendo este um aspecto a salientar no sentido de o
ajudar e incentivar a perceber as suas ˆreas fortes e necessidades educativas.
Segundo Fonseca (1995, 1997) todo o individuo ‚ cognitivamente modificˆvel, mesmo
quando identificado como portador de disfun…Šes cognitivas.
A crian…a constr€i a sua pessoa e os conhecimentos atrav‚s da experi‡ncia do mundo que a
rodeia. Ž essencial que o sentimento de seguran…a e a qualidade desse mundo sejam
facilitadores de um envolvimento progressivo e eficaz Fonseca (2008).
Ž do conhecimento geral que os alunos, ao longo do processo ensino-aprendizagem, e
consoante as suas caracter„sticas individuais, apresentem necessidades educativas que se
diferenciam, deferindo-se estas por aquilo que cada ser individualmente necessita para
realizar progressos.
Segundo Erikson (1963) as principais tarefas desenvolvimentais das pessoas, s†o a
aquisi…†o de confian…a, autonomia e iniciativa. Quando a crian…a atinge a idade escolar,
fica mais suscept„vel ao insucesso e ‰ rejei…†o dos seus pares.
A crian…a na escola passa por um percurso de desenvolvimento no decorrer do qual se
observam grandes variedades individuais e inter-individuais.
A aprendizagem e o desenvolvimento realizam-se atrav‚s de uma interac…†o constante com
os outros, o que valoriza o papel fundamental da mediatiza…†o na aprendizagem.
Maria LuÉs Afonso Martins
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Mercer (1991) sugere que muitos indiv„duos com Dificuldades de Aprendizagem,
frustrados com as suas dificuldades para adquirir conhecimentos, actuam de modo
disruptivo e t‡m sentimentos negativos de auto-estima, por se fixarem no que n†o
conseguem fazer.
De acordo com Kirby e Williams (1991) os problemas emocionais ou s€cio-emocionais
que geralmente aparecem nos indiv„duos com DA aparentemente s†o consequ‡ncias dos
seus problemas cognitivos e de repetidos fracassos nas actividades escolares.
Estas crian…as, precisam de encorajamento, de est„mulos de gratifica…†o, e de aten…†o
constante. Vivenciam muitas vezes problemas de organiza…†o do espa…o e do tempo; agem
sem pensar, o que origina um maior nƒmero de insucessos.
Segundo Fonseca (2008) as crian…as com DA apresentam frequentemente instabilidade
emocional e baixa toler‹ncia ‰ frustra…†o.
Os pais descrevem-nas geralmente como crian…as nervosas, desatentas, irrequietas,
desorganizadas, etc.
T‡m por vezes, um comportamento social, desajustado em fun…†o da realidade que vivem.
Nestas crian…as tamb‚m se verificam sentimentos de abandono, exclus†o e de insucesso
escolar, insucesso que quando repetitivo produz o seu efeito e leva a crian…a a ter
comportamentos de evitamento, fobias e resist‡ncia perante as tarefas escolares.
Estes insucessos tender†o a ser resolvidos ou minimizados se a atmosfera afectiva e
relacional se desenvolver favoravelmente Fonseca, (2008). Na rela…†o m†e-filho, ‚
essencial que a crian…a sinta seguran…a, interesse, carinho e apoio.
Na rela…†o com o professor a crian…a tem que sentir confian…a, empatia, amizade e refor…o
positivo face aos trabalhos que apresenta, s€ assim se pode evitar o ciclo vicioso entre as
DA e os problemas emocionais.
De acordo com Fonseca (2008) as crian…as com instabilidade social e emocional s†o
suscept„veis de obter baixos resultados escolares, uma vez que os distƒrbios emocionais
causam a desintegra…†o do comportamento e o potencial de aprendizagem.
Martin (1994) refere que existem sintomas e transtornos que s†o formados como factores
associados com as dificuldades de aprendizagem escolar e que podem ser a causa dessa
dificuldade.
De acordo com Roeser e Eccles (2000) as dificuldades comportamentais e emocionais s†o
responsˆveis pelo fraco rendimento escolar, que por sua vez afectam os sentimentos e os
comportamentos da crian…a, conduzindo por vezes ‰ ansiedade generalizada, sentimentos
de inferioridade, impulsividade, agress†o.
Maria LuÉs Afonso Martins
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Objectivos
Considerando as vˆrias leituras efectuadas conclui-se que hˆ de facto uma estreita rela…†o
entre Distƒrbios Emocionais e Dificuldades de Aprendizagem.
O presente estudo pretende:
 Analisar as diferentes caracter„sticas dos Distƒrbios Emocionais em alunos do 6• e 8•
ano de uma escola rural e de uma escola urbana; a correla…†o entre responsabilidade e
m‚dia escolar e a correla…†o entre perturba…†o emocional e desempenho escolar
 Identificar as rela…Šes existentes entre os tra…os de personalidade medidos pelo
inventˆrio de personalidade de Gordon GPP-I e o desempenho escolar
 Comparar a estabilidade emocional em alunos e alunas das duas escolas;
Em rela…†o com a anˆlise inferencial realizada, mostramos a continua…†o dos resultados
obtidos nas duas hip€teses de trabalho formuladas.

Hip†teses
 S†o esperados valores semelhantes de perturba…†o emocional entre os alunos da escola
rural e os alunos da escola urbana.
 Ž esperada uma correla…†o positiva entre a responsabilidade e os resultados escolares.

M€todo
Desenho:
Foi utilizada a metodologia descritiva.

Participantes:
Neste estudo participaram 262 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos.
Dos alunos que colaboraram nos estudos, 54% eram do sexo masculino e os restantes 46%
do sexo feminino.
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Gr•fico 1- G‚nero
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Relativamente ao tipo de escola, 52% dos alunos frequentam a escola urbana e 48% a
escola rural.

Gr•fico 2- Tipo de escola
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A m‚dia de idades dos alunos ‚ de 12,7 anos (desvio padr†o = 1,4 anos), o aluno mais
novo tem 10 anos e o mais velho 17 anos. O escal†o etˆrio mais representado ‚ o escal†o
dos 11 anos, que representa 29,8% do total de alunos.

Gr•fico 3 - Distribuiƒ„o por idades
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No que se refere ‰ representa…†o por anos curriculares a nossa amostra ‚ muito equilibrada
dado que 50% dos alunos frequentam o 8• ano e os restantes 50% o 6• ano.

Gr•fico 4 – Ano Curricular

8.Ä Ano
50%

6.Ä Ano
50%

Instrumentos
No 6• ano foram utilizados o GPP-I, Perfil e Inventˆrio de Persolnalidade de Gordon; no 6•
ano foram utilizadas as avalia…Šes do 2• per„odo relativamente ‰s disciplinas de Portugu‡s,
Matemˆtica, Hist€ria, Ingl‡s e Ci‡ncias; no 8• ano foram utilizadas as avalia…Šes do 2•
per„odo nas disciplinas de Portugu‡s, Matemˆtica, Hist€ria, Ingl‡s, F„sico-Qu„mica,
Ci‡ncias e Geografia.
Foi utilizado o teste GPP-I Perfil e Inventˆrio de Personalidade de Gordon. Este
questionˆrio resulta da escolha de t‚cnicas e instrumentos para a realiza…†o deste trabalho
foi pensada e escolhida tentando de melhor forma poss„vel utilizar o que melhor atendesse
aos factores que dizem respeito ‰ fiabilidade, aplicabilidade e funcionalidade.
Deste modo na variˆvel 1, Dificuldades de Aprendizagem, no 6• ano s†o utilizadas as
avalia…Šes do 1• per„odo relativamente ‰s disciplinas de Portugu‡s, Matemˆtica, Hist€ria,
Ingl‡s e Ci‡ncias, no 8• ano s†o utilizadas as avalia…Šes do 1• per„odo nas disciplinas de
Portugu‡s, Matemˆtica, Ingl‡s, Hist€ria, F„sico ou Qu„mica, Ci‡ncias e Geografia.
Na variˆvel 2 ‚ utilizado o teste GPP-I Perfil e Inventˆrio de Personalidade de Gordon.
Este questionˆrio resulta da jun…†o de duas provas: o Perfil de Personalidade de Gordon
(GPP) e o Inventˆrio de Personalidade de Gordon (GPI).
O GPP–I ‚ formado por oito escalas, sendo que as primeiras quatro pertencem ao GPP e as
restantes pertencem ao GPI.
O Perfil de Personalidade avalia quatro dos aspectos mais relevantes no dia-a-dia, tais
como: a Ascend‡ncia, a Responsabilidade, a Estabilidade Emocional e a Sociabilidade.
Maria LuÉs Afonso Martins
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Na ascend‡ncia as pontua…Šes elevadas referem indiv„duos que se afirmam, que s†o
activos e capaz de tomar decisŠes. S†o sujeitos que n†o se deixam influenciar por pressŠes
e apresentam auto-confian…a nas rela…Šes com os outros. Os sujeitos com pontua…Šes
baixas geralmente, t‡m um papel passivo no grupo, falam pouco, e dependem da opini†o
dos outros.
Responsabilidade – Nesta escala as pontua…Šes elevadas caracterizam indiv„duos que
levam as tarefas at‚ ao fim, que s†o determinadores e perseverantes.
As pontua…Šes baixas dizem respeito a indiv„duos inconstantes ou desleixados e que n†o
assumem responsabilidades.
Estabilidade Emocional – Normalmente as pontua…Šes elevadas caracterizam indiv„duos
com estabilidade emocional estˆvel, tranquilos, pouco tensos e que relaxam com
facilidade.
Os indiv„duos que pelo contrˆrio s†o hiper-sens„veis, ansiosos e intolerantes face a
situa…Šes mesmos agradˆveis, t‡m, regra geral, pontua…Šes baixas.
Sociabilidade – Nesta escala as pontua…Šes elevadas referem-se a indiv„duos com
facilidade de relacionamento. Enquanto que pontua…Šes baixas caracterizam indiv„duos
com

falta

de

interesse

em

estar

com

outras

pessoas

ou

em

desenvolver

trabalhos/actividades de grupo.
Auto-Estima – A soma da pontua…†o directa das quatro escalas do perfil proporciona uma
medida de Auto-Estima.
As pontua…Šes muito elevadas, mostram a vontade de dar uma boa imagem de si; enquanto
que as pontua…Šes baixas podem ser indicador de necessidade de algum tipo de
psicoterapia.
O Inventˆrio de Personalidade avalia caracter„sticas pessoais: Prud‡ncia, Originalidade,
Relacionamento Pessoal e Vitalidade.
Prud†ncia – As pontua…Šes elevadas caracterizam indiv„duos que n†o tomam decisŠes sem
ponderar os pr€s e os contras, que n†o gostam de correr riscos.
As pontua…Šes baixas reflectem indiv„duos que actuam instintivamente, que tomam
decisŠes precipitadas e gostam de correr riscos.
Originalidade – Indiv„duos que gostam de enfrentar problemas dif„ceis, que s†o
intelectualmente activos e curiosos, que fomentam a discuss†o de questŠes pertinentes, t‡m
geralmente pontua…Šes elevadas, ao que pelo contrˆrio t‡m pontua…Šes baixas, n†o t‡m
preocupa…†o em adquirir conhecimentos, n†o demonstram interesses em discutir assuntos
pol‚micos.
Maria LuÉs Afonso Martins
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Relacionamento Pessoal – Os indiv„duos que pontuam classifica…Šes elevadas
caracterizam-se por acreditar nas pessoas, s†o compreensivos, pacientes e tolerantes. As
pontua…Šes baixas dizem respeito a indiv„duos desconfiados, cr„ticos. Aborrecem-se com
facilidade com os outros.
Vitalidade - As pontua…Šes elevadas referem-se a indiv„duos com mentalidade ˆgil e
desembara…ada, s†o normalmente vigorosos e energ‚ticos, pelo contrˆrio, os indiv„duos
com baixo n„vel de vitalidade, e de energia, com cansa…o fˆcil, apresentam baixas
pontua…Šes.
O GPP–I tem como principais caracter„sticas, a forma como foi constru„do, e o seu m‚todo
de resposta. Tanto o Perfil como o Inventˆrio apresentam as afirma…Šes agrupadas em
conjuntos de quatro sendo que est†o agrupados de modo a que os sujeitos das quatro
afirma…Šes apresentadas, considerem duas no mesmo grau de aceita…†o social e duas no
mesmo grau de rejei…†o social.
O indiv„duo tem que, em cada conjunto, assinalar a afirma…†o que mais se identifica com a
sua maneira de ser e assinalar a que menos se identifica com a sua maneira de ser.
O m‚todo de escolha for…ada, diminui a possibilidade de que a afirma…†o escolhida seja
condicionada pelo grau de aceita…†o social.
O GPP–I ‚ uma prova sem tempo limite, fiˆvel e de auto-aplica…†o.
Sendo uma prova sem tempo limite, tem regra geral a dura…†o de 25 minutos, e ‚ aplicˆvel
a Adolescentes e Adultos.

Resultados
Os valores da estat„stica descritiva relacionadas com o desempenho escolar nas diversas
disciplinas, m‚dia, nota m„nima e nota mˆxima, podem ser apreciadas nas tabelas
seguintes. A m‚dia mais elevada no 6• ano ocorreu na disciplina de Ci‡ncias da natureza
(3,66) e no 8• ano em Franc‡s (3,13). No 6• ano, a disciplina em que houve menor
dispers†o de notas foi a portugu‡s (dp=,755) e no 8• ano a menor dispers†o de notas
ocorreu na disciplina de Ci‡ncias da natureza (dp=0,613).
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Tabela 1 – Estat€sticas descritivas das notas do 6‡ ano
N

M„nimo

Mˆximo

M‚dia

Portugu‡s

130

2

5

3,27

Ingl‡s

129

2

5

3,26

Hist€ria e Geografia

129

2

5

3,38

Matemˆtica

129

2

5

3,19

Ci‡ncias Natureza

129

2

5

3,66

M‚dia

130

2,00

5,00

3,3508

Tabela 2 – Estat€sticas descritivas das notas do 8‡ ano
N

M„nimo

Mˆximo

M‚dia

Portugu‡s

132

2

5

2,80

Ingl‡s

131

2

5

2,92

Franc‡s

131

2

5

3,13

Hist€ria

132

2

5

2,99

Geografia

132

2

5

3,01

Matemˆtica

132

2

5

3,02

Ci‡ncias Natureza

132

2

5

3,11

Fisico Qu„mica

132

2

5

3,02

M‚dia

132

2,00

5,00

2,9984

A representa…†o grˆfica das notas das disciplinas referenciadas pode ser apreciada no
grˆfico n• 5. Observa-se que nas disciplinas comuns os alunos do 6• ano obt‡m valores
superiores aos alunos do 8• ano.

Maria LuÉs Afonso Martins
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Gr•fico 5 – Notas nas disciplinas de estudo do 6‡ e 8‡ ano
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Relativamente ‰ estat„stica descritiva os valores relacionados com os tra…os de
personalidade do Inventˆrio de Personalidade de Gordon, m‚dia, desvio padr†o, valor
m„nimo e valor mˆximo, podem ser apreciadas na tabela seguinte. Indica-se tamb‚m os
valores de aferi…†o portuguesa para uma amostra de adolescentes. A compara…†o entre os
valores obtidos por n€s e os valores de aferi…†o, realizada com o teste t de Student para
uma amostra, indica-nos que todas as diferen…as s†o estatisticamente significativas. Todos
os valores dos sujeitos da nossa amostra s†o inferiores aos da aferi…†o portuguesa. Referese que a aferi…†o portuguesa foi realizada para uma amostra de adolescentes (n=467), a
frequentar entre o 9• e 0 12• ano, e a nossa amostra s†o sujeitos com idades compreendidas
entre os 10 e os 17 anos, que frequentam o 6• e o 8• ano. Da„, que importa relativizar as
diferen…as significativas que se encontrou.

Maria LuÉs Afonso Martins
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Tabela 3 – Estat€sticas descritivas do GP-PI
Resultados
da aferi…†o
p

N

M„nimo

Mˆximo

M‚dia

Ascend‡ncia

262

9

31

20,96

22,1

0,00*

Responsabilidade

262

10

33

21,36

23,1

0,00*

Estabilidade Emocional

262

5

33

20,16

21,3

0,00*

Sociabilidade

262

5

32

21,85

22,6

0,00*

Prud‡ncia

262

3

32

20,64

21,7

0,00*

Originalidade

262

9

32

22,26

24,0

0,00*

Relacionamento Pessoal

262

7

36

20,64

22,1

0,00*

Vitalidade

262

7

34

22,65

23,8

0,00*

Auto-Estima

262

38

108

84,33

89,6

0,00*

Portuguesa

Gr•fico 6 – Valores obtidos no GPP-I
100
80
60
40
20
0
Asc.

Resp.

Est.
Emo.

Soc.

Prud.

Orig.

Rel.
Pessoal

Vital.

AEstima

As correla…Šes entre os tra…os de personalidade medidos pelo GPP-I indicam-nos que na
sua generalidade os coeficientes s†o positivos, moderados ou fracos e significativos. A
excep…†o ‚ a correla…†o entre prud‡ncia e sociabilidade que ‚ negativa e muito fraca,
embora significativa. Genericamente, estes valores est†o em sintonia com os obtidos na
aferi…†o portuguesa.
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Tabela 4 – Coeficientes de correlaƒ„o
Rel.
Asc.

Resp.

Est. Emo

Soc.

Prud.

Orig.

Responsabilidade

,263(**)

Est. Emocional

,333(**)

,585(**)

Sociabilidade

,568(**)

,185(**)

,015

,073

,448(**)

,312(**)

-,163(**)

Originalidade

,357(**)

,433(**)

,251(**)

,201(**)

,301(**)

Rel. Pessoal

,332(**)

,355(**)

,378(**)

,189(**)

,409(**)

,421(**)

Vitalidade

,297(**)

,368(**)

,231(**)

,126(*)

,174(**)

,408(**)

Prud‡ncia

Pessoal

,182(**)

A correla…†o entre os tra…os de personalidade e o desempenho escolar pode ser apreciado
na tabela n• 5. As correla…Šes mais elevadas situam-se entre o tra…o responsabilidade
(0,400) e estabilidade emocional (0,298).

Tabela 5 – Correlaƒ„o Traƒos de personalidade e desempenho escolar
M‚dia
das notas
Ascend‡ncia
Responsabilidade

,400(**)

Estabilidade Emocional

,298(**)

Sociabilidade

Sixto Cubo Delgado

-,068

Prud‡ncia

,259(**)

Originalidade

,270(**)

Relacionamento Pessoal

Maria LuÉs Afonso Martins

-,008

,083

Vitalidade

,214(**)

Auto-Estima

,239(**)
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Hip†tese 1 – S…o esperados valores semelhantes de perturba„…o emocional entre os
alunos da escola rural e os alunos da escola urbana.

Tabela 6 – Teste t de Student para amostras independentes
Teste de Levene
para a igualdade
de vari‹ncias

t-test para a igualdade de m‚dias
95% intervalo de
Sig.

confian…a da dif.
Desv.

Igualdade

de

vari‹ncias assumida
Igualdade

de

vari‹ncias

n†o

(bi-

Diferen…a

Padr†o da

Limite

Limite

caudal)

m‚dia

diferen…a

inferior

superior

260

,301

-,691

,666

-2,003

,621

244,589

,304

-,691

,671

-2,012

,630

F

Sig.

t

df

3,885

,050

-1,037

-1,030

assumida

N†o se encontraram diferen…as estatisticamente significativas nos valores m‚dios de
perturba…†o emocional entre os alunos da escola rural e os alunos da escola urbana,
t(260)=-1,037, p=0,301.

Tabela 7 – Estat€sticas de grupo
Sexo
Estabilidade Emocional

Rural
Urbano

Maria LuÉs Afonso Martins
Sixto Cubo Delgado

N

M‚dia

126

19,80

136

20,49
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Hip†tese 2 - ˆ esperada uma correla„…o positiva entre a responsabilidade e os
resultados escolares.

Tabela 8 – Coeficiente de correlaƒ„o responsabilidade vs resultados escolares
M‚dia dos resultados

Correlaci€n de Pearson

,400**

escolares

Sig. (bilateral)

,000

N

262

** correla…†o positiva para p<0,01

A correla…†o obtida por n€s entre a responsabilidade e os resultados escolares foi de 0,400.
Ž um valor positivo, moderado e significativo para um n„vel de signific‹ncias 0,01. Assim,
confirmamos a hip€tese enunciada.

Quando se comparam as escolas (rural versus urbana) verifica-se que as correla…Šes entre
responsabilidade e resultados escolares continuam a ser significativas e positivas, embora
sejam mais elevadas (moderada) na escola urbana (0,429) do que na escola rural (0,290).

Tabela 9 – Coeficiente de correlaƒ„o responsabilidade vs resultados escolares
M‚dia dos
resultados
escolares

Tipo de escola
rural

Responsabilidade

,290(**)
,001
126

urbana

Responsabilidade

,429(**)
,000
136

** correla…†o positiva para p<0,01

Maria LuÉs Afonso Martins
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CONCLUS‰O
Este trabalho foi efectuado com o objectivo de contribuir para um melhor esclarecimento
sobre as Dificuldades de Aprendizagem (DA) e os Distƒrbios Emocionais (DE).
As DA t‡m implica…Šes directas na escolariza…†o dos alunos. Rebelo (1993) diz-nos que as
DA podem impedir que o aluno atinja os objectivos propostos.
Fonseca (2008) refere estudos longitudinais demonstram que os problemas das
aprendizagens dos alunos se podem manter por vˆrios anos de escolaridade, “verificandose que n†o ‚ feita uma identifica…†o atempada das dificuldades dos alunos.” Constatamos
assim, que nas escolas ainda n†o existe uma perspectiva preventiva das dificuldades de
aprendizagem. A escola deve ter em linha de conta; desenvolver o potencial de cada aluno
e respeitar as caracter„sticas individuais de cada um refor…ando os pontos fortes e apoiando
na supera…†o dos pontos fracos.
Deste modo a escola evitaria a exclus†o e a discrimina…†o dos alunos no processo ensinoaprendizagem.
Ž de real…ar que existem situa…Šes em que uma DA pode ocorrer com concomitantemente
com outros aspectos desfavorˆveis, nomeadamente; distƒrbios emocionais, influ‡ncias
ambientais, condi…Šes sociais desfavorˆveis, entre outras.
Como jˆ foi referido tamb‚m os transtornos de ansiedade prejudicam bastante o
rendimento escolar.

O principal objectivo do nosso estudo ‚ identificar as rela…Šes existentes entre os tra…os de
personalidade medidos pelo Inventˆrio de personalidade de Gordon GPP-I e o desempenho
escolar.
Para o efeito seleccionou-se uma amostra de alunos de duas escolas sitas, uma a norte de
Lisboa e outra a Sul de Lisboa, concretamente, a primeira no distrito de Lisboa, na
localidade da Malveira, e a segunda no distrito de Setƒbal, na cidade de Almada. Esta
amostra ‚ designada amostra por conveni‡ncia, ‚ relativamente equilibrada em termos da
sua composi…†o por g‚nero e tipo de escola (rural versus urbana). Os dados foram
recolhidos durante os meses de Mar…o e Abril de 2009.

As correla…Šes encontradas entre as subescalas do GPP-I, s†o genericamente semelhantes
‰s encontradas pelos autores durante a aferi…†o para a popula…†o portuguesa.
Concretamente observam-se correla…Šes positivas, moderadas ou fracas e significativas.
Maria LuÉs Afonso Martins
Sixto Cubo Delgado

17

IntervenÄÅo PsicopedagÇgica e EducaÄÅo Especial

As correla…Šes entre os tra…os de personalidade e o desempenho escolar permitem-nos
concluir por uma maior rela…†o entre o tra…o responsabilidade e estabilidade emocional e
desempenho escolar. Estas correla…Šes s†o positivas, moderadas ou fracas mas
significativas, 0,40 e 0,298, respectivamente.

Quando se comparam os valores m‚dios de perturba…†o emocional nos alunos da escola
rural e da escola urbana, n†o se observam diferen…as estatisticamente significativas
(p=0,302), embora os alunos da escola rural obtenham valores mais baixos neste tra…o
(19,8 vs 20,49).

Id‡ntica observa…†o pode ser feita relativamente ‰ compara…†o entre alunos e alunas
(p=0,607). Embora as diferen…as n†o sejam significativas constata-se que os alunos obt‡m
valores ligeiramente mais elevados do que as alunas (20,3 versus 19,9).

Maria LuÉs Afonso Martins
Sixto Cubo Delgado
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