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Contextualização



Contextualização
O sistema educacional brasileiro se divide em Educação

básica e Ensino superior

0-3 4-5 6-14 15-17 ≥18

Creches Pré-escola Fundamental Médio Superior

Educação infantil

Educação básica Ensino superior



Contextualização
Em todas as etapas, o acesso é público, o que significa

que não há pagamento direto do serviço desde a creche
até o ensino superior

Entre outros efeitos deste fato, há maior permanência
das crianças no sistema educacional

A cidade do Rio de Janeiro, até 2013, era dividida e 10
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)



As 10 CREs



Avaliação infantil
Em função de programas governamentais, visou-se

construir um painel para avaliação e monitoramento do
sistema. Assim, seria fundamental ter medidas sobre as
habilidades infantis. Porém, crianças muito novas não são
avaliadas por provas e testes cognitivos, tais com os citados
abaixo:

Etapa da educação Avaliação

Creches e pré-escolas ?

Ensino fundamental (2 ano) Provinha brasil

Ensino fundamental (5 e 9 ano) Prova brasil

Ensino médio ENEM

Ensino superior ENADE

Escalas de desenvolvimento



Ages and Stages 
Questionnaire
Social and Emotional



O ASQ:SE
O ASQ:SE foi utilizado para avaliar crianças 

matriculadas em creches e pré-escolas em 2011 e 
2012

Trata-se de um instrumento de rastreio dos 
aspectos sociais e emocionais do desenvolvimento 
infantil

Aplicação breve

Extensivo (avalia dos 6 meses aos 5 anos)

Itens fáceis de serem respondidos por pessoas sem 
formação específica em áreas da saúde 



O ASQ:SE
Entre os indicadores psicométrios, sua pesquisa de validação 

inicial alcançou: 

 Sensibilidade de 94,5 

 Especificidade de 91,8 em relação às diferentes escalas 
para detecção de algum tipo de problema no 
desenvolvimento social eou emocional infantil

 Consistência interna (Alfa de Cronbach) entre 0,67 a 0,9

No processo de validação brasileira, encontrou-se duas 
dimensões que, pelo conteúdo dos itens, foi nomeada e 
“Social” e “Emocional”

O ASQ:SE é codificado com 0, 5 ou 10 e altos valores sugerem
algum atraso no desenvolvimento



Motivação do trabalho 



Objetivos
Sabendo que a avaliação do desenvolvimento das 

habilidades sociais e emocionais tem relevância 
familiar, social e de gestão pública, visou-se:

1. Adaptar as escalas de 3 e 4 anos do ASQ:SE para 
uma escala com itens comuns às duas faixas 
etárias

2. Apresentar uma análise longitudinal do 
desenvolvimento de aspectos emocionais e sociais 
de crianças usuárias de instituições públicas 
avaliadas tanto aos seus 3 anos (2011), quanto aos 
4 anos (2012)



Participantes



Amostra
Os 6530 participantes (53% masculino) estavam

distribuídos em 357 escolas nas 10 CRES



Método
Análise fatorial exploratória

Análise fatorial confirmatória

Versão longitudinal do ASQ:SE

Análises estatísticas



Análise fatorial 
Exploratória



AFE
A analise fatorial exploratória foi feita na escala de 3

e 4 anos (individualmente) contando com uma
subamostra dos participantes deste trabalho . Os
resultados indicaram que ambas as escalas
permanecem com ajuste adequado para duas
dimensões.

CFI & TLI ≥ 0.90 (Qualidade do ajuste)

RMSEA ≤ 0.08 (Resíduos)



Análise fatorial 
Confirmatória



AFC
A analise fatorial confirmatória mostrou que a

escala de 3 anos foi marginalmente aceitável,
enquanto a de 4 anos poderia ser aceita.

Tendo em vista que havia itens com carga fatorial <
.32 e itens que só faziam parte de uma única escala,
fizemos outra análise de um modelo confirmatório
da escala longitudinal, que foi composta da com
itens comuns a ambas as escalas e com λ ≥ 0,32 na
AFE.



Analise fatorial 
confirmatória – Modelo 
longitudinal



Itens emocionais

Os 13 itens emocionais foram associados a
competências como autorregulação, obediência e
condições fisiológicas, como alimentação e sono



Itens sociais

Os 10 itens sociais foram relacionados à
comunicação e a atividades lúdicas que as crianças
realizam entre elas



Qualidade do ajuste

O ajuste da versão longitudinal foi adequado, 
mostrando que a dimensionalidade da escala foi 
mantida



Análises estatísticas



Teoria Clássica dos Testes
A partir do somatório dos itens, criamos duas 

medidas para cada criança:

Aspectos sociais

Aspectos emocionais

Com dois resultados possíveis no acompanhamento 
nos dois anos:

A criança desenvolveu seus aspectos sociais ou 
emocionais

A criança não desenvolveu seus aspectos sociais 
ou emocionais



Resultados estatísticos



Resultados

Para ambos os sexos, a dimensão emocional teve maior
escore do que a social

Além disso, meninos sempre apresentam escores
maiores do que as meninas independente da dimensão



Resultados

Porém, os dados mostraram que tanto os meninos,
quanto as meninas tiveram aspectos sociais e
emocionais mais desenvolvidos aos 4 anos

Isto aponta para um desenvolvimento social e
emocional adequado



Considerações



Considerações
A escala construída para o acompanhamento

longitudinal das criançasse mostrou adequada

O acompanhamento longitudinal permitiu
monitorar o desenvolvimento destas crianças e
verificar diferenças maturacionais entre aspectos
emocionais e sociais

Estes resultados proporcionam evidências sobre o
desenvolvimento infantil que podem guiar a
construção de estratégias de intervenção


