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                                                        Crianças são como pandorgas 
Você gasta anos tentando tirá-las do chão. 
Você corre com elas até vocês dois ficarem com falta de 
ar. Elas caem, elas batem no teto... você faz curativos, 
conforta e assegura que algum dia elas vão voar. 
Finalmente, elas voam. 
Elas precisam de mais linha, e você continua liberar 
linha e soltá-las no ar. 
Elas puxam, e cada vez que a linha é fisgada, você 
sente, ao mesmo tempo, tristeza e alegria. 
A pandorga fica cada vez mais distante, e você sabe que 
não falta muito tempo antes daquela linda criatura 
romper a linha que une vocês dois e planar no ar...      
livre e sozinha. 
Somente neste momento você tem certeza de que seu 
trabalho está completo. 

 

(Texto sem indicação de autor, citado por WEBER, 2005)   
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RESUMO 
 

SALVADOR, A.P.V. Análise da relação entre práticas educativas parentais, 
envolvimento com tarefas escolares, depressão e desempenho acadêmico de 
adolescentes. Curitiba, 2007. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná.  
 
Os contextos familiar e escolar são importantes responsáveis pelo desenvolvimento da 
criança. Os pais transmitem as primeiras informações e interpretações sobre o mundo, 
e a escola é um ambiente socializador fundamental. Entretanto, é na relação com os 
pais que a criança encontra o suporte para lidar com as demandas escolares. Por isso, 
a relação pais-filhos constitui a base referencial para o desenvolvimento global do 
indivíduo, enfatizando-se assim, a importância de estudos sobre essa temática. Dentro 
deste contexto, o objetivo geral da presente pesquisa foi o de aprofundar os estudos 
sobre as interações entre pais e filhos, procurando identificar as relações existentes 
entre as seguintes variáveis: práticas educativas parentais, envolvimento dos pais nas 
tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares, 
sintomas depressivos dos filhos e desempenho acadêmico dos filhos. Para atingir tal 
objetivo, este estudo foi dividido em duas fases de coleta e análise de dados: 1) fase 
quantitativa e 2) fase qualitativa. Na primeira fase, foram aplicados quatro instrumentos 
(Escalas de Qualidade na Interação Familiar, Escala de Envolvimento dos Pais em 
Tarefas Escolares, Escala de Envolvimento dos Adolescentes em Tarefas Escolares e 
Children’s Depression Inventory) para 348 adolescentes de 6ª, 7ª e 8ª séries de escolas 
públicas e particulares de Curitiba. O desempenho acadêmico foi acessado através da 
média das notas escolares dos alunos. Os dados foram analisados através de testes 
estatísticos, como Correlação, Anova, Teste t e Qui-quadrado. Na segunda fase, foi 
realizada uma entrevista individual semi-estruturada com três adolescentes, escolhidos 
previamente pela pesquisadora de acordo com suas notas escolares. Os dados das 
entrevistas foram analisados qualitativamente. Verificou-se, através dos dados 
quantitativos, uma relação significativa (considerando p<0,05) entre as práticas 
parentais e seguintes variáveis: desempenho acadêmico dos filhos (F=5,018), 
envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares (F=23,571), sintomas depressivos 
dos filhos (F=25,845) e também com o envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos 
filhos (F=55,351). Verificou-se também que o desempenho acadêmico dos filhos esteve 
significativamente correlacionado (p<0,05) às seguintes variáveis: envolvimento dos 
pais nas tarefas escolares dos filhos (r=0,231), envolvimento dos adolescentes nas 
tarefas escolares (r=0,162) e sintomas depressivos (r=-0,256). A análise qualitativa 
apresentou convergência com os resultados quantitativos e adicionou detalhes 
importantes, constatando-se, por exemplo, que houve predominância de práticas 
parentais coercitivas na família da adolescente com baixo desempenho acadêmico, 
e predominância de práticas parentais não-coercitivas nas famílias dos dois 
adolescentes com alto desempenho acadêmico. A presente pesquisa demonstrou, 
assim, a importância da interação familiar, especificamente das práticas parentais, 
para o desenvolvimento de um repertório comportamental adequado dos filhos no 
ambiente escolar, sendo que o maior uso de práticas educativas parentais de 
envolvimento e menor uso de coerção mostraram-se mais significativos.  
 
Palavras-chave: práticas educativas parentais; desempenho acadêmico; depressão.  
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 ABSTRACT  
 

SALVADOR, A.P.V. Analysis of the relationship between parenting practices, 
involvement in schoolwork, depression and school achievement of 
adolescents . Curitiba, 2007. Dissertação de Mestrado – Education Postgraduate 
Program, Federal University of Parana. 
 
Children receive the first information and interpretations about the world from 
parents, and school is a fundamental socializing environment. However, it is in the 
relationship with parents that children find the support to cope with school demands. 
Therefore, parent-child relationships constitute the referential basis for the global 
development of the individual, thus emphasizing the importance of studying this topic. 
In this context, the main objective of the present research was to deepen the studies 
of parent-child interactions, to identify relationships between these variables: 
parenting practices, parental involvement on the child's homework, the child's 
academic performance and child's depressive symptoms. The study was divided in 
two phases of data collection and analysis: (1) quantitative phase and (2) qualitative 
phase. On the first phase four instruments (Scales of Family's Interaction Quality; 
Scale of Parental Involvement in School Homework; Scale of Student Involvement in 
School Work and Children's Depression Inventory) were applied to 348 students from 
6th, 7th and 8th Grade classes in Brazilian public and private schools. Academic 
performance was assessed through the average school grades of students.   
Statistical analysis was made using the tests of correlation, Anova, student's T test 
and the chi-square test. In the second phase a semi-structured interview was 
conducted with the participation of three adolescents, previously selected according 
to their school grades. The data collected from interviews were analyzed qualitatively. 
In the analysis of quantitative data it was verified a significant correlation (p<0,05) 
between the parenting practices and the following variables: child's academic 
achievement (F=5,018), adolescent involvement in school work (F=23,571), 
adolescent's depression symptoms (F=25,845) and the parental involvement on the 
child's school achievement (F=55,351). It was also verified that the adolescent's 
academic performance was correlated (p<0,05) to the following variables: parental 
involvement on child's homework (r=0,231), adolescent involvement in school work 
(r=0,162) and depression symptoms (r=-0,256). In the qualitative analysis showed 
convergence with the quantitative results and important details were added. It was 
verified, for instance, that coercive parental practices predominated on the family of 
the adolescent with low academic performance and that non-coercive parental 
practices predominated on the families of the two adolescents with high academic 
performance. Thus, the present research demonstrated the importance of family 
interactions, specifically the parenting practices characterized by high levels of 
parental involvement and low coercion, to the development of the child's adjusted 
behavioral repertoire in the school environment.  
 
Key-words: parenting practices; school performance; depression.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Justificativa 
 

Pais e educadores questionam-se acerca dos “limites” necessários à 

educação infantil, e sobre as melhores formas de se educar uma criança. No senso 

comum, quando se fala em desenvolvimento e educação de uma criança, parece 

não haver um consenso sobre a quem cabe a tarefa de proporcionar este processo. 

Por um lado, muitas famílias parecem acreditar que educar é função da escola; por 

outro lado, muitas escolas e os professores que nelas trabalham atribuem o 

desempenho dos alunos, sobretudo, a causas familiares (MALUF & BARDELLI, 

1991). Este contexto de dúvidas e confusões acerca do desenvolvimento e 

educação de crianças tem feito muitos pesquisadores se preocuparem com as 

interações entre pais e filhos a fim de estudar e encontrar respostas a essa 

demanda. Em decorrência disto, os estudos sobre estilos e práticas educativas 

parentais estão em evidência no início deste século.   

O presente trabalho identifica-se com tal preocupação e faz parte de um 

estudo sobre práticas e estilos parentais que vem sendo desenvolvido, há alguns 

anos, no “Projeto Criança: Desenvolvimento, Educação e Cidadania”, com 

participação sistemática da pesquisadora (bem como de outros colaboradores) sob 

supervisão da professora Doutora Lidia N. D. Weber. A pesquisadora visou dar 

continuidade a esta linha de pesquisa, iniciada no ano de 2001, procurando 

aprofundar-se em alguns aspectos ainda não pesquisados e sistematizados por este 

grupo de pesquisa.  

 A trajetória desta linha de pesquisa iniciou-se com estudos exploratórios 

sobre maus tratos na infância e sobre o uso de punições corporais como prática 

educativa parental (WEBER, VIEZZER, BRANDENBURG & ZOCCHE, 2002; 

WEBER, VIEZZER & BRANDENBURG, 2003a; WEBER, VIEZZER & 

BRANDENBURG, 2004a). Depois, houve uma ênfase nos estudos sobre estilos 

parentais e suas conseqüências para o desenvolvimento dos filhos (WEBER, 

BRANDENBURG & VIEZZER, 2003a; WEBER, PRADO, VIEZZER & 

BRANDENBURG, 2004). A partir disto, iniciou-se o processo de elaboração e 
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validação de um instrumento intitulado “Escalas de Qualidade na Interação Familiar”, 

próprio para avaliar diferentes práticas educativas parentais e outros aspectos de 

interação familiar, como por exemplo, o clima conjugal (WEBER, BRANDENBURG & 

VIEZZER, 2003b; WEBER, VIEZZER & BRANDENBURG, 2003b; WEBER, 

VIEZZER & BRANDENBURG, 2004b; WEBER, SALVADOR & BRANDENBURG, 

2006; WEBER, PRADO, SALVADOR & BRANDENBURG, no prelo). Em meio a 

várias pesquisas quantitativas, um estudo qualitativo sobre práticas parentais foi 

realizado com o objetivo de aprofundamento sobre o tema de interação pais-filhos, 

especialmente sobre as conseqüências das práticas parentais coercitivas e não-

coercitivas (SALVADOR & WEBER, 2005).   

Este grande interesse pela temática das práticas parentais justifica-se pelo 

fato de a população brasileira ainda ser bastante jovem e de o desenvolvimento da 

educação da maioria das crianças e adolescentes estar permeado por tantos riscos 

e dificuldades. Portanto, a partir da demanda social e com base nas pesquisas 

mencionadas, foi realizado um trabalho de extensão universitária de orientação e 

treinamento para pais, intitulado “Programa de Qualidade na Interação Familiar” 

(WEBER, SALVADOR & BRANDENBURG, 2005). Este programa já beneficiou mais 

de 300 famílias, através da divulgação do conhecimento científico.  

Pode-se dizer que foi na prática, trabalhando diretamente com pais e mães, 

que a idéia para o presente trabalho começou a surgir. Muitos pais apresentavam 

dúvidas sobre como lidar com o comportamento de estudo dos filhos, as dificuldades 

escolares, sobre como ajudá-los e até que ponto envolver-se nas tarefas de casa. A 

partir da demanda trazida pelos pais, nos grupos de orientação e treinamento, 

optou-se por investir num trabalho de pesquisa que permita delinear algumas 

respostas sobre o assunto, e que futuramente possam ser divulgadas para aqueles 

que mais precisam: famílias e escolas.  

 Sendo assim, a presente pesquisa tem sua importância marcada nas esferas 

social e acadêmica. Em primeiro lugar, contribui na esfera social por propiciar a 

discussão de resultados que poderão ser muito úteis a famílias e escolas, 

especialmente aos pais e àqueles que trabalham com pais. Utilizando-se do saber 

científico, muitas famílias podem perceber o quão importante é participar e se 

envolver no aprendizado e educação de seus filhos e, assim, agir mais 

adequadamente, de forma a garantir um desenvolvimento emocional, psicológico e 
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comportamental mais saudável de suas crianças. Este tipo de informação também 

pode ser útil às escolas, que poderão criar formas de valorizar intensamente a 

participação dos pais nas atividades escolares.  

Em segundo lugar, contribui na esfera acadêmica, com os profissionais da 

área da Psicologia e da Educação. Existem poucos estudos brasileiros que 

relacionam as práticas educativas parentais ao desempenho acadêmico, sendo que 

não foi encontrado nenhum estudo nacional com o objetivo de aprofundar tal análise 

e de verificar a influência de variáveis mediadoras deste processo, como, por 

exemplo, a depressão e o envolvimento em atividades escolares. Além da 

contribuição científica para a produção brasileira, este estudo também poderá 

contribuir para a prática de muitos profissionais, oferecendo suporte teórico para 

intervenções com famílias e escolas.  

A importância de uma pesquisa como esta está no fato de avançar no 

conhecimento científico sobre esta temática. Pretende-se alcançar uma 

compreensão mais ampla sobre o papel dos pais no contexto da relação família-

escola, ou seja, de que forma a família pode educar e desenvolver em seus filhos 

habilidades necessárias para superarem dificuldades escolares de forma saudável.  

 

 

1.2. Abordagem do problema 
 

Antes de formular o problema desta pesquisa, é necessário delimitar e definir 

as variáveis a serem investigadas. Tem-se como variáveis principais as práticas 

educativas parentais e o desempenho acadêmico de adolescentes. No entanto, 

existem também as variáveis mediadoras, que interferem ao mediar os efeitos de 

uma variável situacional (neste caso, as práticas parentais) sobre uma resposta 

particular (desempenho acadêmico). As variáveis mediadoras a serem estudadas 

são: envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos 

filhos em suas tarefas escolares e sintomas depressivos dos filhos. 
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Definição operacional das variáveis do presente estudo: 
 
1) Práticas educativas parentais: 
As práticas educativas parentais correspondem a estratégias utilizadas pelos 

pais para atingir objetivos específicos em relação a seus filhos, ou seja, são 

estratégias com o objetivo de suprimir comportamentos considerados inadequados 

ou de incentivar a ocorrência de comportamentos adequados (ALVARENGA, 2001). 

De forma geral, são estratégias para orientar, educar, instruir e controlar o 

comportamento dos filhos (ROCHA, 2003). Tais estratégias comunicam à criança o 

desejo dos pais para que ela modifique um determinado comportamento 

(ALVARENGA & PICCININI, 2001).  

Há uma importante distinção entre práticas educativas parentais não-

coercitivas (ou indutivas) e coercitivas. Ambas têm o mesmo objetivo, porém, 

enquanto as práticas não-coercitivas caracterizam-se pelo uso de reforçadores 

positivos e de regras que descrevem contingências naturais, indicando as 

conseqüências do comportamento da criança, as práticas coercitivas caracterizam-

se pelo uso de estímulos aversivos para controlar o comportamento, como punição 

verbal e física, ameaça de punição e privação ou castigo (ALVARENGA, 2001; 

ALVARENGA & PICCININI, 2001). Apesar de terem o mesmo objetivo, práticas não-

coercitivas e coercitivas são responsáveis por diferentes efeitos no desenvolvimento 

dos filhos, como será discutido na revisão bibliográfica deste trabalho. 

Como as práticas parentais podem ser bastante variadas, no âmbito desta 

pesquisa foram consideradas apenas as práticas parentais que podem ser 

investigadas pelo instrumento utilizado para coleta de dados. O instrumento “Escalas 

de qualidade na interação familiar” avalia as práticas parentais de envolvimento, 

regras e monitoria, comunicação negativa e punição corporal. Nesta classificação 

estão incluídas tanto práticas coercitivas como não-coercitivas. O instrumento 

também avalia comunicação positiva dos filhos com seus pais e modelo parental, 

que podem ser considerados como práticas indiretas, uma vez que também 

caracterizam comportamentos dos pais com o objetivo de modificação de 

comportamento dos filhos. As outras dimensões avaliadas pelo instrumento EQIF 

(sentimento dos filhos, clima conjugal positivo e negativo) são consideradas como 

indicativos de qualidade da relação estabelecida na família.  
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2) Desempenho acadêmico: 
O desempenho acadêmico, como afirmam LOUREIRO e SANCHES (2006, 

p.70), “constitui um importante indicador de recursos de adaptação da criança às 

demandas específicas da idade escolar”. A escola, como critério de avaliação, 

procura medir a aprendizagem dos alunos através de notas (CAPELARI, 2002) e, 

portanto, o desempenho do aluno, demonstrado pelas notas, pode ser visto como 

um indicativo de adaptação ou de dificuldade de adaptação no ambiente escolar.  

 O fracasso escolar ou o baixo desempenho interferem de forma prejudicial no 

desenvolvimento acadêmico do aluno e podem ser o ponto de partida para detectar 

problemas de aprendizagem e ajustamento (CAPELLINI, TONELOTTO & CIASCA, 

2004; VIECILI & MEDEIROS, 2002), pois o desempenho acadêmico e ajustamento 

social estão, quase sempre, associados (LOUREIRO & SANCHES, 2006). Além 

disso, para as últimas autoras, o fracasso escolar e dificuldades escolares podem se 

constituir em fatores potenciais de vulnerabilidade e risco psicossocial para o aluno.   

 Por outro lado, o sucesso escolar e a experiência escolar positiva podem 

constituir-se como mecanismos de proteção ao aluno, uma vez que o bom 

desempenho vem facilitar ao aluno a superação de dificuldades comportamentais e 

pode propiciar o envolvimento em projetos de vida que potencializam a auto-

realização (LOUREIRO & SANCHES, 2006).  

 

3) Envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos: 
O envolvimento dos pais em tarefas escolares pode ser considerado como uma 

prática parental direcionada ao comportamento de estudo dos filhos. Segundo 

SAMPAIO, SOUZA e COSTA (2004), os pais podem ser considerados agentes de 

mudança, pois podem alterar condições antecedentes à ocorrência de 

comportamentos de estudo, modelar respostas envolvidas na execução de atividades 

acadêmicas e conseqüenciar adequadamente tais respostas para que elas se 

mantenham. Além disso, os pais também podem ajudar na disposição de tempo e 

espaço na casa para a realização das tarefas escolares, exigir o cumprimento dessas 

tarefas e, ainda, contribuir com um clima emocional favorável na família, 

demonstrando coesão, afeto, apoio e ausência de hostilidade (D’AVILA-BACARJI, 

MARTURANO & ELIAS, 2005a). Deve-se ressaltar que, se o envolvimento dos pais 

em tarefas escolares é uma prática parental, então pode haver envolvimento 
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coercitivo e não-coercitivo. O primeiro caracteriza-se pelo uso de estimulação aversiva 

(seja pela punição ou pelo reforçamento negativo) para controlar o comportamento de 

estudo e desempenho do filho, enquanto o segundo caracteriza-se pelo uso de 

reforçamento positivo, como também pelo uso de incentivo, apoio e uso de regras que 

explicitem as conseqüências positivas decorrentes do comportamento de estudar (a 

curto e longo prazo).   

 

4) Envolvimento dos filhos nas tarefas escolares: 
Crianças ou adolescentes necessitam de comportamentos específicos frente à 

demanda escolar, com o objetivo de facilitar a aquisição e utilização da informação, 

bem como fortalecer as aprendizagens relativas às exigências da escola. 

BORUCHOVITCH (1999) denominou tais comportamentos de estratégias de 

aprendizagem, e WACHELKE e BOTOMÉ (2005) denominaram de comportamento de 

estudar. Além disso, o envolvimento em tarefas escolares pode ser definido por 

comportamentos da criança ou adolescente para lidar com dificuldades cotidianas, 

como distrações, falta de interesse e vontade, cansaço, confusão e falta de 

entendimento no momento de realizar as tarefas (ROSÁRIO & cols, 2005). No 

presente estudo, não serão utilizados os termos estratégias de aprendizagem ou 

comportamento de estudo, mas sim envolvimento nas tarefas escolares.  

 

5) Depressão: 
De acordo com DSM-lV (1994), a principal característica de um Episódio 

Depressivo Maior é um período mínimo de duas semanas com humor deprimido ou 

perda de interesse ou prazer por praticamente todas as atividades. Além disso, o 

indivíduo deve apresentar pelo menos quatro dos seguintes sintomas: humor 

deprimido na maior parte do dia, falta de interesse nas atividades diárias, alteração do 

sono e apetite, falta de energia, alteração na atividade motora, sentimento de 

inutilidade ou culpa, dificuldade para se concentrar ou tomar decisões, pensamentos 

ou tentativas de suicídio. BAHLS e BAHLS (2002) ressaltam o fato de que os 

adolescentes podem apresentar sintomas próprios de sua fase, que merecem muita 

atenção, pois podem ser confundidos com sintomas de outros transtornos. Para estes 

autores, a principal alteração na esfera do humor de adolescentes deprimidos é a 

irritabilidade e instabilidade, com crises de explosão de raiva, ao invés de tristeza. 
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Esta irritabilidade pode aparecer associada à falta de energia e de motivação, 

isolamento, anedonia e retardo psicomotor. Ocorrem sentimentos de desesperança, 

culpa e baixa auto-estima, além de problemas como dificuldade de concentração, 

prejuízo no desempenho escolar, presença de problemas de comportamento (uso de 

álcool e drogas) (BAHLS & BAHLS, 2002). 

De acordo com BAHLS e BAHLS (2002), há uma importante diferença na 

manifestação depressiva entre adolescentes do sexo masculino e do feminino. As 

garotas apresentam sintomas mais subjetivos (sentimentos de vazio, tédio e tristeza, 

preocupações com a popularidade e aparência, menor auto-estima), enquanto que 

os meninos apresentam mais sintomas comportamentais (sentimentos de desprezo, 

desafio, desdém e problemas de conduta, como faltar aulas, fugir de casa, violência 

física, furto e abuso de substâncias). 

Na presente investigação, não se tem como objetivo o diagnóstico do 

transtorno depressivo; apenas objetiva-se detectar indicativos de sintomas 

depressivos em maior ou menor grau nos adolescentes participantes. 

 

 

Expostos os conceitos norteadores do presente trabalho, é possível, 

considerando a relevância do tema, relacioná-los a fim de formular o problema desta 

investigação: 

- As práticas educativas parentais estão associadas ao desempenho 

acadêmico de adolescentes? 

- Qual a importância das variáveis mediadoras (sintomas depressivos, 

envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos e envolvimento dos 

adolescentes em suas tarefas escolares) na relação “práticas parentais X 

desempenho acadêmico”?   

O problema apresentado será estudado à luz da abordagem da Análise do 

Comportamento, considerando os seus princípios fundamentais sobre a 

aprendizagem e sobre o comportamento humano. Os princípios de tal abordagem 

darão suporte teórico para posterior interpretação e discussão dos resultados 

provenientes deste estudo e, também, para a análise funcional dos dados qualitativos.  

Um estudo como este se insere no contexto da Psicologia Positiva, a qual 

pretende mudar o foco de uma psicologia voltada apenas ao tratamento de 
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problemas já existentes, para a construção de habilidades positivas ao ser humano 

(SELIGMAN & CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Para estes autores, os psicólogos 

devem ter como objetivo a construção de qualidades que ajudem os indivíduos a 

prosperar, e não somente suportar e sobreviver às dificuldades. Ao delimitar de que 

forma a interação familiar pode influenciar no desempenho acadêmico, pode-se 

enfocar a prevenção e também o desenvolvimento de habilidades dos pais que 

propiciem um desenvolvimento saudável e adaptativo de seus filhos, bem como a 

superação de dificuldades na escola. 

 

 

1.3. Objetivos 
 

O objetivo geral da presente pesquisa é o de aprofundar os estudos sobre as 

interações entre pais e filhos, procurando identificar as relações existentes entre as 

seguintes variáveis: práticas educativas parentais, envolvimento dos pais nas tarefas 

escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares, sintomas 

depressivos dos filhos e desempenho acadêmico dos filhos.  

 

 Objetivos específicos da análise quantitativa: 
 Investigar a relação entre as práticas educativas parentais e o desempenho 

acadêmico dos filhos. 

 Investigar a relação entre as práticas educativas parentais e as variáveis 

mediadoras (envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, 

envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares, sintomas depressivos dos 

filhos). 

 Investigar a relação entre as variáveis mediadoras (envolvimento dos pais nas 

tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares, 

sintomas depressivos dos filhos) e o desempenho acadêmico dos filhos. 

 Investigar a relação entre o envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus 

filhos e o envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares. 

 Investigar a relação entre o envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus 

filhos e os sintomas depressivos dos filhos. 
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 Investigar a relação entre o envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares e 

seus sintomas depressivos. 

 Comparar as cinco variáveis do estudo (práticas educativas parentais, envolvimento 

dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas 

tarefas escolares, sintomas depressivos dos filhos e desempenho acadêmico dos 

filhos) de participantes com famílias monoparentais e biparentais. 

 Comparar as cinco variáveis do estudo (práticas educativas parentais, envolvimento 

dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas 

tarefas escolares, sintomas depressivos dos filhos e desempenho acadêmico dos 

filhos) de participantes do gênero masculino e feminino. 

 Comparar as cinco variáveis do estudo (práticas educativas parentais, envolvimento 

dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas 

tarefas escolares, sintomas depressivos dos filhos e desempenho acadêmico dos 

filhos) de participantes de escolas públicas e particulares. 

 

 Objetivos específicos da análise qualitativa de três casos: 
 Investigar atitudes e sentimentos dos alunos em relação aos estudos. 

 Investigar o ambiente e recursos físicos para o estudo. 

 Investigar atitudes dos pais em relação ao comportamento de estudo dos filhos. 
 

 

 



 12

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 A criança está inserida no contexto familiar e escolar, onde ela deve 

desempenhar diversos papéis, que são, por vezes, conflitantes (MARTURANO, 1999). 

Por um lado, tem-se a família (especialmente os pais) como agente primária do 

desenvolvimento infantil, responsável em transmitir as primeiras informações, crenças, 

valores e interpretações sobre o mundo (POLONIA & DESSEN, 2005). Para estas 

autoras, um dos principais papéis da família é o de socialização da criança, incluindo-

a no mundo cultural, através do ensino da língua materna e de regras de convivência 

em grupo. Por outro lado, tem-se a escola, que também contribui para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, mais especificamente no que diz 

respeito à aquisição do saber culturalmente organizado (POLONIA & DESSEN, 2005). 

Para a escola tem se dado bastante valor, pois com a mudança recente na 

organização das atividades familiares, a criança se insere neste contexto cada vez 

mais cedo, sendo a escola outro importante ambiente socializador (LIPP, ARANTES, 

BURITI & WITZIG, 2002). Porém, é no ambiente familiar e na relação com os pais, 

que a criança encontra a principal fonte de recursos para lidar com os desafios do 

processo de integração e adaptação à escola (MARTURANO, 1999). Por isso, a 

relação pais-filhos constitui a base referencial para o desenvolvimento global do 

indivíduo, enfatizando-se, assim, a importância de estudos sobre essa temática.  

 A presente revisão bibliográfica pretende explorar a temática da relação pais-

filhos como também a questão da adaptação da criança ao contexto escolar. Para isso, 

o texto será dividido em quatro partes: 1) A emergência do olhar científico sobre a 

relação pais-filhos; 2) O efeito das práticas e estilos parentais para o desenvolvimento 

das crianças; 3) A família e o desempenho acadêmico; 4) O desempenho acadêmico e 

seus determinantes. 

 

 

2.1. A emergência do olhar científico sobre a relação pais-filhos 
 

Ao longo de muitos séculos, as crianças foram consideradas como sendo uma 

propriedade privada de seus pais e, em algumas épocas, como propriedade da 
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sociedade em que estavam inseridas. ROIG e OCHOTORENA (1993) descrevem que 

na época anterior a Cristo, na Índia, no Egito e na China, as crenças religiosas 

permitiam que os recém-nascidos fossem oferecidos como um sacrifício purificador, 

ou seja, segundo estas crenças, os pais detinham total poder sobre a vida de seus 

filhos. Segundo estes autores, em Roma, os pais de família também tinham direitos 

ilimitados sobre seus filhos. E nestas civilizações antigas, o infanticídio também era 

um meio para eliminar as crianças com deficiências físicas. “Aristóteles dizia que ‘um 

filho e um escravo são propriedade dos pais e nada do que se faz com o que é próprio 

é injusto, não pode haver injustiça com a propriedade de alguém’” (ROIG & 

OCHOTORENA, 1993, p.13). 

Como prática comum e permitido por lei, o infanticídio existiu até o início do 

século IV d.C., mas a chegada da cultura cristã trouxe mudanças na sociedade 

(BADINTER, 1985; ROIG & OCHOTORENA, 1993). Segundo BADINTER (1985), a 

“palavra de Cristo” tinha como grande princípio o amor, e “ao pregar o amor ao 

próximo, o Cristo punha um freio à autoridade, de onde quer que viesse” 

(BADINTER,1985, p. 30). Para ROIG e OCHOTORENA (1993), devido a uma maior 

proteção por parte dos cristãos, até os governantes se viram obrigados a mudar 

suas atitudes e leis. Tanto que no final do Império Romano, Constantino reconhece 

a religião católica e faz a primeira lei contra o infanticídio. 

Na Idade Média, a criança (a infância em geral) não tinha um lugar específico, 

ou seja, não se tinha consciência nem conhecimento do processo de crescimento e 

desenvolvimento das crianças. Portanto, não havia um vocabulário que as 

diferenciasse dos adultos. Sendo assim, as crianças faziam as mesmas coisas que 

os adultos, visitavam os mesmos lugares e eram tratadas da mesma forma (ARIÈS, 

1978; ROIG & OCHOTORENA, 1993). 

Para ARIÈS (1978), o cotidiano das crianças na Idade Média era misturar-se 

aos adultos e reunir-se a eles para o trabalho, passeios e jogos. Toda aprendizagem 

e conhecimento eram transmitidos para as crianças através da experiência real 

(aprendizado empírico). Sendo assim, para ARIÈS, a transmissão do conhecimento 

era garantida ao longo das gerações pela participação das crianças na vida dos 

adultos. “As cenas da vida quotidiana constantemente reuniam crianças e adultos 

ocupados com seus ofícios como, por exemplo, o pequeno aprendiz que prepara as 
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cores para o pintor” (ARIÈS, 1978, p. 230). Desta forma, a família possuía uma 

função moral e social, mais do que sentimental. 

ARIÈS (1978) também acredita que a passagem do aprendizado empírico 

para a escola marca uma maior aproximação entre a família e as crianças, maior 

sentimento de família e, principalmente, maior sentimento de infância. Como explica 

este autor, o aprendizado empírico não necessariamente ocorria entre pais e filhos, 

mas entre crianças com adultos quaisquer. Então o surgimento da escola passou a 

representar uma maior preocupação com a educação e com a infância. 

BADINTER (1985) vem mostrar a perspectiva de “igualdade” entre crianças e 

adultos da Idade Média, proposta por Santo Agostinho. Esta autora explica que a 

teologia cristã sofreu grande influência de Santo Agostinho, que elaborou uma 

imagem muito ruim da infância. “Para Santo Agostinho, logo que nasce, a criança é 

símbolo da força do mal, um ser imperfeito esmagado pelo peso do pecado original” 

(BADINTER, 1985, p. 55). E justamente por ser a criança símbolo do mal, é que ela 

“era acusada dos maiores pecados e condenada segundo as normas dos adultos, 

(...) o pecado de uma criança em nada difere do pecado de seu pai” (p. 55).  

ROIG e OCHOTORENA (1993) acrescentam os dizeres de ARIÈS (1978), 

mostrando que era freqüente, na Idade Média, que as crianças de classes sociais 

média e alta ficassem sob os cuidados de pessoas alheias à família, pessoas que 

ficavam responsáveis pela educação dos primeiros anos de vida das crianças. 

Quando estas voltavam para casa, ficavam sob responsabilidade de pessoas 

encarregadas de sua formação e quando completavam sete anos, eram levadas 

para a escola ou para aprender algum ofício. Portanto, o contato com seus pais 

verdadeiros era mínimo. 

ARIÈS (1978) afirma que entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII a 

criança conquistou um lugar junto aos seus pais, pois antes o costume era que fossem 

confiadas a estranhos. Os adultos passaram a se preocupar com a educação, carreira e 

futuro das crianças. Mas de acordo com ARIÈS, esta grande mudança na estrutura 

familiar, durante muito tempo, ocorreu somente nas camadas sociais mais altas, e as 

mais pobres continuaram a viver como as famílias medievais até o começo do século 

XIX, pois os pobres não tinham acesso a um espaço limitado (a uma casa, um lar) 

como os ricos tinham. ARIÈS explica melhor a aproximação entre pais e filhos, 

referindo-se ao século XVIII, no qual a família começou a isolar-se da sociedade e a 
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viver com mais privacidade, num espaço limitado. “Esse grupo de pais e filhos, felizes 

com sua solidão, estranhos ao resto da sociedade, não é mais a família do século XVII, 

aberta para o mundo invasor dos amigos, clientes e servidores: é a família moderna” 

(ARIÈS, 1978, p. 270). 

Mas, segundo BADINTER (1985), foi a partir do século XVI que os interesses 

políticos e até mesmo o poder exercido pela Igreja começaram a abafar a 

mensagem de amor pregada por Cristo. Portanto, foi graças ao absolutismo político 

que a autoridade paterna retornou com toda força: “toda a sociedade repousava no 

princípio da autoridade” (BADINTER, 1985, p.31).  

Em meio a uma sociedade autoritária, segundo ROIG e OCHOTORENA 

(1993), no século XVII começaram a acontecer fatos positivos para a infância. Um 

deles é que a criança gradativamente passou a fazer parte da vida afetiva familiar – 

assunto que já foi explicado por ARIÈS (1978); outro foi o decréscimo nas taxas de 

mortalidade infantil decorrente do decréscimo no infanticídio e não de uma melhora 

higiênico-sanitária.   

Para ROIG e OCHOTORENA (1993), a proteção da criança durante os 

séculos XVII e XVIII era, tradicionalmente, significado de internamento em 

instituições. Porém, este internamento favorecia mais a comunidade dos que as 

crianças. Estes autores explicam que, de início, parecia ser uma coisa positiva, mas 

com o passar do tempo fracassou e no século XVIII “se dizia que o abandono em 

instituições era um infanticídio a longo prazo” (ROIG & OCHOTORENA, 1993, p.17), 

pois muitas crianças acabavam morrendo nestas instituições.   

MOURA e ARAÚJO (2004) ressaltam que, até o século XVIII, a constituição 

das famílias era muito diferente daquela que se tornou predominante no período 

moderno, que se caracterizou por maior sentimento de ternura e intimidade entre 

pais e filhos e pela valorização da criança.  

ROIG e OCHOTORENA (1993) contam que durante a segunda metade do 

século XVIII, o famoso filósofo Rousseau – precursor da psicologia infantil – 

considerava que a criança era um ser com valor próprio e múltiplas capacidades; e 

que foi recomendada, no período do Renascimento, que a prática do castigo físico 

fosse limitada ou moderada, mas não foi negada a possibilidade de sua utilização. 

Percebe-se que a partir do século XVIII, a criança passou a ser cada vez mais 

valorizada e “cuidada”. 
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Foi também a partir do século XVIII, e especialmente no século XIX, que a 

imagem acerca da maternidade começou a ser modificada (MOURA & ARAÚJO, 2004). 

Para estas autoras, o bebê e a criança passaram a ser o foco privilegiado da atenção 

materna. Portanto, a devoção e atenção vigilantes da mãe tornaram-se valores 

fundamentais para os cuidados necessários à criança. Este aumento nas 

responsabilidades maternas fez com que houvesse maior valorização também no papel 

da mãe, desde que não ultrapassasse os limites do ambiente doméstico (MOURA & 

ARAÚJO, 2004).  

No Brasil, início do século XIX, houve um movimento no qual “promoveu-se 

uma ‘reeuropeização’ dos costumes coloniais pela transposição, para o Brasil, de 

hábitos relativos a uma cultura gestada na Europa. Aliados à mulher e à criança, 

valorizando a ‘família amorosa’, durante o século XIX, os higienistas auxiliaram a 

família brasileira a assimilar novos valores, nuclearizando-se e urbanizando-se” 

(MOURA & ARAÚJO, 2004, p.48). Estas autoras afirmam que tal movimento ocorreu 

em famílias com maior poder econômico, sendo que as camadas menos favorecidas 

e os escravos não foram atingidos por este processo.  

Além das modificações quanto à estrutura familiar, houve neste período um 

importante discurso higiênico, que deu ênfase na insistência à amamentação. Desta 

forma, a mulher ficava confinada ao ambiente doméstico, voltando sua atenção ao 

cuidado, educação e vigilância da criança e da família (MOURA & ARAÚJO, 2004). 

Para estas autoras, neste período, os cuidados maternos passam a ser cada vez 

mais valorizados, e passa a existir um novo olhar sobre a criança.  

Em 1860, o maltrato infantil começou a ser estudado de forma científica com 

o médico francês Ambrose Tardieu. E somente em 1959, a Declaração dos Direitos 

das Crianças foi aprovada pela ONU (Assembléia Geral da Organização das Nações 

Unidas) (ROIG & OCHOTORENA, 1993). 

Durante o século XX, ainda se percebem importantes mudanças na relação 

pais-filhos. Neste século houve a descoberta e valorização crescente das 

necessidades da criança que vão além das necessidades de sobrevivência 

(REPPOLD, PACHECO, BARDAGI & HUTZ, 2002). Neste contexto, os pais 

passaram a sentir certa obrigação em atender tais necessidades de seus filhos, 

evitando frustrações e valorizando o amor incondicional. Por outro lado, também se 

tornaram mais inseguros, sem saber como utilizar sua autoridade (REPPOLD & cols, 
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2002). A partir da década de 70, houve maior valorização da flexibilidade e 

condenação da rigidez, mostrando que cada vez mais os pais vêm se questionando 

sobre o excesso de controle, e muitas vezes, podem adotar uma postura contrária: a 

da falta de controle (BIASOLI-ALVES & CALDANA, 1992). 

Este processo de mudança no último século tem feito com que as gerações 

mais jovens sintam-se em constante insegurança em relação aos cuidados com a 

prole (BIASOLI-ALVES, CALDANA & SILVA, 1997). Para estas autoras (1997, p.50), 

“no lugar do ‘velho’ ficam muitas opções, todas válidas ou criticáveis”. Segundo 

ZAGURY (1996), diferentemente das gerações mais jovens, os “pais de ontem” 

tinham a certeza de saber o que era melhor ou não para os filhos, não se 

preocupando em reproduzir o que eles mesmos tinham recebido como educação.  

Este quadro de mudanças pode ser melhor compreendido ao se considerar o 

contexto no qual ocorreu: “as sociedades urbanizadas e industrializadas onde 

acontece uma alteração profunda, rápida e constante de valores, inclusive dos 

familiares, havendo recusa do antigo, também chamado de tradicional, e a 

conseqüente procura do novo ou moderno” (BIASOLI-ALVES & cols., 1997). Estas 

autoras afirmam que tais alterações caracterizaram a passagem do modelo 

tradicional, controlador e autoritário, para o modelo moderno, com maior valorização 

da criança e da comunicação. Com tais alterações, casais de gerações mais novas 

passam a ver sua família de origem como um modelo negativo, e passam a se 

ancorar em valores de afeto, igualdade e liberdade entre pais e filhos (MOURA & 

ARAÚJO, 2004). 

BIASOLI-ALVES e cols. (1997) realizaram uma pesquisa em que as alterações 

ocorridas nas últimas décadas ficam evidentes. O estudo investigou informações 

veiculadas em uma revista católica, direcionada ao público leigo, no período de 1935 a 

1988, e informações de mães que criaram seus filhos em diferentes décadas (da 

década de 30 à de 80). Estas autoras demonstraram em sua pesquisa que mães das 

décadas de 30-40 e 50-60 tinham suas atitudes e crenças sobre a educação dos filhos 

calcadas no sistema em que foram educadas, e em conselhos de suas mães e sogras. 

As atitudes destas mães priorizavam o controle e disciplina da criança, o 

desenvolvimento de bons hábitos e normas de convivência social, porém com pouca 

valorização da comunicação com os filhos e pouca demonstração de afeto. Por outro 

lado, as mães das décadas de 70-80 apresentaram um padrão diferenciado, calcado na 
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procura cientificista de orientação, com base em livros, artigos de revistas ou conselhos 

de pediatras e psicólogos. Este padrão priorizava a flexibilidade, a independência da 

criança, valorização da comunicação e do afeto. 

Como bem apontam BIASOLI-ALVES e cols. (1997), a emergência do 

conhecimento técnico-científico sobre o desenvolvimento infantil e sobre a relação 

pais-filhos tem seu primeiro momento marcado a partir da década de 50 e, mais 

especialmente, no fim da década de 60. Em meio a um contexto com profundas 

transformações, as pesquisas sobre este tema surgem com bastante força, iniciando 

uma importante linha de pesquisa, capaz de trazer muitas respostas aos “novos pais 

inseguros”.  

O grande marco destes estudos foi feito por Diana Baumrind. Esta autora 

publicou importantes trabalhos neste período, discutindo os diferentes tipos de 

controle parental (BAUMRIND, 1966; BAUMRIND, 1967; BAUMRIND & BLACK, 

1967; BAUMRIND, 1971a; BAUMRIND, 1971b). Ela foi pioneira na construção de um 

modelo teórico, no qual definiu três protótipos de estilos parentais: autoritativo 

(incentiva o diálogo e exerce firme controle reconhecendo os interesses da criança), 

autoritário (valoriza a obediência e usa medidas punitivas para controle de 

comportamento) e permissivo (comporta-se de forma não-punitiva e apresenta-se 

como fonte de realização dos desejos da criança) (BAUMRIND, 1966). Neste estudo, 

além de definir os protótipos, a autora também discute sobre os efeitos de cada tipo 

de controle sobre o desenvolvimento dos filhos. Ela demonstrou que o estilo 

autoritativo é aquele que produz mais efeitos positivos para os filhos, como maior 

assertividade, maturidade, conduta independente e responsabilidade social.  

Muitos pesquisadores utilizam o modelo de Baumrind como base para seus 

estudos. Dois trabalhos que aqui merecem destaque são os de MACCOBY e 

MARTIN (1983) e de LAMBORN, MOUNTS, STEINBERG e DORNBUSCH (1991). 

Os primeiros contribuíram com o modelo proposto por Baumrind, apontando a 

existência de mais um estilo, o negligente (aquele que não se envolve em seu papel 

de pai ou mãe). Os outros contribuíram na construção de um instrumento próprio 

para avaliar os estilos parentais, e discutiram sobre os efeitos dos diferentes estilos 

parentais no desenvolvimento dos filhos. 

 Estudos recentes sobre estilos parentais têm discutido a aplicabilidade destes 

protótipos em diferentes culturas, procurando identificar se os estilos seriam interpretados 
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da mesma forma e se teriam os mesmos efeitos em lugares diferentes do mundo. 

SORKHABI (2005), em uma revisão de literatura, examinou que os estilos parentais 

propostos por Baumrind têm a mesma função em culturas descritas como coletivistas 

(como por exemplo, a China) e individualistas (como por exemplo, Estados Unidos), uma 

vez que os estilos estão associados aos mesmos resultados nas crianças. BRADLEY e 

CORWYN (2005) também realizaram uma revisão de literatura, na qual concluíram que 

os padrões parentais ao redor do mundo contêm alguns dos mesmos princípios a 

respeito do que a criança necessita de seus pais e do que os pais precisam para preparar 

suas crianças para o mundo. Além disso, estes últimos autores discutiram evidências de 

que a quantidade de estimulação proporcionada para a criança pela sua família esteve 

associada a medidas de competência em quase todas as sociedade e idades.   

Pesquisas como estas demonstram que a ciência está trazendo indicativos 

fortes e consistentes sobre as melhores formas de ensinar e socializar as crianças, 

para que elas se tornem adultos felizes e competentes. Estas informações, se 

veiculadas adequadamente, podem levar muitas respostas e maior segurança aos 

pais, que tanto precisam no período atual.  

 
 
2.2. Os efeitos das práticas educativas e dos estilos parentais para o 
desenvolvimento das crianças 
 

 Inúmeras são as pesquisas, realizadas nas últimas duas décadas, que 

discutem a influência de comportamentos dos pais sobre o comportamento dos filhos. 

Esta influência inicia-se desde muito cedo, quando os filhos ainda são bebês. Uma 

pesquisa, realizada com bebês de 5-6 meses de idade e seus pais, exemplifica isso. 

Verificou-se que os bebês de pais mais responsivos (aqueles que agem de forma 

contingente à vocalização e expressão facial da criança) apresentaram maior 

regulação de afeto negativo (como expressão de tristeza, contrariedade e choro), 

maior regulação de batimento cardíaco e gastaram mais tempo olhando para seus 

pais durante o experimento (HALEY & STANSBURY, 2003). GUNNING e cols. (2004) 

encontraram dados semelhantes, ou seja, maior sensibilidade maternal esteve 

relacionada à melhor comunicação do bebê, à maior vivacidade e menor inquietação.  
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 O que muitas pesquisas vêm demonstrando é que a partir da história de vida 

dos pais (contexto socioeconômico, relação com seus próprios pais, características 

pessoais) e da relação inicial com o bebê (temperamento do bebê), começa a 

estruturar-se um padrão de comportamento dos pais e dos filhos que poderá ser 

adequado ou não, levando a diversas conseqüências para o desenvolvimento dos 

filhos, como será discutido a seguir. 

 KARAVASILIS, DOYLE e MARKIEWICZ (2003) demonstraram a associação 

positiva entre estilos parentais e estilo de apego em crianças e adolescentes. Estas 

autoras verificaram que o estilo autoritativo (com altos escores de envolvimento 

afetivo, de controle/ monitoramento comportamental e de concessão de autonomia 

psicológica) esteve associado ao apego seguro dos filhos, enquanto que filhos de 

pais negligentes apresentaram apego evitante e evitante-receoso. Outros estudos 

mostram a relação entre os estilos de apego e outros aspectos de desenvolvimento 

das crianças, como por exemplo, auto-estima e funcionamento social. LAIBLE, 

CARLO e ROESCH (2004) observaram que adolescentes que têm um estilo de 

apego seguro com seus pais apresentam também apego seguro com seus pares, 

além de apresentarem níveis mais altos de empatia, comportamento pró-social e de 

auto-estima. Em uma pesquisa, realizada com jovens universitários, dados 

semelhantes foram encontrados, ou seja, o apego seguro esteve associado a um 

maior nível de comportamento assertivo e de auto-estima (SAKIYAMA & WEBER, 

2005). Também há evidências da relação entre apego e autoconfiança, auto-imagem 

e funcionamento social, como mostra a pesquisa de KENNY, GRIFFITHS e 

GROSSMAN (2005) com adolescentes.  

 Práticas parentais são comumente relacionadas à auto-estima das crianças. 

Em pesquisas nacionais, adolescentes e universitários com elevada auto-estima 

tinham pais com maiores índices de envolvimento e afeto, uso de reforçamento 

positivo e abertura ao diálogo; enquanto que adolescentes com baixa auto-estima 

possuem pais que utilizam punições inadequadas e comunicação negativa com maior 

freqüência (WEBER, STASIAK & BRANDENBURG, 2003; WEBER, TUCUNDUVA & 

PERÓN, 2006). Resultados semelhantes foram encontrados em uma pesquisa 

internacional e recente. RUDY e GRUSEC (2006) verificaram que o afeto negativo da 

mãe esteve relacionado com baixa auto-estima em crianças de famílias com origens 
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culturais diferentes (de culturas individualistas e coletivistas), enquanto que a 

expressão de afeto positivo esteve associada a maiores índices de auto-estima.  

 Autoconceito e auto-eficácia são também fatores influenciados pelas práticas 

parentais. PARISH e McCLUSKEY (1992) verificaram que o autoconceito de jovens 

estava diretamente relacionado à percepção do nível de afetividade/ hostilidade de 

seus pais, sendo que os jovens com pais mais afetivos apresentaram maior 

autoconceito. LIM e LOO (2003) apresentaram evidências de que atitudes 

autoritárias das mães podem influenciar negativamente a auto-eficácia de jovens 

universitários. IZIDORO, DUBBA, LOPES e WEBER (2004) verificaram que práticas 

parentais como afeto, envolvimento, reforçamento positivo, comunicação positiva e 

apresentação de regras estavam associadas positivamente com a auto-eficácia dos 

adolescentes, enquanto que o uso de punição inadequada foi associado 

negativamente com os índices de auto-eficácia. E, ainda, SWENSON e PRELOW 

(2005) contribuíram demonstrando que atitudes de suporte parental podem ser 

preditivas de auto-eficácia em jovens americanos de origem africana e européia. 

 Há um importante conjunto de pesquisas que ressaltam a influência das práticas 

parentais no desenvolvimento de comportamentos pró-sociais e adaptativos de crianças 

e adolescentes. Na década de 80 já houve uma preocupação neste sentido com a 

realização de um experimento de interação com mães e crianças (PARPAL & 

MACCOBY, 1985). Neste experimento, algumas mães (grupo experimental) foram 

treinadas a agir adequadamente com suas crianças numa situação de jogo e brincadeira. 

Foram instruídas a engajar-se na atividade escolhida pela criança e a permitir que a 

criança tivesse o controle das regras da interação, e deveriam participar positivamente da 

brincadeira da criança. As pesquisadoras observaram que na situação de controle, as 

crianças classificadas como “difíceis” por pais e professores foram menos obedientes que 

aquelas consideradas como “fáceis”; enquanto que na situação experimental as crianças 

“difíceis” comportaram-se de forma tão obediente quanto as demais durante o 

experimento. Uma pesquisa como esta ressalta a importância das práticas parentais para 

lidar com o temperamento da criança. KREVANS e GIBBS (1996) avaliaram 

comportamentos pró-sociais e empatia de adolescentes, e verificaram que tais 

comportamentos estavam associados ao uso de disciplina indutiva por parte dos pais.  

 Alguns autores discutiram sobre o aspecto de competência social dos filhos, 

como o fizeram BELSKY (1984), BASTOS, URPIA, PINHO e ALMEIDA (1999), 
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DARLING (1999), KRENICHYN, SAEGERT e EVANS (2001), LÖHR (2003) e 

WEBER, FLOR, VIEZZER e GUSSO (2004). BELSKY (1984) discutiu que pais mais 

sensíveis promovem maior segurança emocional e competência social em seus filhos. 

BASTOS e cols., num estudo longitudinal e brasileiro, verificaram que o 

desenvolvimento de competência estava expressivamente relacionado aos seguintes 

fatores familiares: responsividade emocional e verbal da mãe, envolvimento materno 

com a criança, ausência de punição e restrição e variedade de estimulação com 

recursos físicos. DARLING defendeu que a responsividade parental pode ser preditora 

de competência social e funcionamento psicossocial. Para esta autora, filhos de pais 

autoritativos e indulgentes desenvolvem melhores habilidades sociais, sendo que o 

mesmo não acontece com filhos de pais autoritários. KRENICHYN e cols. verificaram 

que baixos índices de competência social foram associados ao uso de disciplina 

severa e pouco suporte parental. LÖHR fez uma revisão de pesquisas realizadas em 

programas nacionais de mestrado, na qual verificou que a figura dos pais e as práticas 

parentais utilizadas exercem grande influência para o desenvolvimento de habilidades 

sociais da criança. E WEBER e cols. observaram que as habilidades sociais de 

adolescentes foram associadas a práticas parentais de reforçamento positivo, 

apresentação de regras e comunicação familiar positiva.  

 Outros autores relacionaram as práticas parentais ao uso de estratégias de 

enfrentamento (coping) 1 da criança (CLARK, NOVAK & DUPREE, 2002; WOLFRADT, 

HEMPEL & MILES, 2003; MEESTERS & MURIS, 2004). CLARK e cols. encontraram 

resultados que sugerem que o monitoramento e apresentação de limites pelos pais 

podem ser importantes práticas para facilitar estratégias de enfrentamento mais 

adaptativas. WOLFRADT e cols. apresentaram evidências da influência da afetividade 

(warmth) dos pais, e dos estilos parentais autoritativo e permissivo, no 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ativas. MEESTERS e MURIS 

verificaram que estratégias de enfrentamento passivas estavam associadas à 

percepção de rejeição dos pais, enquanto que as estratégias de enfrentamento ativas 

estavam associadas à percepção de controle por parte dos pais.   

 Um outro importante conjunto de pesquisas a ser considerado, engloba os 

estudos que ressaltam o desenvolvimento de problemas de comportamento de 

                                                           
1 Segundo SAVÓIA, SANTANA e MEJIAS (1996, p.183), o termo coping, original em inglês, é bastante 
utilizado pela comunidade científica brasileira, sendo que “seu significado se aproxima das expressões 
‘lidar com’ ou ‘enfrentamento’, ou seja, habilidades para lidar com ou enfrentar situações de estresse”.   
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crianças e adolescentes. Este conjunto de pesquisas é bem mais numeroso e 

comum, visto que há grande preocupação científica em compreender, e sempre que 

possível evitar, o desenvolvimento de comportamentos-problema, que geralmente 

levam ao prejuízo e sofrimento individual e/ou familiar. Justamente por ser um 

conjunto numeroso de pesquisas, estas serão apresentadas a seguir, divididas em 

tabelas, para melhor visualização e discussão de seus achados. 

 Primeiramente, pode-se observar, na Tabela 1, estudos referentes à 

influência da interação familiar sobre o desenvolvimento de depressão nos filhos. 

 
Tabela 1: Estudos sobre interação familiar e depressão nos filhos 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1999 DARLING Crianças e adolescentes de pais autoritários (muito exigentes, com uso de controle 

psicológico e pouco responsivos) apresentam maiores níveis de depressão. 

2002 MENEGATTI Verificou-se que pais e mães de crianças com indicativos de depressão 
apresentaram interação caracterizada por baixo reforçamento positivo, pouca 
disponibilidade para solicitações cotidianas da criança, uso de controle aversivo e 
reforçamento de respostas emocionais intensas da criança. 

2002 OYSERMAN, 
BYBEE & 

MOWBRAY 

Foram encontradas evidências dos efeitos de estilos parentais (permissividade) e 
da saúde mental da mãe nos sintomas depressivos dos filhos. 

2003 LIU Adolescentes com baixos índices de depressão estavam associados aos maiores 
níveis de atenção dos pais e mensagens familiares mais positivas e aos baixos 
níveis de indiferença. O oposto foi verificado para adolescentes com alto risco de 
desenvolver depressão. 

2004 HEAVEN, 
NEWBURY 

& MAK 

Sintomas de depressão em adolescentes foram significativamente relacionados à 
superproteção e pouca atenção dos pais. 

2004 SALLINEN, 
KINNUNEN 
& RÖNKÄ 

Os resultados mostraram relação entre experiências negativas de trabalho dos pais 
e depressão em adolescentes, sendo que esta relação foi parcialmente mediada 
pela pouca concessão de autonomia por parte dos pais e pelo aumento de conflitos 
entre os pais e os filhos. 

2004 WEBER & 
cols. 

Verificou-se que dentre todos os adolescentes considerados em situação de proteção 
familiar (altos níveis de afeto, envolvimento, apresentação de regras, comunicação 
positiva e modelo parental; baixos níveis de comunicação negativa e punições 
inadequadas; e clima conjugal positivo), nenhum apresentou indicativos de 
depressão.  

2005 SANDER & 
McCARTY 

Uma revisão de literatura indicou que fatores de risco familiares estão associados à 
ocorrência de depressão em jovens. Tais fatores consistem em: estilo de cognição 
parental, patologia parental, práticas parentais, comportamentos de afetividade e 
disponibilidade emocional dos pais, clima familiar, conflitos familiares, apego e 
estratégias de enfrentamento (coping) individual com o ambiente familiar. 

 

  Os dados empíricos das pesquisas apresentadas na Tabela 1 revelam que o 

ambiente familiar, bem como a relação com os pais, é de fundamental importância para a 
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saúde mental e bem-estar de crianças e adolescentes. Pôde-se observar que sintomas 

depressivos na infância e adolescência foram associados ao estilo parental autoritário 

(DARLING, 1999), a práticas coercitivas (MENEGATTI, 2002) e a conflitos familiares 

(SALLINEN & cols., 2004; SANDER & McCARTY, 2005). A falta de atenção positiva dos 

pais também foi apontada como importante fator associado à depressão na infância 

(DARLING, 1999; HEAVEN & cols., 2004; LIU, 2003; MENEGATTI, 2002; WEBER & 

cols., 2004). O ambiente familiar não interfere somente na ocorrência de sintomas 

depressivos, mas também na ansiedade, como pode ser observado na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Estudos sobre interação familiar e ansiedade nos filhos 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1999 Pacheco, 

Teixeira & 
Gomes 

A ansiedade de adolescentes esteve relacionada apenas com a dimensão de 
exigência e não de responsividade. Verificou-se, portanto, que adolescentes de 
pais autoritativos apresentaram maior ansiedade que filhos de pais indulgentes e 
negligentes, e filhos de pais autoritários apresentaram o maior índice de ansiedade, 
significativamente superior ao índice dos filhos dos demais estilos. 

2001 Hudson & 
Rapee 

Dados indicaram que mães de crianças ansiosas apresentaram maior 
envolvimento intrusivo e interação mais negativa com os filhos do que mães de 
crianças não ansiosas. 

2002 Oyserman 
& cols. 

Foram encontrados os efeitos de estilos parentais (permissividade) e da saúde 
mental da mãe nos sintomas de ansiedade dos filhos. 

2003 Markus, 
Lindhout, 

Boer, 
Hoogendijk 
& Arrindell 

Observou-se correlação entre traços de ansiedade com rejeição dos pais e 
também com superproteção, indicando que crianças ansiosas apresentaram altos 
escores em tais dimensões. Não houve correlação entre traços de ansiedade e 
afetividade dos pais. 

2003 Salles Verificou-se relação entre traço e estado ansioso elevado da mãe com indicativos 
de ansiedade nos filhos durante as atividades programadas do experimento.  

2003 Turner, 
Beidel, 

Roberson-
Nay & 
Tervo 

Estes autores discutem sobre a premissa de que certos comportamentos dos pais, 
como superproteção, poderiam ter importante papel na gênese de desordens de 
ansiedade. Isto porque pais ansiosos tendem a inibir suas crianças a engajar-se 
em atividades normais da infância, e a criança pode aprender a ter medo de certos 
aspectos do ambiente em que vive. Portanto, pais ansiosos podem “ensinar” seus 
filhos a serem também ansiosos. 

2003 Weber, 
Biscaia, 
Pavei & 

Brandenburg 

Constatou-se que adolescentes com maiores níveis de estresse descreveram seus 
pais como pouco afetivos e envolvidos, com baixos níveis de reforçamento positivo, 
altos níveis de comunicação negativa, e clima conjugal conturbado. 

2003 Wolfradt & 
cols. 

Traços de ansiedade estiveram associados negativamente com afetividade 
(warmth) dos pais, sendo que os filhos de pais autoritários foram os que 
apresentaram maiores níveis de ansiedade. 

2006 Bögels & 
Brechman-
Toussaint 

Uma revisão de literatura indicou evidências de que variáveis familiares (como apego, 
aspectos de funcionamento familiar, estratégias parentais e as crenças que os pais 
possuem sobre suas crianças) estão associados à ocorrência de ansiedade na 
infância. Porém, as autoras discutem que a natureza exata desta associação ainda não 
é muito clara na literatura. 
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 As pesquisas apresentadas na Tabela 2 revelam fatores familiares 

associados à ansiedade nos filhos, como, por exemplo, o autoritarismo dos pais 

(PACHECO & cols., 1999; WOLFRADT & cols., 2003) e superproteção (MARKUS & 

cols., 2003; TURNER & cols., 2003). É interessante observar que alguns estudos sobre 

a ansiedade em crianças (SALLES, 2003; TURNER & cols., 2003) apresentam a 

discussão sobre a relação entre a ansiedade dos pais e a ansiedade dos filhos, 

demonstrando que pode haver uma transmissão intergeracional da ansiedade. Percebe-

se que não só as práticas parentais, mas também outros e diversos comportamentos dos 

pais podem exercer algum tipo de influência sobre os filhos.   

 Além de pesquisas sobre transtornos depressivos e de ansiedade, existem 

aquelas, e mais freqüentes, que não apontam um transtorno em si, mas sim o 

desenvolvimento de problemas de externalização, internalização e de ajustamento 

social. A denominação “problemas de externalização e de internalização” é 

freqüentemente utilizada na literatura (como pode ser visto na Tabela 3) e, de acordo 

com o manual do instrumento CBCL 2 (citado por OLIVEIRA e cols., 2002), refere-se 

a: 1) comportamentos delinqüentes e agressivos (problemas de externalização); 2) 

comportamentos de retraimento, queixas somáticas e indicativos de 

ansiedade/depressão (internalização). Na Tabela 3 estão apresentadas as 

pesquisas que se referem aos problemas de internalização e externalização, como 

também aquelas que se referem aos problemas de ajustamento social. 

 

                                                           
2 CBCL é o Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (Child Behavior Checklist – 
CBCL), de Achenbach (ACHENBACH, T. M. Manual for the Child Behavior Checklist/ 4-18 and 1991 
profile. Department of Psychiatry. University of Vermont, EUA, 1991). 
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Tabela 3: Estudos sobre interação familiar e problemas de internalização, externalização e de 
ajustamento dos filhos 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1991 Lamborn & 

cols. 
O estudo indicou que existem diferenças no ajustamento e funcionamento 
psicossocial entre adolescentes que caracterizaram seus pais como autoritativos, 
autoritários, indulgentes e negligentes. Filhos de pais autoritativos apresentaram 
menores níveis de problemas de comportamento e de sintomas somáticos e 
psicológicos que os filhos de pais negligentes.  

1994 Barber, 
Olsen & 
Shagle 

O controle psicológico esteve significativamente relacionado aos problemas de 
internalização, enquanto que o monitoramento (controle comportamental) esteve 
forte e negativamente relacionado aos problemas de externalização. 

1994 Steinberg, 
Lamborn, 
Darling, 

Mounts & 
Dornbusch 

O estudo longitudinal mostrou evidências da correlação entre ajustamento de 
adolescentes e os estilos parentais, sendo que filhos de pais autoritativos e 
autoritários apresentaram menor envolvimento com problemas de comportamento. 

1995 Haskett, 
Myers, 

Pirrello & 
Dombalis 

As autoras apresentaram dois fatores familiares preditores para os problemas de 
ajustamento em crianças, que são os seguintes: status de saúde emocional dos 
pais e estilos parentais.  

1997 Pettit, 
Bates & 
Dodge 

Suporte parental, caracterizado por afetividade, ensino pró-ativo, disciplina indutiva 
e envolvimento positivo, foi fortemente relacionado ao ajustamento de crianças que 
tinham família monoparental ou de baixo status socioeconômico. 

1999 Irvine, 
Biglan, 

Smolkowski 
& Ary 

Disciplina coercitiva foi relacionada a indicadores de agressividade, ansiedade/ 
depressão, problemas de atenção, problemas sociais, problemas de pensamento, 
isolamento, e problemas de internalização e externalização (avaliados pelo 
instrumento CBCL). A negligência também esteve associada a comportamentos 
agressivos e problemas de internalização e de externalização. E, ainda, o 
monitoramento pobre esteve associado a comportamento agressivo, problemas de 
atenção e pensamento e problemas de externalização. 

2000 Ferreira & 
Marturano 

Estudo que dividiu crianças em dois grupos: aquelas com dificuldades de 
aprendizagem e sem problemas de comportamento; e aquelas com dificuldades de 
aprendizagem e com problemas de comportamento. Os dados mostraram que as 
crianças do primeiro grupo tinham pais com maior nível de escolaridade, maior 
diversidade de recursos, maior monitoramento para horários de atividades diárias e 
brincavam mais com seus pais. 

2001 Alvarenga 
& Piccinini 

Estas autoras fizeram uma divisão das díades (mãe-criança) em dois grupos 
(clínico e não-clínico), de acordo com o instrumento CBCL. E observaram que as 
práticas parentais indutivas foram mais freqüentes no grupo não-clínico, enquanto 
que as práticas coercitivas (especialmente o uso da punição física) foram mais 
freqüentes no grupo clínico. 

2001 Xia & Qian Este estudo mostrou que sintomas psicossomáticos e baixos índices de saúde mental 
foram significativamente relacionados com altos níveis de rejeição e negação parental, 
punição, superproteção, envolvimento exagerado e baixos níveis de afetividade 
(warmth) e compreensão. 

2002 Oliveira & 
cols. 

Foi encontrada a correlação entre o estilo autoritário da mãe e problemas de 
internalização e de externalização na criança.  

2002 Dubas, 
Gerris, 

Janssens & 
Vermulst 

Os resultados deste estudo indicaram que adolescentes que tinham pouco controle 
(undercontrollers) estavam mais expostos a altos níveis de restrição (uso de punição e 
falta de afetividade) do que adolescentes “super-controlados” (overcontrollers) e 
resilientes. E, ainda, demonstraram que as práticas parentais podem moderar a 
associação entre os tipos de personalidade e os problemas de comportamento. 
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Continuação da Tabela 3 
2002 Ferreira & 

Marturano 
Uma amostra de crianças encaminhadas por dificuldades escolares foi dividida em 
dois grupos, aquelas sem problemas de comportamento e aquelas com problemas 
de comportamento. Os dados mostram que crianças com problemas de 
comportamento apresentaram mais situações de adversidades em seu ambiente 
familiar, uso de práticas educativas parentais inadequadas, maior agressão física à 
criança, ameaça, conflitos e distanciamento entre pais e filhos. As crianças sem 
problemas apresentaram pais com uma abordagem mais pró-ativa, ou seja, 
organizam e planejam melhor o cotidiano da criança, estão mais disponíveis para 
ajudar, se ocupam mais com providências relativas ao estudo e ao lazer.  

2003 Gartstein & 
Fagot 

As autoras observaram que elevados níveis de sintomas depressivos dos pais e 
uso de coerção, aliados ao baixo nível de esforço de controle (effortful control) da 
criança, foram associados a altos níveis de problemas de externalização.   

2003 Pearce, 
Jones, 

Schwab-
Stone & 
Ruchkin 

Neste estudo longitudinal, verificou-se que o envolvimento parental apresentou 
importante efeito na mudança de problemas de conduta. Os autores discutem que o 
envolvimento parental e religiosidade têm importante e positivo efeito nos 
problemas de conduta, especialmente de jovens expostos à violência da 
comunidade, isto porque altos níveis de envolvimento parental e religiosidade 
podem aliviar os efeitos adversos da exposição à violência. 

2005 Atzaba-
Poria & 

Pike 

Práticas maternas positivas (como aceitação da criança, sensibilidade aos sentimentos, 
reforçamento e controle consistentes e aceitação da autonomia) se correlacionaram de 
negativa e significativamente aos problemas de internalização das crianças. 

2005 Aunola & 
Nurmi 

Os dados deste estudo longitudinal demonstraram que altos níveis de controle 
psicológico da mãe, combinado a altos níveis de afeição e carinho, predizem 
aumento nos índices de problemas comportamentais de internalização e de 
externalização. As autoras explicam este fenômeno, afirmando que, por um lado, a 
mãe oferece o suporte emocional que a criança precisa, mas por outro lado, 
comunica a indução de culpa, o que manipula o mundo psicológico da criança e faz 
aumentar a sua dependência. E, ainda, o controle comportamental das mães 
diminui problemas de externalização das crianças, mas somente quando 
combinado com baixo controle psicológico. Isto porque a combinação dos dois tipos 
de controle pode ocasionar um exagerado monitoramento. 

2005 Eisenberg & 
cols. 

Neste estudo longitudinal com adolescentes foi constatado que expressão positiva 
dos pais e afetividade (warmth) foram fatores preditores de esforço de controle 
(effortful control) da criança, o que por sua vez, foi um fator preditor para poucos 
problemas de externalização. Os autores defendem a idéia de que esforço de 
controle da criança (característica da criança que compreende regulação da 
emoção, de atenção e planejamento, detecção de erros e habilidade em inibir ou 
ativar respostas) é um fator mediador na relação entre afetividade/ expressão 
positiva dos pais e problemas de externalização na criança. 

2005 Finkenauer, 
Engels & 

Baumeister 

Adolescentes com baixos índices de problemas emocionais e comportamentais 
perceberam seus pais como provedores de maior suporte emocional (aceitação, 
envolvimento e participação da vida e atividades do filho) e de pouco controle 
psicológico. Portanto, o controle psicológico foi consistentemente relacionado aos 
maiores níveis de problemas emocionais e comportamentais. 

2005 Grant & 
cols. 

Atitudes negligentes e de distanciamento dos pais foram correlacionadas a atitudes 
de disciplina inconsistente dos pais, o que por sua vez, esteve associado a 
problemas de externalização. 

2005 Jones & 
Prinz 

Uma revisão de literatura levantou evidências que sugerem que a auto-eficácia dos 
pais tem impacto direto e indireto (via práticas parentais) no ajustamento 
psicossocial das crianças. Os autores discutem que este levantamento é coerente 
com princípios de aprendizagem social, pois as crianças podem aprender crenças 
sobre si próprias ouvindo e observando a forma como seus pais lidam com 
frustrações, dúvidas e desempenho. 
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Continuação da Tabela 3 
2005 Lengua & 

Kovacs 
O uso de disciplina inconsistente da mãe foi fator preditor para maior irritabilidade e timidez 
da criança. Por outro lado, verificou-se que irritabilidade da criança foi preditor para o uso de 
disciplina inconsistente, e que características de temperamento das crianças, como timidez 
e expressão emocional positiva, foram preditores de aceitação maternal. As autoras 
discutem as evidências de uma relação bidirecional entre o temperamento da criança e as 
atitudes parentais, ou seja, a disciplina inconsistente pode aumentar a irritabilidade da 
criança, e esta pode levar ao uso de disciplina inconsistente dos pais. 

2005 Salvo, 
Silvares & 

Toni 

A ausência de monitoria positiva foi preditora de comportamentos como agressividade, 
problemas de pensamento e de contato social e problemas de externalização 
(problemas avaliados pelo instrumento CBCL); enquanto que a presença de monitoria 
negativa foi preditora de comportamentos como ansiedade/ depressão, problemas de 
atenção e pensamento, e problemas de internalização e externalização.   

2005 Vitola, 
Fleitlich-Bil, 
Goodmanc 
& Bordina 

Este estudo verificou que a presença de problemas de saúde mental em crianças 
esteve associada a problemas de saúde mental dos pais e a atitudes de punição física, 
especialmente com a utilização de cinto. Os autores verificaram que os pais que batiam 
com cinto também apresentavam uma postura de desvalorização da criança.   

2006 Casas & 
cols. 

Análises correlacionais indicaram que os estilos parentais autoritário e permissivo 
foram associados a comportamentos de agressão relacional (exclusão social, 
boatos, apelidos) nas crianças, e o estilo autoritativo esteve associado a menor 
freqüência de comportamentos de agressão física das crianças. Além disso, os 
autores verificaram que crianças, cujos pais utilizam controle psicológico, 
freqüentemente apresentam comportamentos de agressão física e relacional. 

2006 Renk, 
Mckinney, 

Klein & 
Oliveros 

Em um estudo com mulheres jovens, verificou-se que o uso de disciplina com agressão 
psicológica por parte da mãe, esteve relacionado a altos níveis de depressão e 
ansiedade, e o uso de punições físicas por parte da mãe esteve associado a maiores 
níveis de ansiedade. Em relação às atitudes dos pais, verificou-se que o uso de disciplina 
com agressão psicológica esteve associado apenas aos índices de depressão.   

 

 Pode-se observar, na Tabela 3, que os problemas de externalização estão 

comumente associados à falta de monitoramento dos pais (AUNOLA & NURMI, 2005; 

BARBER & cols., 1994; CASAS & cols., 2006; FERREIRA & MARTURANO, 2000; IRVINE 

& cols., 1999; LAMBORN & cols., 1991; SALVO & cols., 2005; STEINBERG & cols., 1994), 

ao uso de práticas coercitivas (ALVARENGA & PICCININI, 2001; DUBAS & cols., 2002; 

FERREIRA & MARTURANO, 2002; GARTSTEIN & FAGOT, 2003; IRVINE & cols., 1999; 

OLIVEIRA & cols., 2002), ao uso de controle psicológico (AUNOLA & NURMI, 2005; 

CASAS & cols., 2006; FINKENAUER & cols., 2005) e ao uso de disciplina inconsistente 

(GRANT & cols., 2005; LENGUA & KOVACS, 2005). Enquanto que os problemas de 

internalização foram mais freqüentemente associados ao uso de controle psicológico 

(AUNOLA & NURMI, 2005; BARBER & cols., 1994; FINKENAUER & cols., 2005; RENK & 

cols., 2006) e ao uso de práticas coercitivas (IRVINE & cols., 1999; OLIVEIRA & cols., 

2002; RENK & cols., 2006; VITOLA & cols., 2005). Existem, também, pesquisadores 

preocupados em investigar problemas de comportamento ainda mais graves, como 

delinqüência, criminalidade e abuso de álcool ou drogas, como pode ser visto na Tabela 4. 
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Tabela 4: Estudos sobre interação familiar e problemas de comportamento mais graves 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1984 Patterson & 

Stouthamer
- Loeber 

Foi encontrada significativa e negativa correlação entre monitoramento/ disciplina e 
a ocorrência de comportamentos delinqüentes. Os autores discutem que o fracasso 
parental no monitoramento pode ser um significativo determinante para a evolução 
de comportamentos delinqüentes entre os adolescentes. 

1989 Patterson, 
Debaryshe 
& Ramsey 

Os autores discutem e apresentam um modelo explicativo sobre o desenvolvimento 
do comportamento anti-social. Neste modelo, defendem que a primeira fase de 
desenvolvimento deste tipo de comportamento ocorre na interação com os pais, no 
que chamaram de “treinamento básico no ambiente familiar”. Os pais não são 
contingentes no uso de reforçamento positivo para comportamentos pró-sociais e 
no uso de punição efetiva para comportamentos desviantes; além disso, a coerção 
entre os membros da família é freqüente. Então, a criança aprende a usar 
comportamentos aversivos para terminar uma intrusão aversiva de outro membro 
da família (que podem ser os pais), e, portanto, o comportamento coercitivo nestas 
famílias torna-se funcional.   

1991 Dishion & 
cols. 

Baixos níveis de práticas de disciplina e monitoramento parental na infância foram 
significativamente relacionados com o subseqüente envolvimento com pares 
desviantes no início da adolescência.   

1991 Lamborn & 
cols. 

Resultados indicaram maior uso de drogas em filhos de pais permissivos e 
negligentes, ou seja, nos estilos em que há menor nível de exigência e monitoramento. 

1992 Patterson, 
Reid & 
Dishion 

Neste livro, os autores reafirmam e descrevem detalhadamente os quatro estágios 
de desenvolvimento do comportamento anti-social. Aqui se dá especial importância 
ao primeiro estágio, que ocorre na interação com os pais. Para estes autores, a 
troca coercitiva é mais provável de ocorrer em famílias nas quais as regras e 
papéis não estão claramente definidos. Em famílias com este padrão, “pais e filhos 
assumem de forma alternada os papéis de vítima e agressor” (p.41). Portanto, 
levantam a hipótese de que a pessoa mais coercitiva da família acaba controlando 
o ambiente. Em famílias normais, esta pessoa é a mãe, e em amostras clínicas, é a 
criança-problema. E assim, na primeira fase, a criança aprende a comportar-se de 
forma coercitiva, e aprende que tal comportamento controla seu ambiente. 

1997 Capaldi & 
cols. 

O uso de disciplina inefetiva na infância foi um fator preditor de problemas de 
conduta na adolescência, como detenção e fracasso na continuidade dos estudos. 

1999 Ary, 
Duncan, 

Duncan & 
Hops 

Estes autores estruturaram um modelo, baseado nos estudos de Patterson, no qual 
verificaram que experiências familiares de conflito podem levar a baixos níveis de 
envolvimento entre pais e filhos. Estas condições familiares apresentam relação com 
pobre monitoramento parental e envolvimento com pares desviantes no ano 
subseqüente. E, ainda, estes dois últimos fatores são fortes preditores de engajamento 
em problemas de comportamento (comportamento anti-social, comportamento sexual 
de alto risco, fracasso escolar e abuso de substâncias) no ano subseqüente.  

2001 Chambers, 
Power, 

Loucks & 
Swanson 

Dados de jovens infratores presos revelaram baixo nível de atenção parental, o que 
suporta a hipótese de que pouca atenção parental pode contribuir no 
desenvolvimento de delinqüência na adolescência. Foram observados, também, 
altos índices de estresse psicológico nestes jovens (ansiedade, depressão, 
desamparo, baixa auto-estima), índices significativamente relacionados com o 
baixo nível de atenção parental. Além disso, o baixo nível de atenção do pai 
também esteve relacionado a dificuldades de enfrentamento na prisão e tentativas 
de automutilação ou de suicídio.   

2002 Hill-Smith, 
Hugo, 

Hughes, 
Fonagy & 
Hartman 

Nesta pesquisa, realizada com jovens homicidas detidos e um grupo controle, foi 
verificado que baixo status socioeconômico, atitudes parentais severas (violência física) e 
exclusão da escola foram significativamente mais comuns nos jovens homicidas. E, 
ainda, estes jovens apresentaram maiores índices de violência física de ambos os pais. 
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Continuação da Tabela 4 
2002 Verlaan & 

Schwartzm
an 

Comportamento anti-social da mãe e hostilidade conjugal foram fortemente 
relacionados a problemas de externalização; esta relação foi mediada por práticas 
parentais disfuncionais. Além disso, os autores discutem as diferenças entre gêneros, 
demonstrando que a relação entre os problemas de comportamento e estilo coercitivo 
do pai tende a ser mais forte com os meninos do que com as meninas. 

2003 Cottrell & 
cols. 

Monitoramento, de acordo com a percepção dos adolescentes, foi correlacionado 
negativamente com o envolvimento em comportamentos de risco, como uso de 
bebida alcoólica, uso de maconha e atividade sexual de risco.  Além disso, 
verificou-se que os pais percebem a si próprios com maior nível de monitoria do 
que os adolescentes os percebem, ou seja, os pais acham que sabem mais sobre 
as atividades de seus filhos do que os próprios filhos relatam. Os autores discutem 
a importância de os pais se engajarem mais no monitoramento de seus filhos e 
compreender melhor o ponto de vista dos filhos sobre o monitoramento. 

2003 Kee, Sim, 
Teoh, Tian 

& Ng 

Este estudo mostrou associação entre variáveis familiares e envolvimento com 
gangues de rua. Verificou-se que menor abertura para comunicação e altos níveis 
de controle (superproteção, controle exagerado, críticas e indução de culpa) das 
mães foram dois fatores significativamente associados com o envolvimento de 
adolescentes em gangues de rua. 

2003 Wiesner & 
Silbereisen 

Foi observado que pouca empatia e monitoramento parental e alta tolerância de 
pares desviantes foram consistentemente ligados à maior freqüência de 
engajamento em comportamentos delinqüentes.  

2004 Dishion, 
Nelson & 
Bullock 

Num estudo longitudinal, foi observado que o processo de envolvimento com 
pares desviantes, aos 14 anos, foi associado com a diminuição de monitoramento 
durante a adolescência. Comparando-se meninos anti-sociais com meninos bem 
ajustados, verificou-se a diminuição de monitoramento dos pais durante a 
puberdade de meninos anti-sociais e a manutenção de altos níveis de 
monitoramento durante a puberdade de meninos bem ajustados. Além disso, os 
adolescentes envolvidos com amigos desviantes, cujos pais diminuíram o 
monitoramento familiar, apresentaram maior uso de maconha e prática de 
comportamento anti-social aos 18 anos.  

2004 Fletcher, 
Steinberg & 

Williams-
Wheeler 

Controle parental foi direta e negativamente relacionado com o abuso de substâncias 
na adolescência. Além disso, problemas de comportamento foram preditos por um 
modelo que inclui tanto efeitos indiretos de afetividade (warmth), controle e 
monitoramento (mediados pelo conhecimento parental acerca do paradeiro, das 
atividades e amigos dos filhos), quanto os efeitos diretos de controle e monitoramento.  

2004 Heaven & 
cols. 

Comportamento delinqüente foi relacionado a pouca atenção dos pais e à 
superproteção da mãe. Os autores ressaltam a diferença entre gêneros, ou seja, 
quando os níveis de punição física aumentaram, o comportamento delinqüente dos 
meninos aumentou, enquanto que o das meninas diminuiu. 

2004 Wiesner & 
Juang 

As autoras verificaram que sintomas parentais de depressão foram associados à 
baixa qualidade na relação entre os pais. Isto, por sua vez, foi associado a pouco 
monitoramento e sensibilidade parental. E, ainda, estas práticas parentais 
inadequadas foram significativamente relacionadas à alta freqüência de uso de 
substâncias em meninas adolescentes. 

2005 Sale & cols. Um estudo realizado com jovens, usuários de drogas ou álcool, demonstrou forte 
relação entre variáveis familiares (coesão familiar, supervisão e reação de 
desaprovação dos pais perante o uso de álcool ou drogas) e o uso de álcool por 
jovens. A percepção de desaprovação dos pais foi mais forte para os meninos, 
enquanto que a coesão familiar foi mais saliente para as meninas. 

2006 Connor & 
Rueter 

Afetividade (warmth) e comunicação da mãe apresentaram direta e negativa 
associação com o relato de suicídio de adolescentes (ideação suicida, plano 
suicida e tentativa de suicídio). Enquanto que atitudes de hostilidade dos pais não 
apresentaram relação com este tipo de comportamento dos adolescentes. 
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 As pesquisas apresentadas na Tabela 4 são quase unânimes em apresentar a 

forte relação entre a falta de monitoramento parental e o desenvolvimento de 

comportamentos anti-sociais e de risco (ARY & cols., 1999; COTTRELL & cols., 2003; 

DISHION & cols., 1991; DISHION & cols., 2004; FLETCHER & cols., 2004; LAMBORN 

& cols., 1991; PATTERSON & STOUTHAMER-LOEBER, 1984; WIESNER & 

SILBEREISEN, 2003; WIESNER & JUANG, 2004). Pode-se observar que as pesquisas 

apresentadas na Tabela 4 convergem com aquelas apresentadas na Tabela 3, 

ressaltando que os problemas de externalização também foram freqüentemente 

associados à falta de monitoramento dos pais. Além do monitoramento, algumas 

pesquisas apontam a associação de tais comportamentos dos filhos com o uso de 

disciplina coercitiva por parte dos pais (HILL-SMITH & cols., 2002; PATTERSON & 

cols., 1989; PATTERSON & cols., 1992; VERLAAN & SCHWARTZMAN, 2002). 

 É importante ressaltar que parte significativa dos estudos sobre o 

desenvolvimento de comportamento anti-social foram realizadas pelo pesquisador 

Gerald R. Patterson e seus colaboradores, no “Oregon Social Learning Center” 

(CAPALDI & cols., 1997; DISHION & cols., 1991; PATTERSON & STOUTHAMER-

LOEBER, 1984; PATTERSON & cols., 1989; PATTERSON & cols., 1992). Seus 

estudos têm grande importância e servem de base para muitas outras pesquisas, 

devido ao modelo proposto para compreensão dos quatro estágios de desenvolvimento 

do comportamento anti-social.  

 Além da grande quantidade de pesquisas sobre a relação pais-filhos e os 

inúmeros problemas de comportamento, existem também pesquisas de temas variados 

(menos freqüentes, mas não menos importantes), que verificam outros efeitos sobre o 

desenvolvimento dos filhos. Alguns exemplos podem ser observados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Estudos sobre interação familiar e outros efeitos sobre os filhos 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1994 Ferrari & 

Olivette 
Mulheres jovens que apresentam comportamento de procrastinação têm mães com 
maior nível de comportamentos de indecisão e de procrastinação e pais com estilo 
parental autoritário. 

1998 Mantzico-
poulos &     

Oh-Hwang 

Nesta pesquisa verificou-se que pais autoritativos estiveram associados a maiores níveis 
de maturidade em adolescentes, e os estilos autoritário e negligente estiveram 
associados a baixos níveis de maturidade psicossocial.  

2002 Kawamura, 
Frost & 

Harmatz 

Observou-se que estilo parental autoritário e severo esteve associado a 
componentes mal-adaptativos de perfeccionismo. 

2002 Reti & cols. Participantes que relataram pouca atenção parental e altos níveis de atitudes 
intrusivas dos pais na infância apresentaram maiores níveis de neuroticismo 
(neuroticism) e esquiva do dano (harm avoidance), e baixos níveis de 
autodeterminação (selfdirectedness) e conscienciosidade (conscientiousness) 

2005 Leman Crianças de pais autoritativos pensam que adultos pretendem usar mais 
justificativas baseadas na reciprocidade e igualdade nas relações sociais, quando 
comparadas a crianças de pais autoritários. Isto indica a associação entre o estilo 
autoritativo e atribuição de justificativa moral do adulto. 

2005 Teixeira & 
Lopes 

Verificou-se a relação entre estilos parentais e valores humanos, e observou-se 
que filhos de pais autoritativos apresentaram mais valores de autodeterminação, 
conformidade (autocontrole), tradição e universalismo. Filhos de pais autoritários 
apresentaram mais valores de realização e poder social, aspectos relacionados a 
valores externos e obtenção de resultados socialmente valorizados. E, ainda, filhos 
de pais negligentes apresentaram poucos valores de segurança e benevolência.     

2006 Want & 
Kleitman 

Este estudo verificou a influência de práticas parentais nos seguintes 
comportamentos: “fenômeno impostor” (Impostor Phenomenon) e “autolimitação” 
(self-handicapping). No primeiro, a pessoa apresenta um ciclo impostor, ou seja, 
apesar das evidências de sucesso, apresenta intensa dúvida e medo da falha, 
ansiedade, idéias deturpadas sobre inteligência, e então pode apresentar dois 
comportamentos: intensa preparação ou procrastinação. No segundo, com o 
objetivo de proteger a auto-imagem, a pessoa arranja obstáculos no caminho de 
uma avaliação, e então seu fracasso (se houver) pode ser atribuído ao obstáculo e 
não a si própria. Portanto, as autoras verificaram que a superproteção dos pais e 
falta de atenção parental foram fortes preditores do “fenômeno impostor”, e este, 
por sua vez, foi forte preditor da “autolimitação”. 

 

 Os problemas de externalização (Tabela 3) e os comportamentos anti-sociais ou 

de risco (Tabela 4) acabam recebendo maior destaque e preocupação por parte da 

comunidade científica por serem comportamentos que, muitas vezes, levam a um 

grande prejuízo ao próprio indivíduo, à sua família e também à sociedade. Entretanto, a 

Tabela 5 vem ressaltar que as práticas parentais influenciam todo o processo de 

desenvolvimento de um indivíduo, influenciando inclusive no desenvolvimento de seus 

valores (TEIXEIRA & LOPES, 2005), de maturidade psicossocial (MANTZICOPOULOS 

& OH-HWANG, 1998) e comportamentos como perfeccionismo (KAWAMURA & cols., 

2002) e procrastinação (FERRARI & OLIVETTE, 1994; WANT & KLEITMAN, 2006). 
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 Mas afinal, o que tantas pesquisas têm a dizer sobre a forma como os 
pais devem ou não agir com seus filhos? 
 Sem sombra de dúvida, este conjunto de pesquisas aponta para direções muito 

semelhantes sobre a forma de educar e disciplinar crianças e adolescentes. O mais 

evidente nos resultados dessas pesquisas é que a promoção de comportamentos pró-

sociais e saudáveis (competência social, estratégias adequadas de enfrentamento e 

auto-estima, autoconceito e auto-eficácia elevados) é decorrente de uma interação 

positiva com os pais, que inclui especialmente afetividade, responsividade, 

envolvimento e uso contingente de reforçadores positivos.  

 Para SIDMAN (2001), as contingências de reforçamento positivo são uma 

fonte fundamental para o controle de comportamentos e que, ao invés de 

interromper uma conduta indesejável, elas fortalecem ações desejáveis que poderão 

substituir as ‘indesejáveis’. Além disso, para SIDMAN, o reforço positivo produz 

sentimentos de satisfação e não de alívio, pois proporcionam às pessoas algo que 

elas desejam. E, assim, pais que dão oportunidades para o recebimento de reforço 

positivo, têm filhos mais felizes e competentes, e “as famílias que praticam 

reforçamento positivo desfrutam de um benefício adicional: raramente surgem 

motivos para punição” (p.251). Segundo WEBER (2005), o uso de reforçamento 

positivo eleva a auto-estima e o otimismo da criança, além de fazer com que a 

criança se sinta mais capaz e competente, e de diminuir a ocorrência de 

comportamentos inadequados que aparecem para chamar a atenção dos pais. 

 O cuidado, atenção e afeição formam um conjunto de reforçadores que 

devem ser mantidos e disponibilizados mesmo quando os filhos não conseguem 

enfrentar uma contingência com êxito (SIDMAN, 2001). Quando o filho se sente 

amado pelos seus pais, torna-se muito mais fácil discipliná-lo (SEVERE, 2000; 

WEBER, 2005). FLETCHER e cols. (2004) discutem que altos níveis de afetividade e 

responsividade são geralmente associados a uma relação entre pais e filhos mais 

positiva, na qual os adolescentes estão mais abertos para revelar espontaneamente 

informações sobre suas vidas a seus pais. Isto mostra que pais afetivos conseguem 

monitorar melhor as atividades de seus filhos. BOLSONI-SILVA e MARTURANO 

(2006, p.92) afirmam que “se os filhos se sentem à vontade para conversar com os 

pais é sinal de que o relacionamento está pautado essencialmente em contingências 
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reforçadoras positivas e, como um resultado positivo, supõe-se que os pais podem 

oferecer ajuda e dar conselhos, com grande chance de serem ouvidos”.   

 SKINNER (1991, p.17) ressalta a importância do amor e afeto: “ao demonstrar 

que estamos contentes quando uma pessoa se une a nós, nós reforçamos a união 

(...) não é o nosso comportamento, mas o comportamento daquele que amamos que 

é reforçado”. Portanto, os pais podem reforçar a união e proximidade com seus filhos 

demonstrando afeição e envolvimento, o que contribuirá para maior coesão familiar e 

clima emocional mais positivo. Além disso, a demonstração de afeto dos pais pode 

fazer com que a criança se sinta amada, contribuindo para o desenvolvimento de 

maior auto-estima (BOLSONI-SILVA & MARTURANO, 2006).  

 Por outro lado, os prejuízos no desenvolvimento das crianças podem ser 

decorrentes da ausência destas práticas positivas (afetividade, responsividade, 

envolvimento e uso contingente de reforçadores positivos) ou de seu uso inadequado. 

Isto porque os pais podem usar reforçamento positivo para os comportamentos 

adequados de forma não contingente, ignorando-os ou respondendo 

inadequadamente (BOLSONI-SILVA & MARTURANO, 2006). Portanto, tais práticas 

podem proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências e, também, 

evitar o aparecimento de comportamentos-problema, quando usadas de forma 

apropriada. Observa-se também, na literatura apresentada, grande ênfase na 

ausência de monitoramento como fator de risco para o desenvolvimento de 

comportamentos-problema, especialmente para comportamentos anti-sociais. Foi 

bastante freqüente a associação entre a falta de disciplina, exigência e monitoramento 

com o desenvolvimento de problemas de comportamento, demonstrando que tais 

práticas parentais são bastante efetivas e protetivas. LAMBORN e cols. (1991) 

sugerem que a aceitação e envolvimento parental contribuem para o desenvolvimento 

de autoconceito positivo e bem-estar psicológico, enquanto que a supervisão e 

exigência ajudam a deter o desenvolvimento de problemas de comportamento. 

 Na literatura também se discute sobre as atitudes parentais que devem ser 

evitadas, justamente por levarem a um grande prejuízo ao desenvolvimento dos filhos. 

Dentre tais atitudes, as mais recorrentes são: a coerção e o controle psicológico.  

 A coerção, apresentada geralmente sob a forma de autoritarismo, punições 

físicas e verbais, disciplina severa, violência física e hostilidade, gera subprodutos 

muito negativos para aqueles que a vivenciam, tais como “violência, agressão, 
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opressão, depressão, inflexibilidade emocional e intelectual, autodestruição e 

destruição dos demais, ódio, doenças e estado geral de infelicidade” (SIDMAN, 

2001, p. 248). Além disso, existem os efeitos colaterais, que segundo este autor, não 

oferecem caminhos alternativos de ação para a criança, dificultando a sua 

adaptação construtiva na sociedade. 

 Como bem apontam as pesquisas apresentadas, a coerção, em maior ou 

menor grau, está especialmente associada a problemas emocionais (depressão e 

ansiedade) e a problemas de conduta. Para SKINNER (2000), as respostas 

emocionais caracterizam um dos efeitos colaterais da utilização de estimulação 

aversiva. As intensas emoções (como medo e ansiedade), provocadas pela coerção, 

podem interferir no funcionamento cognitivo da criança, dificultando sua percepção 

do porquê de estar sendo punida e de qual a forma como deve se comportar 

(REPPOLD & cols., 2002). E os problemas de conduta são decorrentes do modelo 

que a criança tem em seu ambiente familiar e também são uma forma de 

contracontrole, comportamento este que pode ser fortemente reforçado dentro de 

um ciclo familiar coercitivo (BOLSONI-SILVA & MARTURANO, 2006; PATTERSON, 

REID & DISHION, 1992; SKINNER, 2000).  

Outro grave efeito colateral é o condicionamento de fuga e esquiva (CATANIA, 

1999; SIDMAN, 2001; SKINNER, 2000). O estímulo aversivo utilizado pelos pais pode 

facilmente se tornar um reforçador negativo (CATANIA, 1999). Com o uso da punição, 

os pais ensinam e mantém comportamentos com os quais a criança possa fugir ou se 

esquivar do evento aversivo que eles apresentam, e até mesmo dos próprios pais 

(que podem se tornar punidores condicionados). E, ainda, além dos subprodutos e 

efeitos colaterais, o uso da coerção pode dificultar o monitoramento dos pais, devido 

ao distanciamento que começa a ocorrer entre os membros da família. 

O controle psicológico é outra atitude parental apontada pela literatura como 

prejudicial. O controle psicológico refere-se a comportamentos parentais intrusivos, 

que manipulam os pensamentos, os sentimentos da criança e o apego aos pais, ou 

seja, é um controle e violação do mundo psicológico da criança (BARBER & 

HARMON, 2002). Este tipo de controle implica em um distanciamento, privação de 

afeto e indução de culpa como formas de controlar o comportamento (BARBER & 

cols., 1994). A privação de afeto pode ser também considerada uma técnica 

coercitiva, pois significa a ameaça de rompimento de um forte laço emocional entre a 
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criança e seus pais, o que pode levar a uma grande insegurança e ansiedade 

(REPPOLD & cols., 2002). Na literatura apresentada, o controle psicológico 

apresentou-se fortemente associado a problemas de internalização e ansiedade. 

 Por fim, como afirmam BOLSONI-SILVA e MARTURANO (2002), o ambiente 

familiar e as práticas parentais podem tanto promover o desenvolvimento de 

comportamentos socialmente adequados, como também favorecer o surgimento de 

comportamentos-problema. O caminho a ser traçado dependerá de quais práticas 

são utilizadas e de que forma são utilizadas. Para HOGHUGHI (1998), os pais 

devem proteger suas crianças do perigo, como também otimizar o potencial delas e 

maximizar suas oportunidades. 

 

 

2.3. A família e o desempenho acadêmico 
 

 Como visto anteriormente, inúmeras são as atitudes dos pais que podem levar 

a diversas conseqüências para o desenvolvimento dos filhos, tanto para a promoção 

de competências e habilidades adaptativas, como também para o desenvolvimento e 

manutenção de problemas como depressão e ansiedade, problemas de 

internalização, de externalização e de ajustamento social, comportamentos anti-

sociais, delinqüência e abuso de substâncias. Porém, não foi foco nem pretensão 

deste trabalho esgotar tais temas, apenas exemplificar. O foco do presente trabalho é 

na relação entre as práticas parentais e desempenho acadêmico especificamente e, 

portanto, optou-se por apresentar uma seção, separadamente e mais completa, para 

relatar e discutir pesquisas a respeito do efeito de atitudes parentais sobre o 

desempenho acadêmico dos filhos. Por serem bastante numerosas, as pesquisas 

sobre este tema também serão apresentadas em tabelas (divididas por décadas), 

para facilitar a visualização e organização de seus achados. Nas Tabelas 6, 7 e 8 

pode-se observar a grande quantidade de pesquisas internacionais sobre o assunto, 

publicadas desde a década de 80 até o período atual. Na Tabela 6 estão 

apresentadas as pesquisas publicadas na década de 80. 
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Tabela 6: Estudos internacionais, publicados na década de 80, sobre interação familiar e 
desempenho acadêmico dos filhos 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1987 Dornbusch, 

Ritter, 
Leiderman, 
Roberts & 
Fraleigh 

Os dados indicaram correlações entre estilos parentais e notas escolares. 
Verificou-se que os estilos autoritário e permissivo foram associados a notas mais 
baixas, enquanto que o estilo autoritativo a notas mais altas. A relação negativa 
entre notas e o estilo autoritário foi a relação mais forte ao comparar com os outros 
estilos. Além disso, os estilos parentais foram melhores preditores de nota em 
estudantes brancos. 

1987 Fehrmann, 
Keith & 
Reimers 

Constatou-se um importante e positivo efeito direto do envolvimento parental nas 
notas de adolescentes. Adicionalmente, o envolvimento parental também levou a 
um aumento do tempo gasto com tarefas de casa que, por sua vez, esteve 
relacionado com melhores notas. 

1987 Stevenson 
& Baker 

Os autores verificaram que o nível de escolaridade da mãe esteve relacionado ao 
grau de envolvimento parental e este, por sua vez, ao desempenho acadêmico da 
criança, ou seja, mães com maior nível de escolaridade são mais envolvidas com 
seus filhos e estes apresentam melhor desempenho. E, ainda, os pais tendem a 
ser mais envolvidos nas atividades escolares se as crianças forem mais novas.   

1988 Bradley, 
Caldwell & 

Rock 

Em estudo longitudinal, foi observado que pais que preparam suas crianças a 
serem envolvidas numa batalha de enriquecimento social e cultural durante os 
primeiros anos, têm crianças que apresentam melhor performance em testes de 
desempenho e classificadas como sendo mais orientadas e ajustadas pelos 
professores. Os pais podem funcionar como mediadores que ajudam suas crianças 
a usar os recursos do ambiente. 

1989 Steinberg, 
Elmen & 
Mounts 

Estilo parental autoritativo facilita o sucesso acadêmico de adolescentes, sendo 
que cada componente deste estilo (aceitação, autonomia psicológica e controle 
comportamental) apresentou forte contribuição. Além disso, o impacto deste estilo 
foi mediado pelo desenvolvimento de um senso de autonomia saudável e de 
adequada orientação psicológica para o trabalho. 

 

 Os estudos apresentados na Tabela 6 demonstram que alguns anos depois 

da emergência do saber científico sobre as relações entre pais e filhos, proposto 

pelos estudos de BAUMRIND (1966, 1967,1971a, 1971b) e de MACCOBY e 

MARTIN (1983), começou a haver o interesse científico sobre a forma como a 

interação entre pais e filhos poderia influenciar o desempenho das crianças e 

adolescentes na escola. Pode-se observar que, já na década de 80, alguns 

pesquisadores começaram a apontar o estilo parental autoritativo como facilitador do 

bom desempenho escolar e do sucesso acadêmico (DORNBUSCH & cols., 1987; 

STEINBERG & cols., 1989). Outras pesquisas também começaram a ressaltar a 

importância do envolvimento parental para o sucesso acadêmico dos filhos 

(FEHRMANN & cols., 1987; STEVENSON & BAKER, 1987).  

 Na Tabela 7 estão apresentadas as pesquisas publicadas no período da 

década de 90. 
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Tabela 7: Estudos internacionais, publicados na década de 90, sobre interação familiar e 
desempenho acadêmico dos filhos 
 

1990 Campbell & 
Mandel 

A combinação de alguns fatores parentais (baixos níveis de ajuda, pressão e 
monitoramento, juntamente com altos níveis de suporte psicológico) esteve 
associada aos maiores níveis de desempenho dos filhos em matemática. 

1990 Feldman & 
Wentzel 

Correlações demonstraram que formas apropriadas de controle parental foram 
positivamente relacionadas ao desempenho acadêmico dos filhos, enquanto que a 
hostilidade parental foi negativamente relacionada ao desempenho. 

1992 Dubois,Fel-
ner, Brand, 

Adan & 
Evans 

Foi verificado, neste estudo longitudinal, que variáveis de suporte familiar 
contribuíram significativamente na predição de subseqüente estresse psicológico, e 
este, por sua vez, apresentou contribuição significativa na predição de 
subseqüente desempenho acadêmico. 

1992 Steinberg, 
Lamborn, 

Dornbusch 
& Darling 

Constatou-se que o estilo parental autoritativo esteve associado com melhor 
desempenho acadêmico e com maior engajamento escolar. Entretanto, o positivo 
efeito do estilo parental nos resultados acadêmicos foi mediado por envolvimento 
parental em atividades escolares e por encorajamento para o sucesso. Esta 
mediação, porém, ocorre com filhos de pais autoritativos, o que mostra que o 
envolvimento parental ajuda na promoção de sucesso acadêmico quando ocorre 
em um contexto de ambiente familiar autoritativo. 

1993 Eckenrode, 
Laird & 
Doris 

Crianças que sofreram maus-tratos apresentaram desempenho acadêmico 
significativamente mais baixo que as crianças que não sofreram maus-tratos. 
Os autores discutem que estes dados demonstram que o abuso (físico ou 
sexual) e a negligência são fatores de risco ligados ao desempenho pobre, 
repetição de ano e problemas disciplinares. Os autores também verificaram que 
a negligência, sozinha ou combinada com o abuso, foi associada ao mais baixo 
nível de desempenho acadêmico entre as crianças que sofreram algum tipo de 
mau-trato, demonstrando que a negligência tem maior influência sobre o 
desempenho na escola do que o abuso. 

1993 Ginsburg & 
Bronstein 

Os dados mostram que atitudes parentais de controle do comportamento, através 
de críticas e punição, ou de não envolvimento, estiveram associadas a 
desempenho acadêmico mais pobre. A vigilância parental das tarefas escolares 
dos filhos também esteve negativamente associada ao desempenho, pois ela 
caracteriza um controle exagerado. Além disso, crianças de pais com maior nível 
de lócus de controle externo apresentaram-se menos motivadas, persistentes e 
satisfeitas com os trabalhos escolares, e com desempenho mais pobre. Isto porque 
pais com esta característica, que acreditam que os resultados são governados por 
forças externas e desconhecidas, podem falhar ao ensinar suas crianças sobre a 
importante relação entre o comportamento e suas conseqüências. Filhos de pais 
que apresentam regras inconsistentes e sem clareza ou que são autoritários, 
também se apresentam menos motivados, persistentes e satisfeitos.   

1994 Gottfried, 
Fleming & 
Gottfried 

Neste estudo longitudinal, verificou-se que práticas motivacionais dos pais 
apresentaram significativos efeitos, porém indiretos, na subseqüente motivação e 
desempenho acadêmico das crianças. Constatou-se que o encorajamento de 
motivação intrínseca e fornecimento de atividades em casa e ajuda à criança 
quando ela tem dificuldades (task endogeny) apresentou efeitos positivos; 
enquanto o uso de conseqüências extrínsecas, como recompensas e punições, 
(task-extrinsic consequences) apresentou efeitos negativos. 

1994 Grolnick & 
Slowiaczek 

As autoras propuseram o conceito de envolvimento parental dividido em 3 dimensões: 
comportamental (através de seu comportamento em relação à escola), pessoal 
(através da percepção da criança de sua disponibilidade pessoal e afetiva) e intelectual 
(exposição de atividades intelectuais à criança). Verificou-se que existem indiretas 
associações entre as dimensões de envolvimento parental (comportamental e 
intelectual) e desempenho acadêmico das crianças, relação esta mediada por 
percepção de competência e compreensão do controle por parte da criança. 
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Continuação da Tabela 7 
1994 Steinberg & 

cols. 
O estudo longitudinal mostrou evidências da correlação entre autoconceito 
acadêmico de adolescentes e os estilos parentais, sendo que filhos de pais 
autoritativos e permissivos apresentaram maior autoconceito acadêmico. 

1995 Beyer Em uma extensa revisão de literatura, a autora verificou que a ocupação (emprego) da 
mãe tem efeitos indiretos sobre o desempenho acadêmico dos filhos. Tal efeito é 
moderado por variáveis relacionadas ao trabalho (carga horária semanal, tensão e 
satisfação no desempenho de seu papel, estabilidade de normas do emprego, 
qualidade e disponibilidade de cuidar das crianças), por variáveis relacionadas à família 
(gênero da criança e comportamento paterno), e, ainda, por variáveis demográficas 
(status socioeconômico, educação e tamanho da família). A autora também discute 
que tal efeito é mediado pelos estilos parentais (afetividade, envolvimento ativo, 
engajamento nas atividades da criança, suporte à autonomia, monitoramento 
adequado, expectativas reais sobre as habilidades da criança e encorajamento). Estes 
comportamentos parentais promovem maior percepção de competência e motivação 
na criança, o que por sua vez leva ao melhor desempenho acadêmico.    

1995 Kurdek, 
Fine & 
Sinclair 

Adolescentes que passaram pela experiência de transição na estrutura familiar 
(divórcio, padrasto/madrasta) apresentaram desempenho acadêmico inferior do 
que aqueles que não passaram por tal experiência. Além disso, os primeiros 
perceberam em seus pais menor nível de supervisão, aceitação e concessão de 
autonomia e maior nível de conflitos. O melhor desempenho também foi associado 
a moderados níveis de supervisão (nem alto, nem baixo).    

1995 Taylor, 
Hinton & 
Wilson 

As análises demonstraram que o envolvimento parental, responsividade e exigência 
foram significativos preditores de resultados acadêmicos com crianças e adolescentes. 
Verificou-se que estudantes com pais autoritários e negligentes apresentaram menores 
notas na escola, enquanto que filhos de pais autoritativos e permissivos apresentaram 
melhores notas, sendo que filhos de pais permissivos apresentaram notas inferiores 
aos de pais autoritativos. 

1996 Goldberg, 
Greenberg
er & Nagel 

Mães com maior carga horária semanal de trabalho apresentaram filhos com notas 
mais baixas e com hábitos de trabalho, resiliência e adaptação em sala de aula 
mais pobres. Por outro lado, este impacto pode ser diminuído através da motivação 
da mãe para o trabalho, uma vez que mães mais motivadas oferecem maior 
suporte para o esforço de desempenho de suas crianças, ou seja, oferecem maior 
qualidade de feedback, orientação e suporte emocional para seus filhos. 

1996 Kendall-
Tackett & 

Eckenrode  

Os resultados demonstraram que crianças negligenciadas, quando comparadas a 
crianças que não sofreram maus-tratos, apresentaram performance mais pobre, 
notas mais baixas, maior número de suspensões, mais chamadas de atenção e 
mais reprovações. A combinação de negligência e abuso, físico ou sexual, 
apresentou forte efeito no número de reprovações.  

1996 O’Sullivan 
& Howe 

Atribuição de causalidade dos pais para o desempenho em leitura de seus filhos esteve 
fortemente relacionado com a atribuição de causalidade de seus filhos. A atribuição de 
causalidade adaptativa da criança foi associada com alto desempenho, ou seja, alunos 
com bom desempenho em leitura enfatizaram a contribuição de suas próprias 
habilidades e gosto pela leitura como determinantes de seu bom desempenho, e os 
alunos com baixo desempenho enfatizaram variáveis externas, como sorte e ajuda em 
casa, como fatores contribuintes para seu desempenho. 

1996 Repetti Verificou-se que crianças que apresentaram maior quantidade de experiências de 
fracasso na escola descreveram a interação com seus pais como sendo mais 
aversiva, com maior uso de desaprovação e punição. 

1996 Reynolds, 
Mavrogenes
, Bezruczko 

& 
Hagemann 

Em estudo longitudinal com crianças de baixo status socioeconômico, foi verificado que a 
participação de tais crianças em programa pré-escolar foi diretamente associado com 
subseqüente alto desempenho acadêmico e baixa incidência de reprovações. E, ainda, 
facilidade cognitiva das crianças e envolvimento parental foram mediadores significativos 
neste processo. O envolvimento parental em atividades escolares foi considerado como 
uma manifestação do investimento dos pais na educação e desenvolvimento da criança. 
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Continuação da Tabela 7 
1996 Weiss & 

Schwarz 
Jovens que apresentaram melhor desempenho acadêmico eram filhos de pais 
autoritativos e não-diretivos (nondirective). Estes autores utilizaram esta terminologia 
para definir pais que exercem firme controle, disciplina consistente, com altos níveis de 
suporte e afetividade (autoritativo) e pais com altos níveis de suporte e descuidado 
quanto à disciplina, também chamados de permissivos (não-diretivos). E os jovens que 
apresentaram pior desempenho eram filhos de pais autoritários-diretivos e não-
compromissados (unengaged); sendo que os primeiros foram definidos como pais que 
exercem controle firme e intrusivo (autoritários-diretivos) e os outros definidos como 
pais negligentes, com expressão de rejeição (não-compromissados).  

1997 Glasgow, 
Dornbusch, 

Troyer, 
Steinberg & 

Ritter 

Os dados revelaram uma correlação significativa e positiva entre resultados acadêmicos 
(envolvimento nos trabalhos de classe, nas lições de casa, notas e expectativas 
educacionais) e estilo parental autoritativo, e correlação negativa entre os mesmos 
resultados acadêmicos e estilo parental negligente. Além disso, filhos de pais não-
autoritativos (autoritários, indulgentes e negligentes) apresentaram maior nível de 
atribuições disfuncionais para sucesso ou fracasso acadêmico, ou seja, não apresentam 
a visão de que seu próprio desempenho é produto de suas próprias capacidades e 
persistência. Sendo assim, os autores consideraram o estilo de atribuição como um fator 
mediador da relação entre estilos parentais e resultados acadêmicos, não negando os 
efeitos diretos dos estilos parentais, pois tanto os estilos parentais como os de atribuição 
contribuíram na predição dos resultados acadêmicos.    

1997 Pettit & 
cols. 

Altos níveis de suporte parental, caracterizado por afetividade, ensino pró-ativo, disciplina 
indutiva e envolvimento positivo, e baixos níveis de disciplina severa foram fortes preditores 
de desempenho acadêmico de crianças. Além disso, a combinação de envolvimento e 
discussão calma (calm discussion) também foram preditores de desempenho, 
provavelmente por promover o desenvolvimento de efetivas soluções de problemas. 

1999 Miedel & 
Reynolds 

Neste estudo longitudinal, verificou-se que maior nível de envolvimento parental 
nas atividades oferecidas pela pré-escola ou jardim de infância esteve 
significativamente associado a um melhor desempenho em leitura subseqüente e 
menor índice de reprovação.   

1999 Seefeldt, 
Denton, 
Galper & 

Younoszai 

Verificou-se que o nível educacional dos pais esteve relacionado significativamente 
com auto-eficácia parental, e esta foi preditora significativa de habilidades 
acadêmicas da criança. 

1999 Solomon & 
Serres 

Os autores discutiram as diferenças entre agressão física e verbal, e procuraram 
demonstrar que a agressão verbal sozinha esteve associada com menores notas em 
francês (estudo realizado no Canadá) e menor auto-estima. Portanto, concluíram que 
agressão verbal, mesmo quando separada da agressão física, pode contribuir para um 
menor desempenho acadêmico e menor auto-estima da criança.  

 

 As pesquisas publicadas na década de 90, apresentadas na Tabela 7, apontam 

para quatro principais fatores familiares associados ao desempenho acadêmico dos 

filhos: estilos parentais, envolvimento parental, uso de coerção e punição (incluindo 

maus-tratos) e o uso de controle exagerado. As pesquisas sobre estilos parentais 

apontam todas no mesmo sentido, sendo o estilo autoritativo (e em algumas pesquisas 

também o permissivo) sempre associado ao melhor desempenho, enquanto que os 

estilos autoritário e negligente são associados ao baixo desempenho (GLASGOW & 

cols., 1997; STEINBERG & cols., 1992; STEINBERG & cols., 1994; TAYLOR & cols., 

1995; WEISS & SCHWARZ, 1996). São numerosas as pesquisas que ressaltam a 
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importância do envolvimento parental para o sucesso acadêmico (BEYER, 1995; 

GROLNICK & SLOWIACZEK, 1994; MIEDEL & REYNOLDS, 1999; PETTIT & cols., 

1997; REYNOLDS & cols., 1996; STEINBERG & cols., 1992), assim como também são 

numerosas aquelas que encontraram associação entre baixo desempenho e uso de 

coerção e punição por parte dos pais, inclusive os maus-tratos (ECKENRODE & cols., 

1993; FELDMAN & WENTZEL, 1990; GINSBURG & BRONSTEIN, 1993; KENDALL-

TACKETT & ECKENRODE, 1996; PETTIT & cols., 1997; REPETTI, 1996; SOLOMON 

& SERRES, 1999). Há também alguns autores que verificaram que o controle excessivo 

dos pais pode ter um efeito negativo sobre o desempenho dos filhos (CAMPBELL & 

MANDEL, 1990; GINSBURG & BRONSTEIN, 1993; KURDEK & cols., 1995).  

 Na Tabela 8 estão apresentadas as pesquisas publicadas a partir do ano 2000. 

 
Tabela 8: Estudos internacionais, publicados a partir do ano 2000, sobre interação familiar e 
desempenho acadêmico dos filhos 
 

 2000 Aunola, 
Stattin & 
Nurmi 

Verificou-se que filhos de pais autoritativos utilizavam com mais freqüência 
estratégias adaptativas de desempenho e de orientação à tarefa, enquanto que filhos 
de pais negligentes empregavam mais estratégias não adaptativas, de esquiva da 
tarefa. Os autores sugerem que a associação entre estilos parentais e desempenho 
acadêmico de adolescentes pode ser mediada pelas estratégias de desempenho e 
atribuições de causalidade que os adolescentes empregam na escola.  

2000 Cooper, 
Lindsay & 

Nye 

Neste estudo foram considerados os estilos parentais frente às tarefas escolares de 
seus filhos, e observou-se que o suporte parental para a autonomia esteve 
positivamente relacionado com o desempenho acadêmico dos filhos, enquanto que o 
envolvimento parental direto, mesmo que apropriado, esteve negativamente associado 
aos resultados acadêmicos. Os autores discutem a questão da direção causal, sendo 
que não é possível discernir se o envolvimento causa desempenho, se o desempenho 
causa o envolvimento ou, ainda, se um terceiro fator poderia causar os dois. Mas para 
os autores, não seria razoável sugerir que altos níveis de envolvimento parental sejam 
causa de desempenho pobre, mas sim que os pais que percebem um desempenho 
mais pobre de seus filhos passam a agir de forma mais envolvida para ajudá-los.   

2000 Hickman, 
Bartholomae 
& Mckenry 

Verificou-se que estilo parental autoritativo e auto-estima foram significativos preditores 
de ajustamento acadêmico em alunos universitários (calouros) do curso de Psicologia. 
Porém, os resultados não suportaram a hipótese de que os diferentes estilos parentais 
estariam relacionados ao desempenho acadêmico (avaliado por notas). 

2000 López, 
Parro & 
Linares 

Os autores constataram que o controle comportamental exercido pelos pais prediz 
positivamente a nota escolar, expectativa de nota e a motivação intrínseca do aluno. 
Verificou-se também que quando os pais exercem controle comportamental, os filhos 
tendem a conhecer os fatores dos quais dependem seus resultados; por outro lado, se 
os pais exercem controle psicológico ou excessivo, o desconhecimento destas fontes 
de controle por parte da criança é maior.  

2001 Fan & 
Chen 

Esta meta-análise revelou uma relação, de pequena a moderada, entre envolvimento 
parental e desempenho acadêmico. Verificou-se também que aspiração e expectativa 
parental sobre o desempenho da criança apresentou forte relação com o desempenho 
acadêmico, enquanto que supervisão parental em casa apresentou fraca relação com 
o desempenho. Os dados revelaram que tal relação é mais forte quando o 
desempenho acadêmico é representado por um indicador global (como média de 
todas as notas) ao invés de um indicador específico (como uma nota isoladamente). 
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Continuação da Tabela 8 
2001 Hill Pesquisa realizada com mães de crianças pré-escolares verificou que fatores como 

aceitação maternal, envolvimento, valores educacionais, expectativas em relação às 
notas e ocupação futura, bem como baixos níveis de controle hostil e disciplina 
inconsistente, estiveram relacionados com melhor rendimento escolar das crianças.  

2002 González-
Pienda & 

cols. 

Filhos que percebem maior comportamento auto-regulado de seus pais obtém um 
maior rendimento nas diferentes áreas acadêmicas. Porém esta relação não é direta, 
sendo que o comportamento auto-regulado dos pais, especialmente nas categorias 
“modelação” (pais que mostram motivação para aprender, fixam objetivos a serem 
alcançados, utilizam estratégias de trabalho e revisam e ajustam seu próprio 
comportamento) e “estimulação” (estimulação para a persistência frente ao fracasso), 
influencia o autoconceito geral e acadêmico dos filhos, e o autoconceito, por sua vez, 
apresenta grande incidência sobre o desempenho acadêmico.  

2002 Juang & 
Silbereisen 

As análises sugerem que pais que demonstram mais afetividade, engajados em 
mais discussões sobre assuntos intelectuais e acadêmicos, com maior aspiração 
escolar para seus filhos e com mais interesse e envolvimento nas atividades 
escolares de seus filhos, tinham adolescentes com maior crença de competência o 
que, por sua vez, estava relacionado a melhores notas escolares. 

2002 Martinez-
Pons 

Incentivo parental para a auto-regulação (composto pelas categorias: modelação, 
estimulação, facilitação e reforçamento) prediz comportamento auto-regulado dos filhos 
e, este, por sua vez, prediz melhor desempenho acadêmico. Isto indica que o impacto 
social dos pais na realização acadêmica dos filhos é mediado pelo uso de processos 
auto-regulatórios da aprendizagem e performance na escola por parte das crianças.  

2002 Midgett & 
cols. 

Os autores verificaram que atitudes de pressão parental foram negativamente 
associadas com níveis de eficácia intelectual, esforço e desempenho acadêmico. 

2003 Bruyn, 
Dekovic & 
Meijnen 

Atitudes parentais, como controle positivo, organização e pouca exigência de 
maturidade, apresentaram influência sobre o sucesso escolar. Porém tal relação foi 
mediada por dois fatores: comportamento em sala de aula e orientação a objetivos. 

2003 Pelegrina & 
cols. 

A percepção das crianças de alto nível de aceitação e envolvimento parental foi 
associada a sua melhor performance e percepção de competência acadêmica. 

2003 Stright & 
Neitzel 

Pais com altos níveis de rejeição do esforço de solução de problemas de suas crianças 
tinham filhos com notas mais baixas em leitura e matemática. E pais com bom suporte 
co-parental (boa qualidade na interação conjugal) tinham crianças com notas mais altas. 

2004 Bacete & 
Rodríguez 

Verificou-se que, em famílias com status socioeconômico médio e baixo, a habilidade 
intelectual das crianças foi forte preditor de seu desempenho acadêmico. Enquanto que 
em famílias de status socioeconômico alto, a habilidade intelectual e o índice de 
envolvimento parental (contato e comunicação com professores, participação na escola e 
envolvimento em casa) foram, juntos, preditores do desempenho das crianças. 

2004 Dearing Práticas parentais de restrição foram negativamente associadas com desempenho 
acadêmico e positivamente associadas à depressão; enquanto que práticas de 
suporte parental foram positivamente relacionadas com desempenho. 

2004 Ng, 
Kenney-

Benson & 
Pomerantz 

Este estudo demonstrou o efeito do uso de controle da mãe e respostas de suporte 
para a autonomia no desempenho das crianças, sendo que respostas de controle 
predizem decréscimo no desempenho, enquanto que as de suporte para a 
autonomia predizem melhora no desempenho. Esta relação foi mais forte para 
crianças que tinham baixo desempenho. 

2004 Supplee, 
Shaw, 

Hailstones 
& Hartman 

Características maternas, como instrução de estratégias e engajamento cognitivo 
ativo, mediaram a relação entre inteligência maternal e comportamentos 
acadêmicos de seus filhos. Além disso, tais características maternas também 
moderaram os efeitos do nível educacional da mãe nos comportamentos 
acadêmicos dos filhos. Os autores defendem que estas características maternas se 
associam com sucesso acadêmico por facilitar os processos de solução de 
problemas das crianças e cooperação com pares e adultos. 
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Continuação da Tabela 8 
2004 Wang Verificaram-se quatro indicadores familiares associados com melhor desempenho 

em matemática: expectativas de sucesso da mãe, nível educacional dos pais, 
presença de ajuda nos estudos e viver com pais e mães biológicos. Por outro lado, 
verificaram-se indicadores associados ao baixo desempenho: tempo extracurricular 
gasto em outras atividades, como televisão, e estudantes que faltam à escola.  

2005 Duchesne, 
Larose, 
Guay, 

Vitaro & 
Tremblay 

Em estudo longitudinal, verificou-se que alto nível de funcionamento acadêmico em 
adolescentes estava associado aos seguintes fatores familiares: crescer em família 
estruturada (biparental), ter mãe com elevado nível educacional, presença de clima 
emocional positivo entre a mãe e sua criança. Por outro lado, o baixo nível de 
funcionamento acadêmico estava associado à ausência (ou pequena quantidade) 
destes fatores familiares. 

2005 Jeynes O autor realizou uma meta-análise sobre os efeitos do envolvimento parental nos 
resultados acadêmicos dos filhos. Seus dados indicaram considerável e 
consistente relação entre o envolvimento parental e o desempenho acadêmico de 
estudantes e, ainda, que estes resultados transcendem em grande parte diferenças 
de raça, gênero e status socioeconômico. Componentes específicos do 
envolvimento parental, como expectativas de sucesso e estilos parentais, podem 
estabelecer uma atmosfera que contribui para o melhor desempenho.  

2005 Jones & 
Prinz 

Uma revisão de literatura levantou evidências que sugerem que a auto-eficácia dos pais 
tem impacto direto e indireto (via práticas parentais) no desempenho acadêmico de 
adolescentes. A auto-eficácia dos pais associa-se a crenças parentais ou da criança, ou a 
outros comportamentos parentais, que por sua vez relacionam-se ao desempenho. 

2005 Mcbride, 
Schoppe-
Sullivan & 

Ho 

Verificou-se que o perfil de envolvimento paternal em atividades escolares mediou a 
relação entre o nível de recursos oferecidos pela escola, comunidade e família com 
os resultados acadêmicos da criança. E a percepção de obstáculos familiares para o 
envolvimento paternal foi negativamente relacionada com o desempenho.  

2005 Oyserman, 
Bybee, 

Mowbray & 
Hart-

Johnson     

Problemas de saúde mental da mãe (como transtornos afetivos, transtorno bipolar e 
esquizofrenia) foram significativamente associados a atitudes parentais de 
permissividade, falta de confiança e hostilidade verbal. Estas atitudes parentais, por 
sua vez, estiveram relacionadas a um pior resultado acadêmico de seus filhos 
adolescentes. 

2005 Sukon & 
Jawahir 

Estudantes com mais recursos educacionais em casa apresentaram melhor 
desempenho em matemática do que aqueles com poucos recursos, ou seja, verificou-se 
forte relação positiva entre desempenho e recursos do ambiente familiar, incluindo 
materiais de leitura e maior nível educacional dos pais. Pais com menor nível 
educacional, freqüentemente são menos hábeis em assistir o estudo de suas crianças. 

2006 Gutman Adolescentes cujos pais adotaram objetivos de desempenho (mastery goals), 
tiveram melhor desempenho e motivação em matemática do que aqueles com pais 
que não adotaram objetivos de desempenho.  

  

 As pesquisas apresentadas na Tabela 8 também apontam os mesmos quatro 

fatores familiares associados ao desempenho acadêmico dos filhos, já apresentados e 

discutidos anteriormente na Tabela 7: estilos parentais, envolvimento parental, uso de 

coerção e punição e o uso de controle exagerado. A partir do ano 2000, as pesquisas que 

investigam estilos parentais foram menos freqüentes, entretanto apontam resultados 

similares àqueles encontrados na década anterior, de que o estilo autoritativo é preditor 

de sucesso acadêmico (AUNOLA & cols., 2000; HICKMAN & cols., 2000). Já os estudos 
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que ressaltam a importância do envolvimento parental para o bom desempenho 

acadêmico continuaram tão freqüentes quanto na década anterior (BACETE & 

RODRÍGUEZ, 2004; FAN & CHEN, 2001; HILL, 2001; JEYNES, 2005; JUANG & 

SILBEREISEN, 2002; McBRIDE & cols., 2005; PELEGRINA & cols., 2003). E também, 

nesta década, repetem-se resultados de que o uso de coerção e punição (DEARING, 

2004; HILL, 2001; OYSERMAN & cols., 2005) e de controle excessivo (MIDGETT & cols., 

2002; NG & cols., 2004) são prejudiciais ao desempenho acadêmico dos filhos. 

 Esta grande variedade de pesquisas, realizadas desde a década de 80, 

apontam para uma direção em comum que, em linhas gerais, inclui muito 

envolvimento e pouca coerção. Pôde-se verificar que o envolvimento parental foi o 

fator mais discutido pela literatura, sendo que 28,3% das pesquisas, apresentadas nas 

Tabelas 6, 7 e 8, ressaltou a sua importância para o sucesso acadêmico. 

 O envolvimento parental com a criança e com suas atividades (escolares ou 

não), parece ser o fator familiar de maior importância para a obtenção de bons 

resultados acadêmicos. JEYNES (2005), em sua meta-análise apresentada na Tabela 

8, definiu o envolvimento parental como sendo a participação do processo educacional 

e das experiências de suas crianças. Conceito bastante amplo que, segundo os 

resultados encontrados por este autor, pode incluir: comunicação sobre as atividades 

escolares, a ajuda e supervisão nas tarefas de casa, expectativas parentais sobre o 

desempenho do filho, leitura com as crianças e assistência e participação em reuniões 

escolares. Para SOARES, SOUZA e MARINHO (2004, p.255), “o envolvimento dos pais 

na vida acadêmica dos filhos é um aspecto que deve ser incentivado porque pode 

promover condições favorecedoras para a aprendizagem”. 

 Além do envolvimento parental, outros aspectos foram apontados pelas 

pesquisas como fatores associados ao bom desempenho acadêmico, como: nível de 

escolaridade dos pais, auto-eficácia parental, comportamento auto-regulado dos 

pais, suporte co-parental, expectativas de sucesso acadêmico para os filhos, suporte 

psicológico/emocional, afetividade, concessão e suporte para a autonomia, uso de 

controle comportamental adequado e nível de recursos no ambiente familiar 

(brinquedos, livros etc).  

 Pôde-se verificar, também, que o segundo fator mais apontado pelas 

pesquisas (18,9% daquelas apresentadas nas Tabelas 6, 7 e 8) foi o uso da coerção, 

hostilidade, punições e maus-tratos. SOARES e cols. (2004) alertam para o fato de 
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que o uso de castigos relacionados a questões acadêmicas pode contribuir para a 

falta de interesse pela escola e assuntos referentes a ela e, portanto, a criança pode 

apresentar comportamentos como: falta de interesse em fazer lições de casa, não 

prestar atenção nas aulas e até mesmo simular doenças para faltar às aulas. Para 

HÜBNER (1999), os efeitos da coerção são alarmantes numa área em que se quer 

ensinar algo e não eliminar, levando ao branco nas provas, desligamento e 

desistências de atividades e tarefas relativas à escola, além de respostas de 

esquiva, como lentidão, procrastinação e automatismos.  

 Alterações na estrutura familiar (famílias monoparentais, separações, 

presença de padrasto ou madrasta) e conflitos familiares também foram apontados 

pelas pesquisas como importantes fatores que interferem de forma negativa no 

desempenho acadêmico.   

 Na Tabela 9 estão apresentadas pesquisas nacionais sobre o mesmo tema, 

que complementam e reafirmam as informações até aqui apresentadas e discutidas. 

 
Tabela 9: Estudos nacionais sobre interação familiar e desempenho acadêmico dos filhos 
 

Ano Autor(es) Principais conclusões 
1996 Santos & 

Joly 
Foi desenvolvido um programa para crianças pré-escolares e seus pais, voltado para 
atividades de leitura em casa. Os resultados revelaram alterações em alguns 
aspectos significativos para a aquisição do hábito de ler, no desempenho escolar das 
crianças (aumento de vocabulário, maior compreensão do conteúdo) e nos padrões 
de interação familiar. 

1999 Marturano Indicativos de desempenho escolar (ausência de atraso e qualidade da produção escrita) 
estiveram associados aos seguintes aspectos: supervisão e organização da rotina do lar 
(como definição de horários para atividades diárias, inclusive da lição de casa), 
oportunidades de interação com os pais e recursos do ambiente físico (diversidade de 
livros e brinquedos). 

1999 Santos & 
Marturano 

Estudo longitudinal com adolescentes que foram encaminhados, quando crianças, a 
serviços de Saúde Mental por apresentarem dificuldades escolares. Os adolescentes 
foram divididos em dois grupos, um apresentando atualmente dificuldades mínimas e 
outro, dificuldades severas. Observou-se que as dificuldades familiares e recursos 
reduzidos foram aspectos mais presentes no grupo com dificuldades severas. 
Portanto, os adolescentes que, quando crianças, tinham menos dificuldades familiares 
puderam superar a dificuldade escolar precoce, enquanto que em adolescentes com 
maiores dificuldades, os problemas escolares da infância persistiram. 

2004 Cia, 
D’affonseca 
& Barham 

Verificou-se que o melhor desempenho escolar de crianças (desempenho em 
leitura e escrita) esteve associado com o maior envolvimento paterno com a 
criança, como maior freqüência de comunicação e de participação do pai nas 
atividades escolares, culturais e de lazer do filho. 

2004 Sampaio, 
Souza & 

Costa 

Uma pesquisa aplicada, realizada com mães, com o objetivo de treiná-las no 
auxílio à execução da tarefa de casa do filho, demonstrou que após a intervenção, 
as mães aumentaram seus comportamentos de elogiar, o que contribuiu para 
maior motivação e envolvimento da criança com as atividades acadêmicas. 
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Continuação da Tabela 9 
2005 Cia Verificou-se que pais (somente pai) que trabalhavam em turno noturno apresentaram 

menor envolvimento com o filho (comunicação, participação nos cuidados do filho, 
participação nas atividades escolares, culturais e de lazer e tempo fazendo alguma 
atividade com o filho). Este menor envolvimento, por sua vez, esteve associado com 
menor autoconceito e desempenho acadêmico das crianças.   

2005 D’avila, 
Marturano 
& Elias (a) 

Pesquisa realizada com um grupo clínico de crianças e outro não clínico. Observou-se 
que as crianças do grupo clínico apresentaram desempenho acadêmico mais baixo e 
mais problemas de comportamento e, ainda, estas crianças apresentaram ambiente 
familiar menos apoiador, onde o suporte está centrado apenas nas questões 
escolares. Tais resultados sugerem que esta ajuda nas questões escolares seja 
prejudicada pelos problemas no relacionamento entre os pais e a criança, ou seja, 
falhas no suporte emocional podem fazer com que o suporte em outras áreas (nas 
questões escolares, por exemplo) não seja eficaz, pois pode ser percebido pela 
criança como pressão por desempenho. 

2005 D’avila, 
Marturano 
& Elias (b) 

Foi verificada a associação entre ambiente familiar e desempenho escolar, sendo 
que crianças de um grupo clínico, com baixo desempenho escolar, apresentaram 
ambiente familiar com menos recursos (menos passeios, atividades com os pais, 
brinquedos, revistas, jornais e livros), maiores problemas de relacionamento com 
os pais e práticas educativas inadequadas do que as crianças de um grupo não 
clínico, com médio e alto desempenho. 

2005 Rosário & 
cols. 

Pais que valorizam o papel da escola e manifestam maior expectativa de 
progressão acadêmica podem modelar comportamentos escolares favoráveis à 
realização escolar. E, ainda, a qualidade da supervisão parental, estreita 
colaboração entre pais e professores e a adequação de tarefas escolares são 
fatores que podem potencializar competências para a realização de tarefas 
escolares, como gestão do tempo, de atenção e de recursos motivacionais.  

2005 Santos & 
Graminha 

Estas autoras compararam crianças com baixo e alto desempenho escolar, e 
verificaram que crianças com baixo desempenho apresentavam: status 
socioeconômico inferior, menor nível de escolaridade dos pais, menor participação das 
mães em reuniões escolares, poucos recursos no ambiente familiar (brinquedos, 
material de leitura) e história gestacional com mais adversidades. Além disso, as 
autoras não verificaram diferenças significativas entre os dois grupos de crianças 
quanto às práticas parentais. Verificaram apenas uma pequena diferença quanto ao 
uso de punição física e castigos, que apareceu em freqüência um pouco maior no 
grupo com baixo desempenho. 

  

 Pode-se verificar, na Tabela 9, que muitos resultados das pesquisas 

nacionais convergem com os dados das internacionais, como: envolvimento parental 

e participação nas atividades escolares, supervisão adequada, nível de escolaridade 

dos pais, expectativa de sucesso acadêmico e a presença de recursos no ambiente 

familiar (brinquedos, livros etc). Porém, nas pesquisas nacionais, houve pouco 

aprofundamento e discussão sobre práticas parentais específicas, sendo que foram 

mais citados problemas e dificuldades de relacionamento, sem especificações mais 

detalhadas. Além disso, as poucas pesquisas que investigaram a influência de 

práticas parentais específicas não chegaram a resultados muito conclusivos.  

 Por outro lado, as pesquisas nacionais trouxeram informações adicionais 

importantes que merecem destaque: organização da rotina da criança e uso de 
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elogios nos auxílios às tarefas de casa. HÜBNER (1999) enfatiza que os pais devem 

agir nas condições antecedentes ao comportamento de estudo dos filhos, 

contribuindo com os recursos, com o ambiente e horário de estudo dos filhos. Os 

pais devem estabelecer uma rotina organizada (SOARES & cols., 2004), de forma 

que os horários da criança sejam compatíveis com os seus próprios horários e, 

ainda, “quando os pais consultam seus filhos sobre suas ocupações escolares para 

o estabelecimento da agenda de lazer ou mesmo para tomar pequenas decisões, 

demonstram-lhes que a escola é prioridade e que o comportamento de estudar é 

importante e respeitado” (HÜBNER, 1999, p.249).       

 Quanto ao uso de elogios, SOARES e cols. (2004) defendem que os pais devem 

apresentar recompensas imediatas para o comportamento de estudo, o que contribuirá 

para fortalecer tal comportamento. Portanto, elogios sinceros e contingentes podem ser 

formas de promover e manter comportamentos adequados, ao invés de eliminá-los ou 

reduzi-los (HÜBNER, 1999; REGRA, 2004). Para SOARES e cols. (2004), os pais 

podem também contribuir presenteando a criança com livros, revistas ou materiais 

como canetinhas coloridas, tinta e argila, o que pode, além de reforçar, aguçar a 

curiosidade da criança. 

 

 
2.4. O desempenho acadêmico e seus determinantes 
 

 Neste trabalho, dá-se especial importância para a influência do ambiente familiar 

e de atitudes parentais no desempenho acadêmico. Porém, o desempenho acadêmico 

é multideterminado (HÜBNER, 1999; MARTINI & DEL PRETTE, 2002; MARTURANO, 

1999; MULLIS, RATHGE & MULLIS, 2003; SANTOS & GRAMINHA, 2005) e, portanto, 

não se pode negar a influência de outras variáveis. Como afirmam FRELLER e cols. 

(2001, p.130), “as dificuldades enfrentadas pelas crianças na escola são fenômenos 

produzidos por uma rede de relações que inclui a escola, a família, e a própria criança, 

em um contexto socioeconômico que engendra uma política educacional específica”. 

Os fatores que influenciam no desempenho acadêmico, geralmente apontados pela 

literatura, podem ser divididos em cinco conjuntos: ambiente familiar e atitudes 

parentais (que já foi amplamente discutido na seção 2.3), relação com professores, 

relação com pares, aspectos da história de vida da criança e características e 
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comportamentos da própria criança. Cada um destes conjuntos será discutido a seguir, 

porém de forma mais breve, por não serem foco do presente trabalho.    

 

2.4.1. Relação com professores 

 

 Muitas vezes, por não saber como agir ou porque a própria cultura lhes 

ensina isto, os professores utilizam controle aversivo em sala de aula. Ao observar a 

relação entre professores e alunos, BOCCHI (2005) verificou a grande quantidade 

de comportamentos coercitivos utilizados pelos professores, tais como castigos (às 

vezes físico), retirada de algo valioso para o aluno (baralho, revista), ameaça, ironia, 

expulsão, bilhete para os pais, redução de nota, gritos e repreensões e pouco uso 

de reforçamento positivo. Com isso, pode-se pensar que o ensino, para muitos 

professores, está vinculado ao uso de castigos (BOCCHI, 2005). 

  Mas, como afirmou SKINNER (1975, p.141), “não se faz com que um 

estudante seja aplicado punindo a preguiça, ou corajoso punindo a covardia, ou 

interessado no trabalho punindo a indiferença, (...) a lembrar o que aprendeu punindo-

o quando esquece, ou a pensar logicamente punindo-o quando não raciocina”. Além 

de não ensinar conteúdos e formas adequadas de comportamento, o uso de coerção 

por professores leva a uma grande lista de subprodutos, dentre os quais pode-se citar: 

fuga (ficar indiferente às explicações, conversar com colegas, realizar outras 

atividades durante a aula, “cansaço mental”, esquecer tudo o que aprendeu), esquiva 

(chegar atrasado, criar doenças fictícias, se ausentar da escola), contra-ataques 

(aborrecendo o professor, ataques verbais e até físicos, vandalismo na escola e, 

ainda, o anti-intelectualismo) (SKINNER, 1975; VIECILI & MEDEIROS, 2002). Além 

disso, SKINNER alerta para as reações emocionais de medo, ansiedade, raiva, 

ressentimento e inação teimosa. Todos estes subprodutos e reações podem 

prejudicar o desempenho acadêmico de crianças e adolescentes (BOCCHI, 2005).  

 VIECILI e MEDEIROS (2002), ao observarem a interação entre professores e 

alunos durante a aula, verificaram que os professores tendem a ser mais coercitivos 

com os alunos que têm história de fracasso escolar e a estimular positivamente mais 

os comportamentos de alunos sem história de fracasso. Estes autores observaram 

uso de coerção até mesmo para comportamentos acadêmicos (como cumprir tarefas 

e ficar atento às tarefas executadas), mas somente com alunos com história de 
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fracasso, pois isso não ocorreu com os demais alunos. Portanto, percebeu-se que os 

professores utilizam coerção e estimulação positiva diferentemente para alunos com e 

sem história de fracasso escolar (VIECILI & MEDEIROS, 2002). Desta forma, alunos 

com história de fracasso se recusam mais freqüentemente a participar das atividades 

solicitadas pelo professor por falta de motivação, uma vez que o professor propicia-

lhes menos estimulação e reforçamento positivo. VIECILI e MEDEIROS (2002, p.236) 

discutem a complexidade de tal processo, indicando dados alarmantes: 

 
O que se verificou foi que há um (pré) conceito dos professores em relação a 
determinados alunos e isso os leva a se comportarem de modo diferente em 
relação aos que apresentam história de fracasso escolar e àqueles que são 
considerados alunos bons ou regulares e que nunca foram reprovados. O fato 
é que o professor, como personagem central nessas relações, estimula o 
fracasso, mediante práticas coercitivas com o grupo de alunos que mais 
necessitaria de apoio e reconhecimento.  

 

 Outras pesquisas também verificaram a questão do preconceito dos 

professores, das rotulações e das diferentes expectativas que criam diante de certas 

características dos alunos. CARVALHO (2004) constatou que as meninas e crianças 

com renda familiar mais elevada são, geralmente, mais elogiadas pelas professoras. 

Professores também apresentaram baixas expectativas em relação às crianças 

expostas à violência conjugal (BRANCALHONE, FOGO & WILLIAMS, 2004), e em 

relação a meninos com baixo status socioeconômico e que não se envolvem em 

atividades extracurriculares (MATRE, VALENTINE & COOPER, 2000). Mesmo em 

estudos mais antigos já se verificava esta tendência, pois BABAD, INBAR e 

ROSENTHAL3 (1982, citado em SCHIAVONI & MATINELLI, 2005) verificaram que 

professores que haviam sido influenciados por informações negativas sobre alguns 

alunos os tratavam mais negativamente, enquanto que aqueles para os quais as 

expectativas eram altas foram tratados mais favoravelmente.  

 As expectativas dos professores são percebidas pelas crianças. SCHIAVONI e 

MATINELLI (2005) demonstraram que crianças com maior nível de dificuldades de 

aprendizagem em escrita apresentaram percepção menos positiva sobre as 

expectativas dos professores a seu respeito. 

 

                                                           
3 BABAD, E.Y., INBAR, J. & ROSENTHAL, R. Pygmalion, galatea, and the golem: Investigations of 
biased and unbiased teachers. Journal of Educational Psychology, 74, pp.459-474, 1982. 
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 É preciso muito cuidado com tais expectativas e rotulações dos professores, 

pois “seus efeitos levam ao entendimento de crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem como sendo incapazes, preguiçosas, lentas e perturbadas, o que 

apenas contribui para o agravamento de suas dificuldades, reforçando a imagem 

negativa que fazem de si mesmas e não permitindo que sejam vistas como únicas” 

(CAPELLINI & cols., 2004, P.85). 

 Ao rotular e atribuir os problemas à criança ou à sua família, os professores 

podem se eximir da tarefa de favorecer o interesse e motivação das crianças 

(OLIVEIRA & ALVES, 2005). Por um lado, a crença de que o fracasso é decorrente de 

uma falta de capacidade, vista como causa interna e incontrolável, pode levar muitos 

professores ao imobilismo e à passividade, sem procurar formas de resolver os 

problemas, sugerindo uma postura determinista (MARTINI & DEL PRETTE, 2002). 

Por outro lado, o professor que valoriza o esforço, dá possibilidades de seu aluno se 

sentir capaz de enfrentar as dificuldades escolares. Percebe-se, portanto, que as 

atribuições de causalidade do professor podem afetar o desempenho escolar de seus 

alunos (MARTINI & DEL PRETTE, 2002). 

 Para ZAGURY (2002), a função do professor é a de ensinar, dominando o 

conteúdo, usando adequadas técnicas de ensino e de avaliação. Mas para esta autora, 

tal função deve ser desempenhada em meio a um relacionamento amistoso e afetuoso 

com os alunos, sem ser confundida com igualdade. O professor deve exercer sua 

autoridade de forma democrática e participativa (ZAGURY, 2002). Neste contexto, o 

estudo de GILL, ASHTON e ALGINA (2004) tem especial importância, por defender o 

construto da escola autoritativa que, da mesma forma que o estilo parental autoritativo, 

deve combinar a responsividade de valores comunais com a exigência das tarefas 

acadêmicas. Estes autores verificaram que a percepção dos estudantes sobre a 

responsividade da escola prediz maior engajamento e lócus de controle interno. Além 

disso, os estudantes, de diferentes níveis socioeconômicos, de escolas mais 

responsivas tiveram menores diferenças no desempenho em matemática, sugerindo 

que a responsividade na escola pode aumentar a igualdade entre os alunos quanto ao 

seu desempenho (GILL & cols., 2004). É importante lembrar que grande parte desta 

responsividade na escola pode ser oferecida pelos professores em sala de aula.  
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2.4.2. Relação com pares 

  

 Poucas foram as pesquisas encontradas que verificam a influência dos pares 

no desempenho acadêmico. Mas o que se pode perceber é que “as amizades vêm 

revelando um papel central na inserção e no ajustamento da criança ao ambiente 

escolar” (GARCIA, 2006, p.114). Crianças que vêem suas amizades como fonte de 

ajuda tendem a se sentir mais felizes na escola, a ver seus colegas como suporte e 

a desenvolver atitudes positivas em relação à escola (LADD, KOCHENDERFER & 

COLEMAN, 1996). Para estes autores, a qualidade das amizades pode ter um 

importante impacto na vida emocional da criança na escola, contribuindo para os 

sentimentos de competência e segurança. Porém, a exclusividade nas amizades foi 

associada a baixos níveis de desempenho, possivelmente por apresentar fatores 

(como ciúmes e sentimento de posse) que podem interferir no progresso acadêmico 

da criança, limitando a relação com outros colegas e distraindo a criança para o 

aprendizado e atividades em sala de aula (LADD & cols., 1996). Mas LADD e cols. 

também consideram a relação oposta como verdadeira, ou seja, é possível que 

crianças que experienciam dificuldades acadêmicas busquem e cultivem maior 

exclusividade com seus amigos. 

 A rejeição por pares é também um importante fator associado com diminuição 

da participação na sala de aula e com aumento de comportamentos de esquiva da 

escola (BUHS, LADD & HERALD, 2006). Estes autores verificaram que a relação 

entre rejeição por pares no jardim de infância e desempenho acadêmico nos anos 

subseqüentes foi mediada principalmente pela exclusão crônica por pares e 

diminuição da participação em sala de aula. Portanto, a exclusão crônica, mais que o 

abuso por pares, emerge como um forte preditor da não participação na aula, 

desacelerando o progresso acadêmico.  

 

2.4.3.Aspectos da história de vida da criança 

 

 Diferentes aspectos da história de vida das crianças podem se associar ao seu 

subseqüente desempenho acadêmico. Algumas pesquisas recentes podem 

exemplificar: crianças com experiência pré-escolar apresentaram vantagens em seu 

desempenho em matemática, língua inglesa e ciências quando comparadas a 
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crianças sem experiência pré-escolar (TAIWO & TYOLO, 2002); crianças de mães 

que fumaram durante a gravidez apresentaram piores tarefas em matemática e 

ortografia, e os problemas de ortografia foram mais acentuados quando a mãe 

continuou a fumar depois do nascimento da criança (BATSTRA, HADDERS-ALGRA & 

NEELEMAN, 2003); crianças expostas à violência na comunidade (testemunhas) 

apresentaram menor nível de desempenho acadêmico (HENRICH, SCHWAB-

STONE, FANTI, JONES & RUCHKIN, 2004); crianças institucionalizadas 

apresentaram média de desempenho escolar mais baixa do que as crianças que 

moram com a família (DELL’AGLIO & HUTZ, 2004).  

 Estes são apenas alguns exemplos ilustrativos de como o desempenho 

acadêmico pode estar associado aos mais diversos fatores. Porém, a questão do status 

socioeconômico é mais freqüentemente citada nas pesquisas. Verificam-se diferenças 

de desempenho escolar ao comparar níveis socioeconômicos ou escolas públicas com 

particulares (CARVALHO, 2004; FELNER & cols., 1995; PÉREZ & URQUIJO, 2001; 

URQUIJO, 2002). Tais pesquisas são unânimes em seus achados, constatando que 

crianças de baixo nível socioeconômico ou de escolas públicas apresentam 

desempenho acadêmico mais pobre. URQUIJO (2002) discute a hipótese de que as 

crianças de famílias com baixo status socioeconômico, muitas vezes, precisam cumprir 

com outras atividades relacionadas ao sustendo econômico (trabalhando ou 

mendigando) ou ajudando em casa (cuidando dos irmãos e fazendo tarefas 

domésticas) ou, ainda, podem estar expostas a abusos, maus-tratos e violência na 

comunidade. Desta forma, o autor discute a possibilidade de estas crianças disporem 

de menos tempo e motivação para o estudo.  

 

2.4.4. Características e comportamentos da própria criança 

 

 Pesquisas que associam o desempenho escolar a características e 

comportamentos da criança parecem ser mais freqüentes. Porém, muitas delas não 

consideram que tais características da criança sejam causa ou fatores determinantes do 

desempenho, apenas verificam associações e discutem sobre a impossibilidade de se 

averiguar a direção da causalidade ou, ainda, defendem o mútuo efeito de uma variável 

sobre a outra (CHEN, RUBIN & LI, 1997; DELL’AGLIO & HUTZ, 2004; MARSH, 
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TRAUTWEIN, LÜDTKE, KÖLLER & BAUMERT, 2005; MEDEIROS, LOUREIRO, 

LINHARES & MARTURANO, 2000; MUIJS, 1997; TAVARES, BÉRIA & LIMA, 2001).  

 Primeiramente, algumas pesquisas associam problemas de comportamento 

ao desempenho (CAMPOS & MARTURANO, 2003; LOUREIRO & SANCHES, 2006; 

MEDEIROS & cols., 2000; MULLIS & cols., 2003; SANTOS & GRAMINHA, 2000;). 

Verificou-se que crianças com baixo desempenho tendem a ter mais problemas 

emocionais, de externalização e de atenção e concentração (SANTOS & 

GRAMINHA, 2000). O uso de drogas ou bebida também foi associado ao 

desempenho (DeBERARD, SPIELMANS & JULKA, 2004; JEYNES, 2002; TAVARES 

& cols., 2001). TAVARES e cols. (2001) verificaram que alunos com maior número 

de faltas e reprovações apresentaram um risco maior de serem usuários de drogas. 

 Fatores como estresse e depressão também estão fortemente associados ao 

desempenho acadêmico. Crianças com estresse apresentam pior desempenho 

acadêmico, uma vez que o estresse tem implicações diretas sobre a concentração e 

habilidade de aprender (LEMES & cols., 2003; LIPP & cols., 2002). Estados 

depressivos, em maior ou menor grau, também estão associados a piores resultados 

acadêmicos (COLE, MARTIN, POWERS & TRUGLIO, 1996; CRUVINEL & 

BORUCHOVITCH, 2004; DELL’AGLIO & HUTZ, 2004; GUILLAND, KÖRBER & 

HERNANDEZ, 2000; JACOB, LOUREIRO, MARTURANO, LINHARES & 

MACHADO, 1999; NUNES, 1990; PÉREZ & URQUIJO, 2001).   

 Por outro lado, há autores que investigaram fatores que contribuem 

positivamente para o desempenho. CHEN e cols. (1997) e WENTZEL (1991) 

verificaram que a competência social contribui para o desempenho acadêmico. Fatores 

como autoconceito (KOBAL & MUSEK, 2001; KURTZ-COSTES & SCHNEIDER, 1994; 

MARSH & cols., 2005; MUIJS, 1997; OKANO, LOUREIRO, LINHARES & 

MARTURANO, 2004; URQUIJO, 2002) e auto-eficácia (BANDURA, BARBARANELLI, 

CAPRARA & PASTORELLI, 1996; MEDEIROS & cols., 2000; MEDEIROS, LOUREIRO, 

LINHARES & MARTURANO, 2003) também associaram-se positivamente ao 

desempenho acadêmico. Para BANDURA e cols. (1996), a crença das crianças em sua 

eficácia regula o seu próprio aprendizado e seus conhecimentos acadêmicos, o que, 

por sua vez, contribui para o desempenho acadêmico, promovendo aspirações 

acadêmicas e comportamentos pró-sociais.  
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 Há ainda pesquisas que associam fatores diversos da criança ao 

desempenho, tais como: crianças que gastaram tempo extra com lições de casa em 

matemática obtiveram melhores notas, enquanto que aquelas que gastaram tempo 

extra assistindo televisão tiveram um impacto negativo em suas notas (AKSOY & 

LINK, 2000); crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

apresentam desempenho mais baixo em leitura, escrita e matemática, e, quanto 

mais intensa foi a sintomatologia maior o impacto no desempenho (BARRY, LYMAN 

& KLINGER, 2002); o componente adaptativo do perfeccionismo foi relacionado a 

maiores notas em mulheres (KAWAMURA, FROST & HARMATZ, 2002); crianças 

com pouco controle (undercontrollers) apresentaram desempenho mais baixo que 

crianças “super-controladas” (overcontrollers) e resilientes, mostrando que os tipos 

de personalidade têm associação com desempenho (HART, ATKINS & FEGLEY, 

2003); dados indicaram que o estímulo à criatividade pode contribuir no 

desempenho acadêmico e cognitivo (DIAS, ENUMO & AZEVEDO, 2004); estratégias 

cognitivas de auto-regulação demonstraram ser preditores significativos de notas em 

língua italiana e matemática (NOTA, SORESI & ZIMMERMAN, 2004); sucesso 

acadêmico foi fortemente associado com dimensões de inteligência emocional 

(PARKER & cols., 2004); e, ainda, certos procedimentos de estudo (resumir, 

esquematizar e resolver exercícios) foram associados a um melhor desempenho em 

exames acadêmicos (WACHELKE & BOTOMÉ, 2005). 

 Além de todos estes fatores mencionados, há ainda a interessante questão do 

gênero. Pesquisas têm demonstrado que as meninas apresentam melhor 

desempenho acadêmico que os meninos (CAPELLINI & cols., 2004; CARVALHO, 

2004; DELL’AGLIO & HUTZ, 2004; PÉREZ & URQUIJO, 2001). BIASOLI-ALVES e 

CALDANA (1992, p.241) argumentam sobre estas diferenças entre gêneros: 

 
A diferença encontrada parece ter uma ligação direta com a permissão de 
maior liberdade para os meninos (que podem ficar sujos, descalços, não 
devem ficar presos em casa e podem escolher mais o que fazer) e com a 
maior exigência de “bom comportamento” para as meninas (que devem ficar 
limpinhas e preocupar-se com a aparência, ao mesmo tempo que devem ser 
mais ordeiras), mostrando que permanecem existindo alguns elementos de 
um treinamento de papéis mais tradicionais, onde a autonomia e a liberdade 
são mais concedidos aos meninos que às meninas. 

  

 CARVALHO (2004) confirma tal argumentação, uma vez que verificou no 

relato de professoras, que a equipe escolar tende a atribuir as diferenças entre 
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meninos e meninas à educação familiar ou à natureza própria dos meninos. E, 

assim, comportamentos de agitação, desobediência e indisciplina dos meninos em 

sala de aula passam a ser mais aceitos e compreendidos pelas professoras, sendo 

que tais comportamentos podem ter impacto prejudicial no desempenho escolar.  

  

 Uma revisão bibliográfica, como a que foi realizada no presente estudo, 

demonstra a complexidade do comportamento humano e como podem ser 

numerosos e variados os fatores que exercem influência sobre ele. O campo de 

investigação envolvendo práticas educativas parentais ou desempenho escolar é 

muito vasto, por isso é importante relembrar que o objetivo central desta pesquisa foi 

o de verificar a associação entre estas duas variáveis, bem como o seu nível de 

associação com as variáveis chamadas de mediadoras (envolvimento dos pais nas 

tarefas escolares de seus filhos, envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares e 

sintomas depressivos dos filhos). 
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3. MÉTODO 
 

Para atingir os objetivos, este estudo foi dividido em duas fases de coleta e 

análise de dados: uma fase quantitativa e outra qualitativa. A descrição detalhada do 

método utilizado em cada uma das fases está apresentada abaixo. 

 
 
3.1. 1ª FASE 
 
3.1.1. Participantes 
 

 Participaram desta fase da pesquisa 348 alunos de 6ª, 7ª e 8ª séries do 

ensino fundamental de quatro escolas localizadas na região de Curitiba 4: 179 alunos 

de 6ª e 7ª séries da escola pública A; 60 alunos de 6ª e 7ª séries da escola pública 

B; 67 alunos de 6ª, 7ª e 8ª séries da escola particular C; e 42 alunos de 6ª e 7ª 

séries da escola particular D. A escola C tinha disponível apenas uma turma de cada 

série, portanto optou-se por incluir a turma de 8ª série para ter um maior número de 

participantes desta escola.  

 Os participantes tinham idade entre 11 e 17 (média de 13,1 anos e desvio 

padrão de 1,2), sendo 56,3% do sexo feminino e 43,7% do sexo masculino. 

   
3.1.2. Instrumentos 
 

 Os quatro instrumentos, aplicados aos adolescentes participantes, estão 

descritos abaixo: 

 

1) Escalas de Qualidade na Interação Familiar – EQIF (WEBER, SALVADOR & 

BRANDENBURG, 2006; WEBER, PRADO, SALVADOR e BRANDENBURG, no 

prelo). Este instrumento foi proposto para a criança/adolescente responder sobre 

as atitudes de seus pais (pai e mãe separadamente) e outros aspectos de sua 

interação familiar. O EQIF contém 40 questões, avaliadas pelo sistema Likert de 5 

pontos, e são divididas em nove pequenas escalas: envolvimento (questões 1, 9, 
                                                           
4 Para garantir o anonimato das quatro escolas participantes, elas foram identificadas pelas letras A, 
B, C e D. 
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17, 19, 26, 27, 30, 35), regras e monitoria (18, 28, 36, 39), comunicação positiva 

dos filhos (4, 12, 22), comunicação negativa (2, 5, 10, 13, 32), punição corporal 

(20, 31, 37), clima conjugal positivo (6, 14, 23, 33, 38), clima conjugal negativo (3, 

11, 21, 29), modelo parental (7, 15, 24) e sentimento dos filhos (8, 16, 25, 34, 40). 

Destas, seis escalas são positivas e três são negativas e, assim, é possível obter o 

Total Positivo (soma das escalas positivas: envolvimento, regras e monitoria, 

comunicação positiva dos filhos, modelo, sentimento dos filhos e clima conjugal 

positivo) e o Total Negativo (soma das escalas negativas: comunicação negativa, 

punição física e clima conjugal negativo). A combinação destes escores totais 

fornece a classificação das famílias dos participantes da seguinte forma: família de 

risco (escore baixo no Total Positivo e alto no Total Negativo) e família protetiva 

(escore alto no Total Positivo e baixo no Total Negativo). Para tal classificação, os 

valores que serão utilizados como ponto de corte para a faixa etária acima dos 12 

anos são os seguintes: a) Família protetiva - TP igual e maior que 227 e TN igual e 

menor que 42; b) Família de risco - TP igual e menor que 205 e TN igual e maior 

que 50 (WEBER, PRADO, SALVADOR & BRANDENBURG, no prelo). Os valores 

apresentados devem ser usados preferencialmente como parâmetro de 

comparações ou como indicativos da qualidade na interação familiar. O 

instrumento corresponde às questões de 1 a 40 da parte 1 do Anexo A. 

 

2) Escala de Envolvimento dos Pais em Tarefas Escolares (EPTE), elaborada 

pelas próprias pesquisadoras especialmente para a presente pesquisa (questões 

41 a 51 da parte 1 do Anexo A). Este instrumento contém 11 questões, avaliadas 

pelo sistema Likert de 5 pontos, que são divididas em duas dimensões: 

envolvimento positivo dos pais (EPP), que avalia o quanto os pais incentivam, 

ajudam e reforçam o estudo dos filhos (questões 41, 43, 45, 49 e 51) e 

envolvimento negativo dos pais (ENP), que avalia o quanto os pais brigam, 

castigam e punem o baixo desempenho e pouco estudo dos filhos (42, 44, 46, 

47, 48 e 50). Para obter um escore final, deverá ser usada a equação EPP–ENP.  

 A consistência interna desta escala foi verificada através do alfa de Cronbach e 

os valores encontrados foram: 0,747 para EPP(pai); 0,668 para EPP(mãe); 0,599 

para ENP(pai); e 0,598 para ENP(mãe). Valores do alfa maiores que 0,700 são 

considerados bons, valores entre 0,650 e 0,700 são ainda considerados acima do 
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limite de aceitabilidade (HAIR, ANDERSON, TATHAM & BLACK, 2005). Portanto, os 

valores encontrados para EPP (pai e mãe) podem ser considerados adequados, 

indicando boa consistência interna da escala. Os valores encontrados para ENP (pai 

e mãe) merecem atenção, pois mesmo retirando a questão 44 (Meus pais fazem 

tarefas escolares para mim), que apresentou problemas de consistência, os valores 

do alfa encontrados se apresentaram abaixo do limite de aceitabilidade, o que indica 

a necessidade de futuros trabalhos com o objetivo de aprimorar tal instrumento. 
 

3) Escala de Envolvimento dos Adolescentes em Tarefas Escolares (EATE), 
também elaborada pelas próprias pesquisadoras especialmente para a presente 

pesquisa (questões 1 a 9 da parte 2 do Anexo A). Este instrumento contém 9 

questões, avaliadas pelo sistema Likert de 5 pontos, que são divididas em duas 

dimensões: envolvimento positivo dos adolescentes (EPA), que avalia o quanto o 

adolescente sente o momento de estudo como prazeroso, tendo a iniciativa de 

revisar conteúdos, a princípio, não solicitados pelos professores (questões 1, 2 e 

6) e envolvimento negativo dos adolescentes (ENA), que avalia o quanto o 

adolescente se esquiva do estudo, procrastina e apresenta dificuldades em 

relação às tarefas solicitadas pelos professores (3, 4, 5, 7, 8 e 9). Para obter um 

escore final, deverá ser usada a equação EPA–ENA.  

 A consistência interna desta escala foi verificada através do alfa de Cronbach e os 

valores encontrados foram: 0,669 para EPA; e 0,637 para ENA. Valores entre 0,650 e 

0,700 são ainda considerados acima do limite de aceitabilidade (HAIR e cols., 2005). 

Portanto, o valor encontrado para EPA pode ser considerado adequado, indicando boa 

consistência interna da escala. E, o valor encontrado para ENA também merece 

atenção, pois mesmo retirando as questões 5 e 7 (Eu deixo para estudar somente um 

dia antes das provas; Quando eu não faço as tarefas escolares, costumo copiar dos 

meus colegas), que apresentaram problemas de consistência, o valor do alfa 

encontrado se apresentou abaixo do limite de aceitabilidade, o que indica a 

necessidade de futuros trabalhos com o objetivo de aprimorar tal instrumento.  

 

4) Children’s Depression Inventory (CDI), validado no Brasil por GOUVEIA, 

BARBOSA, ALMEIDA e GAIÃO (1995). O CDI contém 27 questões para o aluno 

responder em relação aos seus próprios sentimentos e pensamentos (itens 1 a 27 da 
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parte 3 do Anexo A). Os itens são distribuídos entre os sintomas afetivos, cognitivos e 

comportamentais. Os escores de cada item variam de 0 a 2, resultando num espectro 

de escores que pode variar de 0 a 54, sendo que a pontuação igual ou acima de 19 

pontos ou uma resposta positiva no item 9 é indicativo de depressão. 

 Os instrumentos EPTE e EATE, que foram elaborados para a presente pesquisa, 

foram submetidos a um pré-teste com três adolescentes (um do sexo feminino e dois do 

sexo masculino, todos com 13 anos de idade). Neste pré-teste, algumas falhas e 

problemas na adequação da linguagem foram encontrados, e as alterações necessárias 

foram feitas. Foi analisada a consistência interna apenas destas escalas por terem sido 

elaboradas especialmente para esta pesquisa, enquanto que as demais escalas (EQIF 

e CDI) utilizadas já passaram por processo de validação. 

 Além dos quatro instrumentos utilizados, o desempenho escolar dos adolescentes 

foi acessado através de suas notas escolares, como o fizeram BRANCALHONE e cols. 

(2004), CRUVINEL e BORUCHOVITCH (2004), DALVESCO, MATTOS, BENINCÁ e 

TARASCONI (1998), GUILLAND e cols. (2000) e LEMES e cols. (2003). Foi utilizada a 

média das notas tiradas nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências, Geografia e 

História, do ano letivo de 2006. As escolas A e B contavam com uma medida de 

avaliação bimestral (com média 6,0), enquanto que as escolas C e D contavam com uma 

medida trimestral (com média 7,0). Portanto, devido à época do ano em que a coleta de 

dados foi feita em cada escola, em algumas delas não foi possível obter todas as notas 

do ano letivo. Nas escolas A e B foram acessadas as notas dos três primeiros bimestres 

e na escola C foram acessadas apenas as notas dos dois primeiros trimestres. Apenas 

na escola D, última escola contatada na qual a coleta foi feita bem no final do ano letivo, 

foi possível obter todas as notas do ano (notas dos três trimestres).  

 
3.1.3. Procedimento de coleta de dados 
  

 Primeiramente foi feita a apresentação dos objetivos da pesquisa às escolas, 

para que, com a autorização e consentimento destas (Anexo B), os dados pudessem 

ser coletados. Num segundo momento, os questionários foram aplicados aos alunos 

coletivamente em sala de aula. A aplicação durou aproximadamente 50 minutos em 

cada turma. Os questionários foram identificados com o número de chamada dos 

alunos, para que fosse possível acessar suas notas escolares. Foi entregue aos 
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alunos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C), para garantir que 

a participação fosse voluntária e que eles fossem informados sobre os objetivos da 

pesquisa. Os Termos de Consentimento foram recolhidos separadamente dos 

questionários. E por último, a pesquisadora fez o levantamento das notas escolares, 

do ano letivo de 2006, dos alunos participantes, garantindo o sigilo dos dados.  

 Na escola D foi necessário um procedimento diferente, pois a escola solicitou 

a autorização dos pais dos alunos. Portanto, primeiramente foi enviado, através dos 

alunos, o termo de autorização dos pais (Anexo D). Os termos foram recolhidos em 

sala de aula (com índice de retorno de apenas 23%), e apenas os alunos 

autorizados por seus pais responderam aos instrumentos da pesquisa. 

 Os procedimentos desta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa 

com Seres Humanos conforme a Resolução No. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Foi enviada carta à Comissão de Ética do Departamento de Psicologia para 

pedido de autorização da pesquisa (Anexo E) e a autorização foi concedida. 

 

3.1.4. Análise de dados 
  

 A análise estatística dos dados foi feita com a utilização do programa de 

computador Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  Para identificar as 

relações existentes entre as cinco variáveis deste estudo (1. práticas educativas 

parentais; 2. envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos; 3. 

envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares; 4. sintomas depressivos dos filhos; 

5. desempenho escolar dos filhos) foram utilizados os seguintes testes estatísticos 

paramétricos: Correlação de Pearson, Anova com prova de Tukey, Teste t para 

amostras independentes e Qui-quadrado. Para a comparação entre os tipos de 

família (classificados pelo EQIF) e entre as escolas foi utilizado o teste Anova 

(representado nas Tabelas pela letra F), e na comparação entre famílias 

monoparentais e biparentais e entre gêneros foi utilizado o Teste t para amostras 

independentes (representado nas Tabelas pela letra t); ambos os testes permitem 

comparar as médias encontradas (medidas através de cada um dos instrumentos) 

em cada um dos grupos analisados (famílias de proteção e de risco, escolas 

públicas e particulares, famílias monoparentais e biparentais, e meninas e meninos).  
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3.2. 2ª FASE 
 
3.2.1. Participantes 
  

 Participaram desta fase da pesquisa 3 alunos: Paulo 5, da 6ª série da escola 

C (particular); Junior 5, da 6ª série da escola B (pública); e Juliana 5 da 7ª série da 

escola B (pública). 

   

3.2.2. Instrumentos 
  

 Foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado (Anexo F) para a 

realização das entrevistas individuais. Os temas abordados foram divididos em três 

tópicos principais: a) atitudes e sentimentos do aluno (percepção sobre seu próprio 

desempenho escolar e envolvimento com o estudo, estratégias de estudo, 

sentimentos relacionados ao sucesso e fracasso escolar, perspectiva de futuro 

profissional); b) ambiente físico (local de estudo e acesso a recursos que estimulem o 

estudo); c) relacionamento com pais (atitudes dos pais que antecedem o 

comportamento de estudo; atitudes dos pais que conseqüenciam o comportamento de 

estudo; modelo de comportamento que os pais oferecem em relação aos estudos; 

reação dos pais frente ao sucesso e fracasso escolar; e sentimento dos adolescentes 

em relação às atitudes de seus pais). 

 
3.2.3. Procedimento de coleta de dados 
  

 Primeiramente foi solicitada a autorização dos pais dos adolescentes para a 

participação na entrevista e autorização para que esta fosse gravada (Anexo G). 

Com a autorização, as entrevistas foram agendadas e realizadas na própria escola. 

As entrevistas foram gravadas e depois transcritas (Paulo - Anexo H; Junior - Anexo 

I; Juliana - Anexo J).  

 Os participantes desta fase foram previamente selecionados através do 

critério de média de notas. Na escola B, foram selecionados cinco alunos: dois cuja 

média de notas eram as maiores dentre todos os participantes desta escola (79,4 e 

                                                           
5 Os nomes utilizados são fictícios e foram escolhidos pelos próprios participantes.  
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77,7), mas um destes alunos não compareceu na entrevista; três cuja média de 

notas estava entre as 10 piores desta escola (41,9, 42,2 e 48,1), mas um recusou e 

um não compareceu. Na escola C, foram selecionados três alunos: um com a maior 

média dentre todos os participantes desta escola (96,5); dois com as piores médias 

(61,0 e 68,0), mas nenhum dos dois compareceu na entrevista. Como esta fase da 

pesquisa foi realizada no fim do ano letivo, não houve tempo para contatar outro 

aluno com baixa média de notas na escola C. 

  

3.2.4. Análise de dados 
  

 Os dados foram analisados de forma qualitativa, procurando descrever os 

comportamentos dos adolescentes e de seus pais em relação ao estudo. De acordo 

com GASKELL (2002, p.65), o uso de entrevista pode ter como objetivo o 

fornecimento de uma “descrição detalhada” acerca de um assunto ou contexto 

específico. E esta descrição permitiu a realização de uma análise funcional do 

comportamento de estudo dos participantes, comparando os alunos com as maiores e 

menores notas escolares. Além disso, os dados coletados nas entrevistas puderam 

adicionar detalhes importantes aos achados quantitativos do presente estudo. 

 

 

3.3. DEVOLUTIVA PARA AS ESCOLAS 
  

 Como parte do procedimento e comprometimento deste estudo, a devolutiva 

às escolas participantes foi feita através de palestra, com o objetivo de apresentar e 

discutir os principais resultados encontrados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como este estudo foi realizado em duas fases (quantitativa e qualitativa), optou-

se por fazer a apresentação dos resultados e discussão dividida em duas seções. As 

seções, apresentadas abaixo, seguem a seguinte ordem: 1) apresentação e discussão 

dos resultados quantitativos; 2) apresentação e análise dos dados qualitativos.  

 
  
4.1. 1ª FASE – Resultados Quantitativos 
 

 Os resultados encontrados nesta fase da pesquisa são bastante numerosos, 

devido ao grande número de informações coletadas através dos instrumentos. 

Portanto, com a finalidade de facilitar a observação e discussão dos achados desta 

fase do estudo, optou-se por fazer pequenas subdivisões nesta seção, de acordo 

com os objetivos específicos estabelecidos. 

 

4.1.1. Relação entre práticas educativas parentais e desempenho acadêmico dos filhos 

 

 Para verificar a relação entre as práticas parentais (medidas através do EQIF) 

e o desempenho acadêmico dos filhos foram utilizados dois testes estatísticos: 

Correlação e Anova. Na Tabela 10 estão apresentados os valores referentes à 

Correlação.    

 
Tabela 10: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as escalas do instrumento EQIF (com 
escores de pai e mãe combinado) e o desempenho acadêmico dos filhos 

 Desempenho acadêmico dos filhos 
Envolvimento   0,189* 

Regras e monitoria   0,174* 

Punição física   -0,286** 

Comunicação positiva dos filhos    0,218** 

Comunicação negativa -0,135* 

Modelo 0,116 

Sentimento dos filhos 0,088 

Clima conjugal positivo 0,082 

Clima conjugal negativo -0,121* 
          * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
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 Pôde-se verificar, na Tabela 10, que o desempenho acadêmico dos filhos 

apresentou uma relação positiva e significativa com os seguintes fatores de interação 

familiar: envolvimento dos pais, uso de regras e monitoria, e comunicação positiva dos 

filhos. Isto demonstra que adolescentes com melhor desempenho acadêmico estavam 

inseridos em famílias mais envolvidas, com maior clareza em relação a regras e maior 

abertura ao diálogo. Além disso, verificou-se relação significativa e negativa entre o 

desempenho acadêmico e as três escalas negativas (punição física, comunicação 

negativa e clima conjugal negativo), sendo que a correlação com o uso de punição 

física foi a que apresentou o valor mais alto, ou seja, quanto maior foi o uso de 

punição física, menor foi a nota apresentada pelo filho.  

 Estes dados convergem com toda uma vasta literatura (apresentada nas 

Tabelas 6, 7 e 8) que discute, especialmente, a importância do envolvimento dos 

pais para o sucesso acadêmico dos filhos (BACETE & RODRÍGUEZ, 2004; BEYER, 

1995; FAN & CHEN, 2001; FEHRMANN & cols., 1987; GROLNICK & SLOWIACZEK, 

1994; HILL, 2001; JEYNES, 2005; JUANG & SILBEREISEN, 2002; McBRIDE & 

cols., 2005; MIEDEL & REYNOLDS, 1999; PELEGRINA & cols., 2003; PETTIT & 

cols., 1997; REYNOLDS & cols., 1996; STEINBERG & cols., 1992; STEVENSON & 

BAKER, 1987) e o impacto negativo do uso de coerção e punição para o 

desempenho acadêmico (DEARING, 2004; ECKENRODE & cols., 1993; FELDMAN 

& WENTZEL, 1990; GINSBURG & BRONSTEIN, 1993; HILL, 2001; KENDALL-

TACKETT & ECKENRODE, 1996; OYSERMAN & cols., 2005; PETTIT & cols., 1997; 

REPETTI, 1996; SOLOMON & SERRES, 1999). 

 Como o instrumento EQIF possibilita uma análise através da categorização 

das famílias (famílias de risco, intermediárias e de proteção 6), optou-se por utilizar o 

teste Anova, com prova de Tukey, para complementar os resultados obtidos na 

Correlação. Verificou-se que 25,7% dos participantes estavam inseridos em 

ambiente familiar de risco, 22,8% em ambiente familiar de proteção e 51,5% em 

famílias consideradas em uma faixa intermediária. Na Tabela 11, pode-se observar 

que houve uma relação significativa entre a categorização obtida pelo instrumento 

EQIF e o desempenho acadêmico dos filhos (obtido através da média de notas). 

                                                           
6 Categorização utilizada como parâmetro de comparação entre casos, o que facilita a análise de 
dados: família de risco (escore baixo nas escalas positivas e alto nas negativas), família de proteção 
(escore alto nas escalas positivas e baixo nas negativas) e famílias intermediárias (escores medianos 
tanto nas escalas positivas quanto nas negativas). 
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Tabela 11: Média de desempenho acadêmico dos filhos encontrada em cada grupo de famílias, 
de acordo com a classificação obtida pelo instrumento EQIF (de risco, intermediária e de 
proteção) e valores de F e p 

 Família 
 Risco Intermediária Proteção 

 
F 

 
p 

Média de desempenho 
acadêmico dos filhos 

 
63,8 a 

 
68,0 

 
70,4 a 

 
5,018 

 
0,007 

  a Famílias com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Os adolescentes inseridos em ambiente familiar de proteção apresentaram 

média de desempenho escolar (70,4) significativamente superior àqueles inseridos 

em ambiente familiar de risco (63,8), como apresentado na Tabela 11. Novamente 

os resultados encontrados confirmam a hipótese de que um ambiente familiar de 

proteção e o uso de práticas parentais educativas adequadas podem contribuir para 

uma melhor adaptação da criança à escola e para o seu melhor rendimento.   

 Embora os resultados dos testes estatísticos utilizados não indiquem a 

direção de uma relação causal (indicam apenas uma associação), eles convergem 

com dados de pesquisas longitudinais, cujos resultados apontam para variáveis 

familiares e práticas parentais como preditores de desempenho acadêmico 

(BRADLEY & cols., 1988; DUBOIS & cols., 1992; DUCHESNE & cols., 2005; 

MIEDEL & REYNOLDS, 1999). Sendo assim, duas hipóteses podem ser discutidas 

quanto à relação verificada entre práticas educativas parentais e desempenho 

acadêmico: 1) as práticas podem ser preditoras do sucesso ou fracasso acadêmico, 

na medida em que propiciam o aprendizado de comportamentos adequados ou 

inadequados em relação ao estudo e em relação à escola; 2) elas podem ser 

mantenedoras do sucesso ou fracasso acadêmico, ou seja, se as práticas parentais 

conseqüenciam determinados comportamentos dos filhos, podem exercer controle 

sobre tais comportamentos, fortalecendo-os ou não. Ao constatar associação entre 

algumas práticas parentais e o desempenho acadêmico dos filhos, provavelmente 

pode-se deparar com a situação na qual o comportamento dos pais fortalece o 

comportamento dos filhos e, este, por sua vez, também fortalece o comportamento 

dos pais, caracterizando um ciclo de interação. D’AVILA-BACARJI e cols. (2005) 

consideram tal ciclo de interação, no qual os comportamentos são mutuamente 

fortalecidos, como um processo de retroalimentação. 
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4.1.2. Relação entre as práticas educativas parentais e as variáveis mediadoras 

 

 Primeiramente foi verificada a relação entre as práticas educativas parentais 

(medidas através do EQIF) e o envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos; 

em segundo lugar, a relação entre as práticas parentais e o envolvimento dos 

adolescentes nas tarefas escolares; e, em terceiro, a relação entre as práticas parentais 

e os sintomas depressivos dos filhos. Para verificar estas três relações foram utilizados 

os testes de Correlação de Pearson e Anova com prova de Tukey. 

 Nas Tabelas 12 e 13 pode-se observar os resultados da primeira análise, sendo 

que na Tabela 12 constam os coeficientes de Correlação entre as práticas parentais e o 

envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos. 

 
Tabela 12: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as escalas do instrumento EQIF (com 
escores de pai e mãe combinado) e o envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos 
(com escores de pai e mãe combinado) 

 Envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos 
 EPP 7 ENP 7 Total (EPP-ENP) 
Envolvimento    0,615** -0,051    0,578** 

Regras e monitoria    0,519**  0,063    0,408** 

Punição física 0,039     0,417**   -0,280** 

Comunicação positiva dos filhos    0,475** -0,090    0,485** 

Comunicação negativa   -0,405**     0,222**   -0,523** 

Modelo    0,535**  0,048    0,434** 

Sentimento dos filhos    0,551** -0,044    0,517** 

Clima conjugal positivo    0,460**  0,106    0,325** 

Clima conjugal negativo    -0,286**  0,057   -0,295** 
      * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
 

 Percebeu-se, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, que 

as práticas parentais podem estar associadas entre si. Uma vez que o envolvimento 

dos pais nas tarefas escolares dos filhos foi definido neste trabalho como sendo 

também uma prática educativa parental, pode-se verificar a sua associação com 

outras práticas. O EPP esteve associado a todas as práticas parentais medidas pelo 

EQIF, com exceção da punição física, enquanto que o ENP esteve associado 

apenas à punição física e à comunicação negativa. Isto demonstra que pais que 

                                                           
7 É importante lembrar que EPP é “envolvimento positivo dos pais nas tarefas escolares”, e ENP é 
“envolvimento negativo dos pais nas tarefas escolares”. 
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utilizam coerção para disciplinar seus filhos em situações cotidianas, provavelmente 

também utilizam coerção em situações ligadas a assuntos acadêmicos.  

 É interessante ressaltar a relação significativa entre o EPP e o clima conjugal 

(tanto positivo quanto negativo). OLIVEIRA e cols. (2002) verificaram, em sua 

pesquisa, que a atitude conjugal conflituosa se correlacionou positivamente com as 

medidas de estilo autoritário da mãe. BRAZ, DESSEN e SILVA (2005) defendem a 

necessidade de compreender mais profundamente a interdependência entre a 

relação conjugal e parental. Estas autoras citam a discussão proposta por EREL e 

BURMAN 8 (1995, citado em BRAZ & cols., 2005), na qual propõem a hipótese de 

que uma relação conjugal conflituosa possa provocar irritação e desequilíbrio 

emocional nos cônjuges, o que influencia seus comportamentos parentais, levando-

os a agirem de forma menos atenciosa e sensível com seus filhos.  

 Confirmando os dados anteriores, a Tabela 13 apresenta as médias de 

envolvimento dos pais nas tarefas escolares encontradas em cada categoria de 

ambiente familiar (de risco, intermediárias e de proteção). 

 
Tabela 13: Média de envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos encontrada em 
cada grupo de famílias, de acordo com a classificação obtida pelo instrumento EQIF (de risco, 
intermediária e de proteção) e valores de F e p 
 Família 
 Risco Intermediária Proteção 

 
F 

 
p 

EPP 30,8 ab    38,2 ac  41,8 bc 40,901 0,000 

ENP 26,9 a 25,9 23,5 a 4,347 0,014 

Média de 
envolvimento dos pais 
nas tarefas escolares 
dos filhos Total (EPP-ENP)    3,9 ab    12,3 ac  18,4 bc 55,351 0,000 
a b c Famílias com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Verificou-se, na Tabela 13, que pais que propiciam um ambiente familiar de 

risco, em relação às práticas educativas, se envolvem menos nas tarefas escolares 

de seus filhos (30,8) e, também, envolvem-se de forma mais negativa, com maior 

uso de coerção (26,9). Enquanto pais que propiciam um ambiente familiar de 

proteção envolvem-se mais nas tarefas escolares de seus filhos (41,8) e utilizam 

menos coerção (23,5). Estes dados demonstram que pode haver um padrão familiar, 

ou seja, pais pouco envolvidos, com pouca abertura ao diálogo e que utilizam 

coerção de forma sistemática dificilmente se envolvem adequadamente nas 

                                                           
8 EREL, O. & BURMAN, B. Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: a meta-
analytic review. Psychological Bulletin, 118, pp. 108-132, 1995. 
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atividades escolares de seus filhos. O oposto também pode ocorrer: pais muito 

envolvidos e próximos, que utilizam disciplina indutiva, facilmente se envolvem nas 

atividades escolares de seus filhos, ajudando-os e incentivando-os.  

 Os resultados da segunda análise podem ser visualizados nas Tabelas 14 e 15, 

sendo que na Tabela 14 constam os resultados da Correlação entre as práticas 

parentais e o envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares. 

 
Tabela 14: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as escalas do instrumento EQIF (com 
escores de pai e mãe combinado) e o envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares 

 Envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares 
 EPA 9 ENA 9 Total (EPA-ENA) 
Envolvimento    0,347**  -0,297**     0,368** 

Regras e monitoria    0,343**  -0,250**     0,337** 

Punição física 0,047  0,155* -0,068 

Comunicação positiva dos filhos    0,406**  -0,308**     0,407** 

Comunicação negativa   -0,237**   0,258**    -0,285** 

Modelo    0,377**  -0,253**     0,358** 

Sentimento dos filhos    0,314**  -0,217**     0,301** 

Clima conjugal positivo    0,315** -0,179*     0,279** 

Clima conjugal negativo  -0,134*  0,162*   -0,171* 
          * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
 

 Constatou-se, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 14, que 

o EPA esteve associado a todas as práticas parentais medidas pelo EQIF, com 

exceção da punição física, demonstrando que o uso de práticas parentais positivas, 

como envolvimento, regras e monitoria, comunicação, modelo e pouco uso de 

coerção, pode contribuir para um maior envolvimento dos filhos com as atividades 

acadêmicas. O ENA também esteve associado a todas as práticas parentais, sem 

exceção. Isto significa que a falta de práticas parentais positivas e uso de disciplina 

coercitiva (como punição física e verbal) estiveram relacionados ao envolvimento 

negativo com as tarefas escolares, como distrações, preguiça e dificuldades.  

 REGRA (2004) discute o fato de que comportamentos de esquiva das tarefas 

escolares, apresentados pelo filho, podem ter como conseqüência brigas e broncas da 

mãe, e este comportamento da mãe pode tanto agir como reforço positivo (no sentido 

de a mãe dar atenção e estar presente) quanto gerar comportamento opositor do filho 

                                                           
9 É importante lembrar que EPA é “envolvimento positivo dos adolescentes nas tarefas escolares”, e 
ENA é “envolvimento negativo dos adolescentes nas tarefas escolares”. 
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(que se esquiva ainda mais). Portanto, para esta autora, o uso de comunicação 

negativa e de coerção por parte dos pais pode fortalecer a classe de comportamentos 

de esquiva de fazer a lição de casa. Os dados encontrados na presente pesquisa 

convergem com a discussão proposta por REGRA (2004), uma vez que se verificou 

relação positiva e significativa entre comunicação negativa e envolvimento negativo do 

adolescente. 

 Confirmando os dados anteriores, a Tabela 15 apresenta as médias de 

envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares encontradas em cada 

categoria de ambiente familiar (de risco, intermediárias e de proteção). 

 
Tabela 15: Média de envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares encontrada em cada 
grupo de famílias, de acordo com a classificação obtida pelo instrumento EQIF (de risco, 
intermediária e de proteção) e valores de F e p 
 Família 
 Risco Intermediária Proteção 

 
F 

 
p 

EPA   7,8 ab   8,9 ac 10,5 bc 16,574 0,000 

ENA 12,0 ab 10,8 ac   8,9 bc 17,866 0,000 

Média de 
envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA)  -4,1 ab  -1,8 ac   1,5 bc 23,571 0,000 
a b c Famílias com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Constatou-se que adolescentes que viviam em ambiente familiar de risco 

apresentaram menor envolvimento positivo nas tarefas escolares (7,8) e maior 

envolvimento negativo (12,0), enquanto os adolescentes que viviam em ambiente 

familiar de proteção apresentaram maior envolvimento positivo nas tarefas escolares 

(10,5) e menor envolvimento negativo (8,9).   

 Os resultados da terceira análise podem ser visualizados nas Tabelas 16 e 

17, sendo que na Tabela 16 constam os coeficientes de Correlação entre as práticas 

parentais e os sintomas depressivos dos filhos. 
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Tabela 16: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as escalas do instrumento EQIF 
(com escores de pai e mãe combinado) e sintomas depressivos dos filhos 

 Sintomas depressivos dos filhos 
Envolvimento -0,526** 

Regras e monitoria -0,390** 

Punição física 0,177* 

Comunicação positiva dos filhos -0,394** 

Comunicação negativa  0,404** 

Modelo -0,360** 

Sentimento dos filhos -0,494** 

Clima conjugal positivo -0,287** 

Clima conjugal negativo  0,221** 
             * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
  

 Os sintomas depressivos dos filhos estiveram significativamente associados a 

todas as práticas parentais medidas pelo EQIF. A relação foi positiva com as escalas 

negativas (punição física, comunicação negativa e clima conjugal negativo), 

indicando que o maior uso de tais práticas por parte dos pais esteve associado ao 

maior índice de sintomas depressivos nos filhos. E a relação foi negativa com as 

escalas positivas (envolvimento, regras e monitoria, comunicação positiva dos filhos, 

modelo, sentimento dos filhos e clima conjugal positivo), indicando que quanto 

melhor e mais próxima foi a relação entre pais e filhos, menor foi o índice de 

sintomas depressivos dos filhos. Resultados semelhantes podem ser observados na 

Tabela 17, na qual estão apresentadas as médias de sintomas depressivos dos 

filhos em cada grupo de família. 

 
Tabela 17: Média de sintomas depressivos dos filhos encontrada em cada grupo de famílias, de 
acordo com a classificação obtida pelo instrumento EQIF (de risco, intermediária e de proteção) 
e valores de F e p 

 Família 
 Risco Intermediária Proteção 

 
F 

 
p 

Média de sintomas 
depressivos dos filhos 

 
16,0 ab 

 
11,4 ac 

 
8,6 bc 

 
25,845 

 
0,000 

      a b c Famílias com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Na Tabela 17 pode-se constatar que a maior média de sintomas depressivos 

(16,0) encontra-se justamente nos filhos inseridos em ambiente familiar de risco, 

enquanto que a menor média (8,6) encontra-se nos filhos inseridos em ambiente 

familiar de proteção. É importante notar que a diferença entre as médias é bastante 
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considerável, sendo uma quase o dobro da outra. Verificou-se que entre 

adolescentes com indicativos de depressão, 50% estavam inseridos em ambiente 

familiar de risco, 5% em ambiente familiar de proteção e 25% em famílias 

intermediárias; enquanto que entre adolescentes sem indicativos de depressão, 20% 

estavam inseridos em ambiente familiar de risco, 27% em ambiente familiar de 

proteção e 53% em famílias intermediárias (χ2 = 23,481; gl = 2; p = 0,000).  

 Estes resultados corroboram vários estudos sobre o tema, que indicam a 

influência das práticas parentais e dos estilos parentais sobre o desenvolvimento de 

depressão nos filhos. Como foi apresentado na Tabela 1, a depressão nos filhos 

esteve associada ao estilo parental autoritário (DARLING, 1999), pouca atenção e 

envolvimento dos pais (HEAVEN & cols., 2004; LIU, 2003; WEBER & cols., 2004), 

pouco uso de reforçamento positivo (MENEGATTI, 2002) e ao uso de controle 

aversivo e punição física (MENEGATTI, 2002; WEBER & cols., 2004). 

 

4.1.3. Relação entre as variáveis mediadoras e desempenho acadêmico dos filhos 

 

 A relação entre as variáveis mediadoras (envolvimento dos pais nas tarefas 

escolares dos filhos, envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares e sintomas 

depressivos dos filhos) e o desempenho acadêmico foi investigada através do teste 

de Correlação de Pearson. Os resultados foram agrupados e podem ser visualizados 

na Tabela 18. 

  
Tabela 18: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as variáveis mediadoras e o 
desempenho acadêmico dos filhos 

  Desempenho acadêmico dos filhos 
EPP -0,009 

ENP   -0,319** 

 
Envolvimento dos pais nas tarefas 
escolares dos filhos 
 Total (EPP-ENP)    0,231** 

EPA -0,008 

ENA    -0,267** 

 
Envolvimento dos adolescentes 
nas tarefas escolares 
 Total (EPA-ENA)    0,162* 

Sintomas depressivos dos filhos     -0,256** 

      * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
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 Pode-se observar, na Tabela 18, que o envolvimento negativo dos pais nas 

tarefas escolares (ENP) esteve associado negativamente ao desempenho 

acadêmico dos filhos, ou seja, quanto maior foi o uso de controle aversivo dos pais, 

menor foi o desempenho acadêmico apresentado pelo filho. Considerando que o 

ENP é uma prática parental, este resultado converge com aqueles encontrados na 

seção 4.1.1 deste trabalho, em que a maioria das práticas parentais apresentou-se 

associada ao desempenho acadêmico, inclusive as práticas coercitivas (punição 

física e comunicação negativa).  

 De acordo com REGRA (2004) e SOARES e cols. (2004), o uso de sistemas 

aversivos de controle não leva a mudanças no comportamento do filho em relação 

aos estudos. Castigos, retirada de privilégios, punição física, broncas, sermões, 

humilhações não são práticas que ensinam comportamentos adequados, como, por 

exemplo, realizar as tarefas escolares (SOARES & cols., 2004). Mesmo não sendo 

uma estratégia eficaz, REGRA (2004) enfatiza que muitos pais, sem orientação 

adequada, acreditam que o uso de castigos e de controle aversivo possa realmente 

contribuir para que o filho estude de forma apropriada e o utilizam freqüentemente. 

Porém, pais que coagem seu filho para que ele estude, utilizando punição física ou 

restringindo seus privilégios (proibindo o uso de televisão, videogame, sair com 

amigos), acabam por conseguir efeitos diferentes do que esperam. Para SOARES e 

cols. (2004), quando os castigos são relacionados a questões escolares podem 

contribuir para a falta de interesse do filho por assuntos da escola, que pode passar 

a não querer mais fazer as tarefas escolares, não querer ir para a escola ou não 

prestar atenção no que lhe é ensinado. O filho pode também aprender a utilizar 

burlas de forma mais refinada para esquivar-se do controle aversivo dos pais 

(REGRA, 2004). Além disso, há o grande problema dos inúmeros subprodutos 

gerados pelo uso da coerção, como a raiva e o medo do punidor que, para REGRA 

(2004), dificultam o desenvolvimento da autocrítica da criança ou adolescente. 

 Na Tabela 18, constatou-se também que o envolvimento negativo do 

adolescente com as tarefas escolares esteve associado negativamente ao seu 

desempenho, ou seja, quanto maior foi o envolvimento negativo do aluno, pior foram 

suas notas. O adolescente que apresenta dificuldades de enfrentamento da lição e 

comportamentos de esquiva e fuga se expõe menos às situações de aprendizagem 

do que aqueles que enfrentam e que são mais concentrados (REGRA, 2004). Para 
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esta autora, se o adolescente se expõe menos às tais situações, ele aprende 

menos, e isto pode agravar sua dificuldade e fortalecer seus comportamentos de 

esquiva. Além disso, BORUCHOVITCH (1999) ressalta para o fato de que 

estratégias de aprendizagem (que neste trabalho foram chamadas de envolvimento 

com tarefas escolares) podem ser infrutíferas para o adolescente se este não tem 

um apoio afetivo para modificar outras variáveis como, por exemplo, ansiedade ou 

estilo de atribuição de causalidade.  

 E, ainda, na Tabela 18, verificou-se que o desempenho acadêmico do 

adolescente apresentou-se negativamente associado aos sintomas depressivos. Isto 

significa dizer que quanto maiores foram os sintomas depressivos apresentados pelo 

adolescente pior foi o seu desempenho. Estes dados convergem com os resultados 

de várias pesquisas nas quais se verificou que estados depressivos, em maior ou 

menor grau, estão associados a piores resultados acadêmicos (COLE & cols., 1996; 

CRUVINEL & BORUCHOVITCH, 2004; DELL’AGLIO & HUTZ, 2004; GUILLAND & 

cols., 2000; JACOB & cols., 1999; NUNES, 1990; PÉREZ & URQUIJO, 2001). No 

entanto, tais estudos não apontam de forma clara qual a direção desta associação. 

CRUVINEL e BORUCHOVITCH (2003) e DELL’AGLIO e HUTZ (2004) discutem duas 

hipóteses sobre esta questão: 1) o adolescente que percebe sua dificuldade e não 

consegue atingir suas expectativas nem expectativas dos outros, pode apresentar 

sentimentos negativos de frustração, inferioridade e incapacidade, que podem 

caracterizar um estado depressivo; 2) o estado depressivo pode induzir ou piorar a 

dificuldade acadêmica do adolescente, sendo a dificuldade acadêmica decorrente de 

sintomas depressivos como falta de energia, de atenção e de concentração.     
 

4.1.4. Relação entre as três variáveis mediadoras 

 

 É também importante verificar a relação entre as três variáveis mediadoras, 

ou seja, entre o envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos, envolvimento 

dos filhos nas tarefas escolares e sintomas depressivos dos filhos. Na Tabela 19 

estão apresentados os resultados da Correlação entre o envolvimento dos pais nas 

tarefas escolares e o envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares. 
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Tabela 19: Coeficientes de Correlação de Pearson entre envolvimento dos pais nas tarefas 
escolares e envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares 

  Envolvimento dos adolescentes nas            
tarefas escolares 

  EPA ENA Total (EPA-ENA) 
EPP    0,473** -0,249**    0,407** 

ENP 0,034  0,186** -0,094 

Envolvimento dos pais 
nas tarefas escolares 
dos filhos 
 Total (EPP-ENP)    0,390** -0,360**    0,429** 

    * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
 

 Pode-se observar, na Tabela 19, que o EPP esteve positivamente 

relacionado ao EPA e negativamente relacionado ao ENA, isto significa que o 

envolvimento positivo dos pais, como ajuda e incentivo, pode contribuir para que o 

adolescente se envolva de forma mais eficaz e adequada com as suas próprias 

tarefas escolares. Segundo ROSÁRIO e cols. (2005), pais que valorizam o papel da 

escola e manifestam maior expectativa de progressão acadêmica modelam 

comportamentos escolares de seus filhos mais favoráveis ao sucesso. COOPER e 

cols. (2000) verificaram que pais que oferecem maior suporte para a autonomia 

tinham filhos que faziam suas tarefas escolares de forma mais completa. 

 Verificou-se também que o ENP esteve significativamente relacionado ao 

ENA, demonstrando novamente que o uso de coerção, principalmente vinculado aos 

assuntos acadêmicos, pode ser prejudicial para o envolvimento do adolescente com 

seus estudos (HÜBNER, 1999; REGRA, 2004; SOARES & cols., 2004).  

 Na Tabela 20 estão apresentados os dados da relação entre sintomas 

depressivos dos filhos com o envolvimento nas tarefas escolares (dos pais e do 

adolescente). 

 
Tabela 20: Coeficientes de Correlação de Pearson entre envolvimento nas tarefas escolares 
(dos pais e dos adolescentes) e sintomas depressivos dos filhos 

  Sintomas depressivos dos filhos 
EPP -0,340** 

ENP 0,165* 

 
Envolvimento dos pais nas tarefas 
escolares de seus filhos 
 Total (EPP-ENP) -0,423** 

EPA -0,269** 

ENA  0,403** 

 
Envolvimento dos adolescentes 
em suas tarefas escolares 
 Total (EPA-ENA) -0,392** 

       * Nível de significância de 0,05.  ** Nível de significância de 0,001. 
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 Na Tabela 20, pode-se observar que o envolvimento dos pais nas tarefas 

escolares de seus filhos, assim como as demais práticas parentais (apresentadas na 

Tabela 16), também esteve significativamente correlacionado aos sintomas 

depressivos dos filhos. Apesar de não se ter encontrado estudos que verificassem 

especificamente a relação entre o envolvimento dos pais nas atividades acadêmicas 

e sintomas depressivos dos filhos, o resultado encontrado corrobora a idéia de que 

são inúmeros os comportamentos parentais que podem contribuir para o 

desenvolvimento de sintomas depressivos nos filhos, especialmente quando tais 

comportamentos são sistemáticos e caracterizam um padrão de interação, como já 

foi visto e discutido nas Tabelas 12 e 13 da seção 4.1.2 deste trabalho.   

 Além disso, verificou-se, na Tabela 20, que o envolvimento dos 

adolescentes nas tarefas escolares também esteve significativamente relacionado 

aos sintomas depressivos. Sendo assim, adolescentes com menor índice de 

sintomas depressivos apresentaram um envolvimento mais positivo com suas 

tarefas escolares, enquanto que adolescentes com maior índice de sintomas 

depressivos apresentaram um envolvimento mais negativo. Aqui se levanta a 

hipótese de que sintomas depressivos, ou um estado de humor depressivo, podem 

dificultar o estudo e a realização de tarefas. CRUVINEL e BORUCHOVITCH (2004) 

também verificaram correlação significativa e negativa entre sintomas depressivos e 

o uso de estratégias de aprendizagem e discutiram a hipótese de que os sintomas 

depressivos tendem a interferir negativamente no repertório de estratégias de 

aprendizagem do aluno.  

 

4.1.5. Comparação entre famílias monoparentais e biparentais 

 

 Optou-se por investigar, na presente pesquisa, possíveis diferenças entre 

práticas parentais de famílias monoparentais e biparentais e possíveis diferenças no 

comportamento de adolescentes inseridos em cada tipo de família. Constatou-se que 

67,0% dos adolescentes da amostra estavam inseridos em famílias biparentais, 12,4% 

estavam inseridos em famílias monoparentais e 20,6% inseridos em ambientes com 

outras constituições familiares (como madrasta, padrasto, avós ou outros responsáveis). 

Para esta análise comparativa foram consideradas apenas as famílias monoparentais e 

biparentais, sendo que as outras constituições familiares foram excluídas da análise, 
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por serem bastante diversificadas (incluíam várias pessoas diferentes como 

responsáveis pelo adolescente) e pelo fato de que muitos participantes não explicitaram 

no questionário exatamente quem eram as pessoas responsáveis. 

 As análises de comparação entre as práticas parentais dos dois tipos de 

família restringiram-se às práticas maternas, uma vez que 93,0% das famílias 

monoparentais eram constituídas apenas pela mãe e somente 7,0% eram 

constituídas apenas pelo pai. Portanto, devido ao seu número muito reduzido, as 

famílias monoparentais constituídas apenas pelo pai foram excluídas da análise. 

Além disso, não foi feita a análise comparativa do clima conjugal, pois 42,5% dos 

adolescentes de famílias monoparentais constituídas pela mãe não responderam às 

perguntas sobre clima conjugal, o que dificultou a análise estatística. Este é um dado 

importante, com o qual pode-se discutir a possibilidade de que estes adolescentes, e 

suas mães, não tenham nenhum tipo de convivência com o pai. Na Tabela 21 estão 

apresentados os resultados do Teste t, com as médias de cada escala do EQIF (com 

exceção do clima conjugal) encontradas em cada tipo de família.   

 
Tabela 21: Média de cada escala do instrumento EQIF (considerando apenas o escore da 
mãe) encontrada em cada tipo de família e valores de t e p 
 Família 
 monoparental biparental 

 
t 

 
p 

Média de envolvimento 32,1 33,0 0,836 0,404 

Média de regras e monitoria   16,7 a   17,7 a 2,450 0,015 

Média de punição física     5,6 a     4,7 a -2,096 0,037 

Média de comunicação positiva dos filhos   9,1   9,8 1,126 0,261 

Média de comunicação negativa    12,1 a   10,5 a -2,031 0,043 

Média de modelo 11,5 12,2 1,472 0,142 

Média de sentimento dos filhos 21,8 22,5 1,058 0,291 
a Famílias com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Pode-se observar, na Tabela 21, que houve diferenças significativas entre os 

dois tipos de família nas seguintes práticas parentais: regras e monitoria, punição física 

e comunicação negativa. Sendo que mães de famílias biparentais apresentaram maior 

índice de regras e monitoria (17,7), e mães de famílias monoparentais apresentaram 

maior índice de punição física (5,6) e comunicação negativa (12,1). Estes resultados 

demonstram que a presença do cônjuge pode significar um apoio co-parental, bem 

como um auxílio na divisão de tarefas na família. Casamentos insatisfatórios e 
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conflituosos podem levar a comportamentos de insensibilidade parental e de falta de 

atenção em relação aos filhos (BRAZ & cols., 2005). Portanto, discute-se a hipótese de 

que mães que constituem famílias monoparentais podem apresentar maior estresse: 

primeiramente, por ela não contar com um apoio co-parental e auxílio na divisão de 

tarefas, podendo sobrecarregar-se; e segundo, pelo fato de que, muitas vezes, mesmo 

distantes e separados, pai e mãe mantêm uma relação conflituosa. Esta hipótese 

poderia explicar o fato de mães de famílias monoparentais apresentarem maior média 

de práticas coercitivas (punição física e comunicação negativa). 

 Na Tabela 22 pode-se observar as médias de envolvimento nas tarefas 

escolares (das mães e dos adolescentes) encontradas em cada tipo de família. 

 
Tabela 22: Média de envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos (considerando 
apenas o escore da mãe) e de envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares 
encontrada em cada tipo de família e valores de t e p 
 Família 
 monoparental biparental 

 
t 

 
p 

EPP – Mãe 19,2 19,3 0,110 0,912 

ENP – Mãe 13,2 13,0 -0,337 0,736 

Média de 
envolvimento dos pais 
nas tarefas escolares 
dos filhos Total (EPP-ENP) – Mãe  5,8  6,3 0,573 0,567 

EPA  9,0  9,1 0,283 0,777 

ENA 11,3 10,7 -1,146 0,253 

Média de 
envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA) -2,4 -1,5 0,945 0,346 

  

 Na Tabela 22, constatou-se que não houve diferenças significativas de 

envolvimento das mães e dos adolescentes nas tarefas escolares entre famílias 

monoparentais e biparentais. Isto demonstra que mães de famílias monoparentais e 

biparentais envolvem-se da mesma maneira nas tarefas escolares de seus filhos. E, 

ainda, que adolescentes inseridos nos dois tipos de famílias também se envolvem da 

mesma maneira em suas atividades acadêmicas. Entretanto, é importante lembrar que, 

mesmo sendo o envolvimento das mães nas tarefas escolares muito semelhante nos 

dois tipos de família, outras práticas parentais diferem, especialmente as práticas 

coercitivas (punição física e comunicação negativa). D’AVILA-BACARJI e cols. (2005) 

ressaltam o fato de que o suporte parental para as atividades acadêmicas pode ser 

prejudicado por outros problemas no relacionamento entre os pais e o filho, ou seja, se 

os pais se envolvem nas tarefas escolares, mas não oferecem um suporte emocional 

mais amplo, as suas atitudes em relação às questões escolares, percebidas pelos 
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adultos como ajuda para a superação de dificuldades escolares, podem ser percebidas 

pelo filho como pressão por desempenho e não serem efetivas.     

 Os resultados sobre a comparação entre os sintomas depressivos e 

desempenho acadêmico de adolescentes dos dois tipos de famílias, obtidos através 

do Teste t, podem ser visualizados na Tabela 23. 

 
Tabela 23: Média de sintomas depressivos e de desempenho acadêmico dos filhos 
encontrada em cada tipo de família e valores de t e p 

 Família 
 monoparental biparental 

 
t 

 
p 

Média de sintomas depressivos dos filhos 14,0 11,8 -1,420 0,162 

Média de desempenho acadêmico dos filhos   63,0 a   67,8 a 2,206 0,028 
a Famílias com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Como pode ser visto na Tabela 23, não houve diferença significativa entre os 

adolescentes dos dois tipos de família quanto aos sintomas depressivos. Porém, 

mesmo não sendo significativa a diferença entre as médias, pode-se observar uma 

pequena tendência de os adolescentes de famílias monoparentais apresentarem 

uma média de sintomas depressivos um pouco superior (14,0) quando comparados 

aos adolescentes de famílias biparentais (11,8). Pode-se levantar a hipótese de que 

esta pequena diferença seja decorrente do maior uso de práticas coercitivas por 

parte de mães de famílias monoparentais, como apresentado na Tabela 21.  

 Verificou-se, na comparação entre as médias de desempenho acadêmico, uma 

diferença significativa, ou seja, adolescentes de famílias biparentais apresentaram 

média de desempenho acadêmico significativamente superior (67,8) aos adolescentes 

de famílias monoparentais (63,0). Este resultado corrobora dados encontrados por 

alguns pesquisadores: adolescentes que passaram pela experiência de transição na 

estrutura familiar, como o divórcio, por exemplo, apresentaram desempenho acadêmico 

inferior (KURDEK & cols., 1995); filhos apresentaram melhor desempenho quando os 

pais apresentavam um bom suporte co-parental (STRIGHT & NEITZEL, 2003); viver 

com pai e mãe biológicos foi um indicador associado ao melhor desempenho em 

matemática (WANG, 2004); crescer em família estruturada (biparental) foi um fator 

associado a um melhor nível de funcionamento acadêmico em adolescentes 

(DUCHESNE & cols., 2005); e, ainda, crianças com maior envolvimento paterno 

apresentaram melhor desempenho acadêmico (CIA & cols., 2004). 
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4.1.6. Comparação entre gênero masculino e feminino, considerando as práticas 

educativas parentais de pais e de mães separadamente 

 

É freqüente, no senso comum e na literatura científica, verificar relatos de 

diferenças comportamentais entre meninos e meninas. Portanto, optou-se, no 

presente estudo, por verificar tais diferenças. E, não somente diferenças entre 

gêneros, mas também diferenças comportamentais de pais e mães com seus filhos do 

sexo feminino e masculino.   

Na Tabela 24 estão apresentadas as médias das escalas do EQIF obtidas em 

cada gênero, através do Teste t. Esta é a única análise em que se utilizou escores de 

pais e mães separadamente, sendo que isto foi feito justamente para poder discutir se 

pais e mães comportam-se de maneiras diferentes com filhas e com filhos. 

 
Tabela 24: Média de cada escala do instrumento EQIF (com escores separados de pai e 
mãe) encontrada em cada gênero e valores de t e p 
 Gênero 
 feminino masculino 

 
t 

 
p 

Pai 30,1 30,5 -0,516 0,606 Média de envolvimento 
 Mãe 32,2 33,3 -1,485 0,139 

Pai 15,9 16,3 -0,941 0,347 Média de regras e monitoria 
Mãe 17,5 17,3 0,786 0,432 

Pai     4,4 a     5,0 a -2,072 0,039 Média de punição física 
 Mãe   5,0   5,0 -0,142 0,887 

Pai   7,4   8,1 -1,943 0,057 Média de comunicação positiva dos filhos 
Mãe    10,0 a     9,2 a 1,989 0,048 

Pai 10,9 10,4 1,043 0,298 Média de comunicação negativa 
 Mãe   11,9 a     9,7 a 4,656 0,000 

Pai 11,2 11,6 -1,221 0,223 Média de modelo 
Mãe   11,8 a   12,3 a -1,985 0,048 

Pai   20,3 a   21,8 a -2,652 0,008 Média de sentimento dos filhos 
 Mãe   21,4 a   23,1 a -4,384 0,000 

Pai 17,3 17,6 -0,468 0,640 Média de clima conjugal positivo 
Mãe 17,0 17,2 -2,256 0,798 

Pai    8,2 a    7,4 a 1,997 0,047 Média de clima conjugal negativo 
Mãe    8,4 a    7,5 a 2,170 0,031 

a Gêneros com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

  

 Observou-se, na Tabela 24, algumas diferenças significativas de práticas 

parentais utilizadas com meninas e meninos: punição física do pai, comunicação 

positiva dos filhos em relação à mãe, comunicação negativa da mãe, modelo da 

mãe, sentimento dos filhos em relação ao pai e em relação à mãe e clima conjugal 
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negativo do pai e da mãe. Estas diferenças demonstram, de acordo com a 

percepção dos adolescentes participantes, que o pai parece bater mais nos filhos 

(5,0) do que nas filhas (4,4), e que as mães parecem brigar (comunicação negativa) 

mais com as filhas (11,9) do que com os filhos (9,7). Meninos e meninas parecem 

contar sobre suas coisas (comunicação positiva dos filhos) mais para a mãe do que 

para o pai, mas as meninas (10,0) se comunicam mais que os meninos (9,2) com 

suas mães. Além disso, os meninos apresentaram maior sentimento dos filhos em 

relação ao pai (21,8) e em relação à mãe (23,1) do que as meninas (20,3 e 21,4 

respectivamente) e os meninos (12,3) também perceberam suas mães como um 

melhor modelo parental do que as meninas (11,8). E, por último, as meninas (8,2 e 

8,4) relataram um clima conjugal dos pais pior do que os meninos (7,4 e 7,5). Estes 

dados diferem parcialmente das hipóteses discutidas por BIASOLI-ALVES e 

CALDANA (1992) e por CARVALHO (2004), pois, para estas autoras, há em relação 

aos meninos maior tolerância, maior concessão de autonomia e liberdade do que 

para as meninas. Os dados encontrados na presente pesquisa apontam para uma 

maior igualdade entre os gêneros, sendo que não houve diferença significativa 

quanto ao uso de regras e monitoria, nem de punição física por parte da mãe e nem 

de comunicação negativa por parte do pai. E, ainda, houve maior uso de punição 

física do pai com os meninos, demonstrando que, nesta amostra, não parece haver 

maior tolerância e concessão de liberdade para os meninos. 

 Na Tabela 25 estão apresentadas as médias de envolvimento dos pais nas 

tarefas escolares das filhas e dos filhos.  

 
Tabela 25: Média de envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos (com escores 
separados de pai e mãe) encontrada em cada gênero e valores de t e p 
 Gênero 
 feminino masculino 

 
t 

 
p 

Pai 17,4 18,4 -1,603 0,110 EPP 
Mãe 18,9 19,6 -1,674 0,095 

Pai   11,8 a   13,3 a -3,262 0,001 ENP 
Mãe   12,6 a   13,7 a -2,634 0,009 

Pai  5,6  5,1 0,893 0,373 

 
Envolvimento dos 
pais nas tarefas 
escolares dos 
filhos 

Total (EPP-ENP) 
Mãe  6,2  6,0 0,521 0,602 

a Gêneros com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 A única diferença encontrada foi em relação ao ENP (do pai e da mãe), como 

pode ser visto na Tabela 25. Este resultado demonstra que pais e mães tendem a ser 
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mais coercitivos com os meninos (13,3 e 13,7) do que com as meninas (11,8 e 12,6) 

em situações ligadas às atividades acadêmicas, demonstrando, mais uma vez, maior 

rigidez e menos tolerância com os meninos.  

As médias de envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares, de 

sintomas depressivos e desempenho acadêmico verificadas em meninas e meninos 

podem ser observadas na Tabela 26. 

 
Tabela 26: Média de envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares, de sintomas 
depressivos e de desempenho acadêmico dos filhos encontrada em cada gênero e valores 
de t e p 

 Gênero 
 feminino masculino 

 
t 

 
p 

EPA  9,1  8,9 0,494 0,621 

ENA  10,4 a  11,2 a -2,089 0,037 

 

Envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA) -1,3 -2,2 1,584 0,114 

Média de sintomas depressivos dos filhos 12,6 11,7 1,212 0,226 

Média de desempenho acadêmico dos filhos   69,6 a   63,8 a 4,040 0,000 
    a Gêneros com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 Verificou-se, na Tabela 26, que os meninos (11,2) apresentaram média de 

ENA significativamente superior à das meninas (10,4), e que as meninas (69,6) 

apresentaram média de desempenho acadêmico significativamente superior à dos 

meninos (63,8). Portanto, os meninos parecem apresentar maiores dificuldades em 

relação ao estudo e também pior desempenho do que as meninas. Este resultado 

pode ser discutido juntamente com o resultado apresentado na Tabela 25, uma vez 

que os pais tendem a ser mais coercitivos com os meninos. É importante lembrar que, 

nesta situação, há a possibilidade de uma relação circular, na qual o comportamento 

inadequado do filho e as práticas parentais coercitivas são mutuamente fortalecidos 

através de um processo de retroalimentação (D’AVILA-BACARJI & cols.,2005).  

 

4.1.7. Comparação entre escolas públicas e particulares 

 

 Como a amostra deste trabalho constituiu-se por participantes de diferentes 

escolas (públicas e particulares), optou-se por fazer uma análise comparativa entre 

elas. As escolas públicas e particulares podem caracterizar contextos socioeconômicos 

diferentes (nível mais baixo nas públicas e mais alto nas particulares), nos quais os 
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adolescentes participantes estão inseridos. Entretanto, a análise comparativa entre 

estes contextos deve ser cuidadosa, pois é possível que em escolas públicas estudem 

alunos de uma classe socioeconômica mais elevada e que numa escola particular 

estudem alunos de classe mais baixa. Mesmo que a informação sobre nível 

socioeconômico especificamente não tenha sido coletada, a discussão sobre algumas 

diferenças encontradas na comparação dos dados de cada escola torna-se importante.  

 Na Tabela 27 estão apresentadas as médias de cada escala do EQIF 

encontradas em cada uma das escolas. Vale lembrar aqui que as escolas A e B são 

escolas públicas e as escolas C e D são particulares.  

 
Tabela 27: Média de cada escala do instrumento EQIF (com escores de pai e mãe 
combinado) encontrada em cada escola e valores de F e p 
 Escolas 
 A B C D 

 
F 

 
p 

Média de envolvimento 63,3    58,1 ab   64,8 a   66,5 b 3,388 0,018 

Média de regras e monitoria 33,4 33,0 34,6 33,2 0,916 0,434 

Média de punição física   10,2 a    10,7 bc     8,7 c      7,9 ab 5,481 0,001 

Média de comunicação positiva dos filhos 17,8 15,7  17,3  18,4 1,840 0,140 

Média de comunicação negativa 22,0 21,9  20,7  20,4 0,730 0,535 

Média de modelo 23,8 22,7  23,4  23,3 0,673 0,569 

Média de sentimento dos filhos 43,5 41,8  44,0  42,9 0,814 0,487 

Média de clima conjugal positivo 35,3 32,0  36,9  34,7 1,809 0,146 

Média de clima conjugal negativo 16,6 16,6  14,0  14,9 2,381 0,070 
a b c Escolas com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

 

 As diferenças encontradas referem-se somente às práticas parentais de 

envolvimento e de punição física, como apresentado na Tabela 27. A escola B (58,1) 

apresentou média de envolvimento significativamente inferior à das escolas C (64,8) e 

D (66,5). E, quanto ao uso de punição física, as escolas A (10,2) e B (10,7) 

apresentaram médias significativamente superiores às das escolas C (8,7) e D (7,9). 

Estes dados estão de acordo com a discussão proposta por REPPOLD e cols. (2002), 

na qual afirmam que o contexto social, onde ocorrem as relações familiares, pode 

assumir um papel importante nas práticas educativas, devido à existência de sistemas 

de valores diferenciados. SHAFFER 10 (1988, citado em REPPOLD e cols., 2002) 

constatou que pais de nível socioeconômico mais baixo tendem a ser mais restritivos 

                                                           
10 SHAFFER, D.R. Social and personality development. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing 
Company, 1988. 
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e autoritários, enquanto pais de nível mais elevado tendem a ser mais permissivos e 

autoritativos (lembrando que os estilos parentais permissivo e autoritativo são os 

estilos que apresentam maior responsividade dos pais).   

 A Figura 1 ilustra as diferenças entre as escolas no que se refere à 

classificação obtida através do instrumento EQIF (de risco, intermediária e de 

proteção). O teste estatístico Qui-quadrado foi utilizado, indicando a existência de 

diferenças significativas entre as escolas (χ2 = 13,093; gl = 6; p = 0,042). 

 

25%
20%17%

25%

60%64%

45%46%

15%16%

38%

29%

escola A escola B escola C escola D
proteção intermediário risco

 
Figura 1: Percentual de participantes, de cada escola, encontrado em cada grupo de famílias, 
de acordo com a classificação obtida pelo EQIF (de risco, intermediária e de proteção) 
 

 Ao observar a Figura 1, percebeu-se que não há muita diferença entre as 

escolas quanto ao número de participantes inseridos em ambientes familiares de 

proteção. Os percentuais são muito próximos, sendo a escola B aquela que 

apresentou o menor percentual (17%). A diferença maior entre as escolas é em 

relação ao número de participantes inseridos em ambientes familiares de risco: 29% e 

38% nas escolas públicas; 16% e 15% nas escolas particulares. Percebe-se que as 

duas escolas públicas (A e B) apresentaram praticamente o dobro de alunos com 

ambiente familiar de risco do que as duas escolas particulares (C e D). Esta diferença 

provavelmente ocorre devido ao maior índice de punição física e menor índice de 

envolvimento encontrado nas escolas públicas, como já foi visto na Tabela 27.    

 Diferenças entre as escolas também podem ser observadas quanto ao 

envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos, como demonstra a Tabela 28.  
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Tabela 28: Média de envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos (com escores 
de pai e mãe combinado) encontrada em cada escola e valores de F e p 
 Escolas 
 A B C D 

 
F 

 
p 

EPP  38,9 abc   35,9 a  35,3 b  35,0 c 4,406 0,005 

ENP   26,5 a   27,9 bc  23,3 b   22,7 ac 6,856 0,000 

Envolvimento dos 
pais nas tarefas 
escolares dos 
filhos Total (EPP-ENP)   12,4 a    8,0 abc  12,0 b  12,3 c  2,913 0,035 
a b c Escolas com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 

  

 Observou-se, na Tabela 28, que a escola A (38,9) apresentou média de EPP 

significativamente superior às demais escolas. E as escolas A e B apresentaram as 

maiores médias de ENP (26,5 e 27,9 respectivamente). Isto demonstra que os pais 

de alunos das escolas C e D (particulares) apresentaram médias mais baixas de 

envolvimento, tanto negativo quanto positivo (baixo EPP e baixo ENP); os pais de 

alunos da escola B apresentaram um envolvimento com tarefas escolares mais 

negativo (baixo EPP e alto ENP); e os pais de alunos da escola A apresentaram 

médias mais altas de envolvimento, tanto negativo quanto positivo (alto EPP e alto 

ENP). Vale ressaltar aqui que, como afirmam D’AVILA-BACARJI e cols. (2005), o 

envolvimento positivo dos pais nas tarefas escolares pode ser prejudicado por outros 

problemas no relacionamento entre os pais e o filho. Sendo assim, o alto nível de EPP 

apresentado pela escola A pode não ser efetivo, e pode ser prejudicado pelo alto nível 

de ENP e de punição física (apresentado na Tabela 27), levando à percepção do filho 

de uma pressão por desempenho.  

 Na Tabela 29 consta a análise das médias de envolvimento do adolescente 

nas tarefas escolares, sintomas depressivos e desempenho acadêmico dos filhos 

em cada uma das escolas. 

 
Tabela 29: Média de envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares, de sintomas 
depressivos e de desempenho acadêmico dos filhos encontrada em cada escola e valores de 
F e p 
 Escolas 
 A B C D 

 
F 

 
p 

EPA   9,6 a    9,1 b    8,5    7,4 ab 7,032 0,000 

ENA  10,5   11,1  11,0   10,7 0,567 0,637 

 

Envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA)  -0,9 a    -2,0   -2,4   -3,3 a 2,738 0,043 

Média de sintomas depressivos dos filhos  11,9   13,9  11,7   11,9 1,379 0,249 

Média de desempenho acadêmico dos filhos  63,0 ab   59,0 cd  79,8 ac   75,8 bd 58,381 0,000 
a b c d Escolas com médias significativamente diferentes, considerando nível de significância de 0,05. 
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 Na Tabela 29 pode-se observar duas principais diferenças significativas entre 

os alunos de cada escola: EPA e desempenho acadêmico. Percebeu-se que os 

adolescentes da escola D (7,4) apresentaram média de envolvimento nas tarefas 

escolares (EPA) significativamente inferior à dos alunos das escolas públicas A e B 

(9,6 e 9,1 respectivamente). Este resultado, à primeira vista, parece contradizer a 

outra diferença significativa verificada na Tabela 29, que é a diferença de 

desempenho acadêmico. Isto porque justamente os alunos das escolas A e B, que 

apresentaram maiores médias de EPA, também apresentaram as menores médias 

de desempenho acadêmico (63,0 e 59,0 respectivamente). Como foi dito, parece 

contradizer, mas não contradiz, pois foi constatado, na Tabela 18, que o EPA não se 

correlacionou com o desempenho acadêmico (r = -0,008; p > 0,05). Portanto, o 

envolvimento positivo dos adolescentes nas tarefas escolares parece realmente não 

estar associado ao desempenho acadêmico. Vale lembrar aqui, como bem discute 

BORUCHOVITCH (1999), que estratégias de aprendizagem adequadas podem ser 

improdutivas se o adolescente não modificar outras variáveis como, por exemplo, 

ansiedade ou estilo de atribuição de causalidade. 

 A diferença entre as médias de desempenho acadêmico, apresentada na 

Tabela 29, merece destaque e, também, uma discussão mais aprofundada. A 

princípio, constatou-se que alunos de escolas particulares apresentaram 

desempenho acadêmico significativamente superior que os alunos de escolas 

públicas. E este resultado converge com as pesquisas de CARVALHO (2004), 

FELNER e cols. (1995), PÉREZ e URQUIJO (2001), e URQUIJO (2002), que 

verificaram diferenças de desempenho acadêmico entre diferentes níveis 

socioeconômicos e entre escolas públicas e particulares.  

 Mas algumas considerações devem ser feitas a respeito desse resultado. A 

primeira delas é a diferença entre a média de aprovação adotada em cada escola, 

ou seja, as duas escolas públicas utilizavam a média de aprovação 60,0, enquanto 

que as duas escolas particulares utilizavam a média de aprovação 70,0. Observou-

se que nas escolas públicas 12,1% dos alunos apresentaram média de notas inferior 

à 50,0, 34,1% apresentaram média entre 50,0 e 59,9, 30,0% apresentaram média 

entre 60,0 e 70,0, 17,9% apresentaram média entre 70,0 e 80,0, e 5,8% 

apresentaram média superior à 80,0; enquanto que nas escolas particulares apenas 

1,1 apresentou média inferior à 50,0, 2,1% apresentaram média entre 50,0 e 59,9, 
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9,5% apresentaram média entre 60,0 e 69,9, 40,0% apresentaram média entre 70,0 

e 80,0, e 47,4% apresentaram média superior à 80,0. Esta informação é importante, 

pois parece haver uma certa concentração de participantes com notas que se 

aproximam da média de aprovação de cada escola: 64,1% entre 50,0 e 70,0 (sendo 

a média de aprovação 60,0) nas escolas públicas; e 49,5% entre 60,0 e 80,0 (sendo 

a média de aprovação 70,0).      

 A segunda consideração é quanto à utilização de notas escolares como forma 

de medir desempenho acadêmico. Há controvérsias entre pesquisadores de que a 

utilização de notas escolares seja uma forma apropriada de acessar o desempenho 

acadêmico e de acessar, de fato, o quanto o aluno aprendeu. Esta é uma discussão 

bastante polêmica.  

 Em estudos nacionais, a forma mais freqüente de acessar o desempenho 

acadêmico é através do teste padronizado TDE (Teste de Desempenho Escolar), 

que foi utilizado nos trabalhos de CAMPOS e MARTURANO (2003), CIA e cols. 

(2004), D’AVILA-BACARJI e cols. (2005a), D’AVILA-BACARJI e cols. (2005b), DIAS 

e cols. (2004), LOUREIRO e SANCHES (2006) e MEDEIROS e cols. (2000). Porém, 

a utilização deste teste demanda um procedimento mais demorado, por se tratar de 

um teste de aplicação individual, e ter algumas restrições quanto à idade da criança. 

A maior parte dos estudos que utilizaram o TDE tiveram como participantes crianças 

de amostra clínica e, geralmente, tais estudos contaram com uma amostra pequena.  

 Outra opção para acessar o desempenho acadêmico é justamente a 

utilização das notas dos alunos, procedimento que foi utilizado por BRANCALHONE 

e cols. (2004), CRUVINEL e BORUCHOVITCH (2004), DALVESCO e cols. (1998), 

GUILLAND e cols. (2000) e LEMES e cols. (2003), porém nenhum destes estudos 

investigou a relação do desempenho acadêmico com variáveis de práticas parentais. 

O procedimento de utilização de notas tem como vantagem a facilidade e rapidez no 

acesso aos dados, e não tem nenhuma restrição quanto à idade dos participantes. 

 Há ainda uma terceira opção, menos freqüente, que é o uso da indicação do 

professor, ou seja, o professor indica alunos com dificuldades acadêmicas e alunos 

sem dificuldades acadêmicas. Este procedimento foi utilizado por OKANO e cols. 

(2004), SANTOS e GRAMINHA (2000), SANTOS e GRAMINHA (2005).  

 Tanto a utilização de notas escolares quanto a utilização de indicação do 

professor podem apresentar um problema: a subjetividade do professor que faz a 
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avaliação. BRANCALHONE e cols. (2004) ressaltam que avaliações e opiniões dos 

professores são conceitos subjetivos, que podem sofrer a influência de diversos 

fatores, como o nível de exigência do professor, a sistemática de avaliação utilizada 

pela escola, os sentimentos pessoais em relação aos alunos, entre inúmeros outros. 

Entretanto, os mesmos autores identificaram convergência entre dados obtidos 

através do boletim escolar (notas) e do TDE. E, ainda, CAPELLINI e cols (2004) 

realizaram uma pesquisa com o objetivo de comparar a avaliação de desempenho 

acadêmico (obtido através do TDE) com a indicação e opinião de professores acerca 

do desempenho dos alunos. Estas autoras verificaram que os alunos, sem 

dificuldades de aprendizagem, identificados pelos professores, também 

apresentaram maiores médias no TDE, demonstrando uma convergência na 

avaliação entre o teste padronizado e a opinião dos professores.  

 Ao contrário de BRANCALHONE e cols. (2004) e CAPELLINI e cols (2004), o 

estudo de CARVALHO (2001) não verificou convergência entre a avaliação expressa 

oralmente pelas professoras e os registros de conceitos da escola. CARVALHO 

(2001) realizou sua pesquisa em uma escola pública de São Paulo e discutiu 

algumas políticas para a educação, que centram-se sobre a “correção do fluxo 

escolar”, estas se referem à diminuição dos índices de evasão e repetência e à 

algumas práticas de “aceleração”. Portanto, esta autora verificou que, em meio a 

uma competição entre escolas da rede municipal, a escola utilizava-se de um 

mecanismo para rebaixar os índices de retenção dos alunos. Sendo assim, na 

escola pesquisada, não havia uma discussão coletiva que levasse ao 

estabelecimento de critérios de avaliação explícitos, comuns a todas as professoras 

e com algum grau de coerência, sendo que a avaliação era feita principalmente por 

meio de observações, e o conceito dado ao aluno tinha como objetivo diminuir os 

índices de retenção, independentemente de sua aprendizagem. 

 Devido a esta polêmica, e também aos diferentes métodos de avaliação 

utilizados pelas escolas, optou-se por fazer uma análise bem detalhada sobre a 

relação “práticas parentais X desempenho acadêmico”, em cada escola, e mais 

especificamente, em cada turma de alunos. Nas Figuras 2, 3, 4 e 5 é possível 

observar a média de desempenho acadêmico apresentada por alunos com ambiente 

familiar de risco, intermediário e de proteção, de cada uma das turmas participantes. 
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Figura 2: Média de desempenho acadêmico apresentada por alunos com ambiente familiar 
de risco, intermediário e de proteção, de cada turma da escola C (particular) 
 

 Pode-se observar na Figura 2 que os adolescentes com ambiente familiar de 

proteção apresentaram as maiores médias de desempenho acadêmico (todas acima 

de 80,0), e isto ocorreu com alunos de todas as turmas. Também se observou que 

alunos com ambiente familiar de risco apresentaram as menores médias de 

desempenho (todas abaixo de 80,0), e isto também ocorreu com todas as turmas da 

escola C. Na Figura 3, pode-se observar resultados semelhantes.  
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Figura 3: Média de desempenho acadêmico apresentada por alunos com ambiente familiar 
de risco, intermediário e de proteção, de cada turma da escola D (particular) 
 

 Pode-se observar na Figura 3 os resultados da escola D, que da mesma forma 

que na Figura 2, expressa que adolescentes com ambiente familiar de proteção 

apresentaram as maiores médias de desempenho acadêmico (todas acima de 80,0), 

e isto ocorreu com alunos de todas as turmas (nem todas as turmas tinham alunos 
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com ambiente familiar de proteção, pois na escola D o número de participantes foi 

reduzido). Também se observa que alunos com ambiente familiar de risco 

apresentaram as menores médias de desempenho (todas abaixo de 70,0), e isto 

também ocorreu com todas as turmas da escola C. Uma única exceção pode ser 

visualizada no canto superior direito da Figura 3: na turma 7ª3 há um único aluno, 

classificado como família de risco, que apresentou média de notas bastante alta, 

superando inclusive as médias de notas dos alunos com família de proteção. Este 

dado é importante para ressaltar que as exceções existem, e que, neste caso, o 

desempenho acadêmico deste aluno deveria ser explicado de acordo com outras 

variáveis que não a família. Na Figura 4, pode-se observar os resultados da escola B. 
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Figura 4: Média de desempenho acadêmico apresentada por alunos com ambiente familiar 
de risco, intermediário e de proteção, de cada turma da escola B (pública) 
  

 Como apresentado na Figura 4, a escola B foi aquela que apresentou resultados 

mais delimitados, demonstrando claramente as diferenças entre o desempenho de 

alunos de cada tipo de família. Pode-se observar que adolescentes com ambiente 

familiar de proteção apresentaram as maiores médias de desempenho acadêmico em 

todas as turmas (todas acima de 60,0), e os adolescentes com ambiente familiar de 

risco apresentaram as menores médias de desempenho, sem exceção (todas abaixo de 

58,0). Na Figura 5, pode-se observar os resultados da escola A. 
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Figura 5: Média de desempenho acadêmico apresentada por alunos com ambiente familiar 
de risco, intermediário e de proteção, de cada turma da escola A (pública) 
  

 A escola A, como pode ser visto na Figura 5, foi a única que apresentou 

resultados inconsistentes. Percebe-se que, nas turmas 6ªA, 7ªB e 7ªD, a média de 

desempenho acadêmico foi maior para os adolescentes com ambiente familiar de 

risco, e nas turmas 6ªD, 7ªA e 7ªC as médias de desempenho acadêmico 

mostraram-se muito próximas. Apenas duas turmas (6ªB e 6ªC) apresentaram 

resultados de acordo com o esperado, em que adolescentes com ambiente familiar 

de proteção apresentaram-se com o melhor desempenho. Este resultado contradiz 

tanto a literatura sobre o assunto quanto os dados discutidos anteriormente neste 

trabalho, e merece ser melhor discutido.  

 Na pesquisa de CARVALHO (2001), a autora não verificou convergência 

entre a avaliação expressa oralmente pelas professoras e os registros de conceitos 

da escola, e discutiu que esta não convergência poderia ser decorrente de uma 

política para a educação e também por não haver um critério de avaliação explícito e 

coerente, sendo que a avaliação era feita de forma vaga. Na presente pesquisa, 

levanta-se uma hipótese semelhante: a de que na escola A não havia um critério de 

avaliação explícito e coerente, e isto poderia justificar seus resultados 

inconsistentes.  

 Ao constatar tal resultado, a pesquisadora realizou uma breve entrevista com 

duas professoras da escola A, com o objetivo de se informar sobre critérios e forma 

de avaliação utilizados na escola. As professoras não autorizaram a gravação da 

entrevista. Observou-se, através das informações coletadas com estas professoras, 
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que o critério de avaliação da escola era bastante vago. Uma das professoras (da 

disciplina de Português) relatou que os professores devem utilizar a “avaliação 

diagnóstica”, que, segunda ela, trata-se de um método de avaliação diário, por 

observação, no qual provas e trabalhos são utilizados de acordo com a preferência 

de cada professor. Esta professora de Português relatou que utiliza atividades em 

dupla na sala de aula, nas quais ela reúne um aluno bom e um aluno com 

dificuldades, e lhes dá uma única nota, e ainda completou dizendo “assim a gente 

ajuda os piorzinhos”. A outra professora (da disciplina de Matemática) relatou que 

“aqui o professor é dono de sua matéria e faz o que quer!”. Além das informações 

apresentadas pelas duas professoras, a pesquisadora verificou que, ao longo do 

ano, houve várias trocas de professores (professores que mudaram de escola, que 

saíram de licença etc), sendo que a média total das notas foi obtida através das 

notas de disciplinas que tiveram mais de um professor ao longo do ano (e cada um 

utilizando uma forma própria de avaliação). Nas escolas B, C e D esta falta de 

critério nas avaliações não foi observada.  

 Para finalizar esta discussão, é necessário fazer uma ressalva quanto ao uso 

de notas escolares para acessar o desempenho acadêmico. As notas somente serão 

uma fonte adequada e confiável de desempenho acadêmico se a escola possuir 

critérios bastante claros e coerentes de avaliação e que sejam comuns a todos os 

professores. 
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4.2. 2ª FASE – Resultados Qualitativos 
 

 Nesta fase da pesquisa, foram obtidos resultados descritivos, através das 

entrevistas, sobre os comportamentos dos adolescentes e de seus pais em relação 

ao estudo. A partir destes resultados descritivos foi feita uma breve análise funcional 

de cada um dos participantes, como também uma comparação entre eles. Portanto, 

para facilitar a observação e discussão dos dados desta fase do estudo, optou-se 

por fazer pequenas subdivisões nesta seção, apresentando cada caso 

separadamente, para depois, numa seção à parte, a comparação entre eles.  

 

 

4.2.1. Caso 1 

 

 O Caso 1 refere-se à entrevista realizada com o adolescente Paulo, da 6ª 

série da escola C (particular). Na ocasião da entrevista, Paulo estava com 12 anos e 

morava somente com seus pais. Relatou estudar na escola C desde o Jardim I. 

Abaixo segue a descrição das informações obtidas através da entrevista e também 

do questionário. 

 Como os temas abordados na entrevista foram divididos em três tópicos 

principais (atitudes e sentimentos do aluno, ambiente físico e relacionamento com os 

pais), optou-se por apresentar as informações coletadas seguindo-se tais tópicos: 

 
a) Atitudes e sentimentos do aluno 

 - Opinião sobre a importância do estudo. Paulo afirmou que considera o estudo 

algo muito bom, algo que melhora a linguagem e o pensar das pessoas. Acredita que 

o estudo possa lhe proporcionar, futuramente, um bom emprego. 

 - Percepção do próprio desempenho acadêmico. Paulo se considerou um bom 

aluno, e afirmou que se sente feliz em relação às suas notas porque percebe que elas 

são resultado de seu esforço. 

 - Perspectiva de futuro profissional. Paulo já pensou em ser professor, padre, 

psicólogo e escritor. Parece que seu interesse se volta mais para cursos superiores na 

área de humanas. 
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 - Estratégias de estudo. Paulo relatou estudar aproximadamente três horas por 

dia, sendo que seu horário de estudo depende de suas outras atividades, como a aula 

de inglês e a missa. Portanto, nos dias que tem aula de inglês e missa (terça a quinta), 

costuma estudar de noite, e nos outros dias costuma estudar de tarde (segunda e 

sexta). Afirmou que costuma desligar aparelhos, como som e televisão, para não 

atrapalhar o estudo. Sobre as estratégias utilizadas, relatou que primeiro faz as tarefas 

para o próximo dia, e depois revisa toda a aula. Costuma fazer sua revisão da 

seguinte forma: “Eu gosto de ficar, tipo, falando sozinho, escrevendo no quadro, que 

eu tenho um quadro branco. Eu fico escrevendo pra lembrar e explicar como se eu 

fosse professor”. Disse que desde pequeno brincava de escolinha com seu quadro. 

Além disso, Paulo falou que costuma ler à noite na cama, antes de dormir.  

 

b) Ambiente físico 

 - Local de estudo. Paulo relatou que costuma estudar no escritório de sua casa, 

local onde tem um computador, escrivaninha, livros etc. Local também utilizado por 

seus pais para leitura.  

 - Acesso a recursos. Paulo relatou ter em casa um computador, com Internet 

discada, o qual utiliza para estudar, fazer trabalhos da escola e também para brincar. 

A Internet é usada para pesquisas e para brincar. Além do computador, Paulo relatou 

ter um jogo de xadrez e muitos livros. Relatou ter um primo escritor que lhe dá muitos 

livros, mas o acesso a livros acadêmicos é feito na biblioteca da escola.  

 

c) Relacionamento com pais 

 - Escolaridade e ocupação dos pais. Os pais de Paulo estudaram somente até 

o ensino médio. Seu pai, na ocasião da entrevista, já estava aposentado e sua mãe 

trabalhava em casa, com costura.  

 - Regras que os pais apresentam sobre o estudo. De acordo com Paulo, seus 

pais costumam dizer que o estudo é importante tanto para o futuro como para o 

presente. Também dizem que, nos dias de hoje, o relacionamento com os professores 

é melhor do que na época deles, e que por isso é melhor estudar atualmente.  

 - Modelo de comportamento que os pais oferecem em relação aos estudos. Os 

pais de Paulo parecem demonstrar um hábito freqüente de leitura. Paulo relatou que 

seu pai lê diariamente jornais e revistas e que sua mãe lê livros sobre educação, 
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sobre histórias e a Bíblia. Paulo contou que lê os livros da escola, muitas vezes, junto 

com sua mãe.  

 - Atitudes dos pais que antecedem o comportamento de estudo. De acordo com 

Paulo, seus pais nunca precisaram determinar horário ou local para seu estudo, pois 

relatou ir estudar sempre espontaneamente. Disse que seus pais apenas fazem 

avisos, como, por exemplo: “às vezes eles falam que se eu ficar muito tarde pra dormir 

e tem que acordar cedo amanhã. (...) mas quando eles me lembram, eu fico feliz, 

porque eles estão se preocupando comigo”, “A minha mãe não gosta que eu fique 

lendo com a televisão ligada (...) ela falava por bem, assim, que ela nunca gostou de 

fazer tarefa na frente da televisão que atrapalha e prejudica”. Relatou que seus pais 

não o ajudam com o estudo (ajudavam apenas quando ele era mais novo), e que 

quando precisa de ajuda, vai ao colégio. 

 - Atitudes dos pais que conseqüenciam o comportamento de estudo. Segundo 

Paulo, quando era mais novo, não conseguia ficar parado estudando, então gostava 

que sua mãe ficasse junto, ao seu lado, enquanto fazia a tarefa, “ela ficava lendo 

alguma coisa, algum livro que eu trazia, às vezes ficava olhando eu fazer”. Relatou 

também que gosta de ler livros junto com sua mãe, “eu fico lendo e ela fica do meu 

lado, eu leio em voz alta”, e depois eles conversam sobre o livro. Depois de terminar 

de estudar, Paulo relatou que costuma ficar junto com seus pais, na sala, 

conversando. Em relação às notas, afirmou que seus pais sempre ficam felizes e lhe 

dão parabéns, dizem que é para continuar sempre assim. Contou também que, 

quando recebe o boletim, às vezes seus pais lhe dão algum presente, como roupa ou 

tênis, “mas eles falam que não é para estudar para ganhar presente, que tem que 

estudar pra gostar, porque é uma coisa muito importante”.  

 - Sentimentos em relação às atitudes dos pais. Paulo afirmou que se sente feliz 

com a forma que seus pais agem, “eu acho bem legal o relacionamento com os meus 

pais”, especialmente com a sua mãe, por conversar mais com ela. Disse que gostaria 

de conversar mais com seu pai, pois ele fica muito tempo assistindo televisão.  

 

 Além das informações obtidas na entrevista, na Tabela 30 estão 

apresentados os escores de Paulo em cada um dos instrumentos utilizados nesta 

pesquisa, considerando como parâmetro de comparação os quartis 25 e 75 obtidos 

da amostra total. 
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Tabela 30: Apresentação dos valores dos quartis 25 e 75 dos quatro instrumentos aplicados 
e do desempenho acadêmico, obtidos da amostra total, e os escores apresentados 
individualmente por Paulo 
 Quartil 25, obtido 

da amostra total 
Quartil 75, obtido 
da amostra total 

Escore de Paulo 

Envolvimento 53 74 73 

Regras e monitoria 30 38 37 

Punição física 6 12 10 

Comunicação positiva dos filhos 13 22  27* 

Comunicação negativa 16 27 17 

Modelo 20 28 27 

Sentimento dos filhos 38 50 48 

Clima conjugal positivo 27 44 39 

Clima conjugal negativo 10 20 13 

Total Positivo 189 250 251* 

Total Negativo 35 56 40 

EPP 32 44 32 

ENP 20 31   13** 

 

Envolvimento dos 
pais nas tarefas 
escolares dos filhos Total (EPP-ENP) 5 18 19* 

EPA 7 11 14* 

ENA 8 13    8** 

 

Envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA) -6 2   6* 

Sintomas depressivos dos filhos 7 16    7** 

Desempenho acadêmico dos filhos 56,9 77,4 96,5* 

* Escore superior ao quartil 75;  ** Escore inferior ao quartil 25.   

 

 Pode-se observar, na Tabela 30, que Paulo apresentou escore de 

comunicação positiva com seus pais bem superior ao valor do quartil 75. Percebe-

se, também, que os escores de envolvimento, regras e monitoria, modelo e 

sentimento por seus pais foram muito próximos aos valores do quartil 75, e que o 

escore de comunicação negativa mostrou-se muito próximo ao valor do quartil 25. 

Os escores de punição física e de clima conjugal (positivo e negativo) mostraram-se 

intermediários. Verificou-se que a família de Paulo foi classificada como 

‘intermediária’, ou seja, nem como risco nem como proteção, uma vez que a maioria 

dos escores apresentou-se entre os quartis 25 e 75. Entretanto, mesmo com tal 

classificação, o escore do Total Positivo foi superior ao quartil 75, demonstrando que 

prevalecem práticas educativas positivas e adequadas.  
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 Quanto ao envolvimento dos pais nas tarefas escolares, observou-se que o 

escore apresentado por Paulo no ENP foi bem inferior ao quartil 25. Entretanto, 

deve-se ressaltar que Paulo costuma estudar espontaneamente e sempre tirou notas 

muito boas, não havendo oportunidades para que seus pais agissem de forma 

coercitiva para lhe cobrar boas notas.   

 Quanto ao envolvimento do adolescente nas tarefas escolares, verificou-se que 

os escores de Paulo demonstram um envolvimento muito positivo e adequado com o 

estudo, sendo seu escore total (EPA-ENA) bem superior ao quartil 75. E, ainda, 

quanto aos sintomas depressivos, observou-se que Paulo apresentou escore igual ao 

quartil 25, demonstrando um índice bastante baixo de sintomas depressivos.   

 

 Os dados coletados na entrevista e no questionário (apresentados na Tabela 30) 

apontaram para a discussão de algumas importantes hipóteses que podem explicar o 

excelente desempenho acadêmico de Paulo. Estas hipóteses referem-se ao manejo 

adequado de antecedentes e de conseqüências por parte dos pais do adolescente, que 

caracterizam a predominância do uso de disciplina indutiva (não-coercitiva). 

 Quanto ao uso de antecedentes, pode-se citar: 

1) Oferta de recursos no ambiente físico. O adolescente tem fácil acesso a diversos 

recursos, como computador com acesso à Internet, muitos livros, jogo de xadrez, 

lugar próprio para o estudo (escritório) e também o quadro branco que utiliza para 

estudar. Tais recursos podem ajudar, no sentido de ampliar as oportunidades de 

aprendizagem do adolescente, e de fazer com que o momento de estudo seja 

prazeroso e lúdico.  

2) Modelo parental. A leitura parece ser um hábito freqüente e valorizado na família 

de Paulo. O adolescente relatou que seus pais lêem jornais, revistas e livros com 

bastante freqüência. Portanto, tal comportamento dos pais pode funcionar como 

um estímulo discriminativo, apontando, para o adolescente, a possibilidade de 

reforço quando agir de forma semelhante.    

3) Uso de regras claras. De acordo com o relato de Paulo, seus pais parecem 

especificar claramente as regras sobre o estudo e as conseqüências caso a regra 

não seja cumprida, demonstrando preocupação com o bem-estar do filho (como 

dormir muito tarde e ter que acordar cedo no dia seguinte e estudar com a 
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televisão ligada e se distrair com facilidade). Além disso, associaram o estudo a 

um bom futuro profissional, clarificando as conseqüências a longo prazo.  

 Quanto ao manejo de conseqüências, pode-se citar: 

1) Uso de reforçadores positivos. Pôde-se perceber que os pais de Paulo utilizam 

reforçadores positivos com bastante freqüência, como expressão de alegria e 

aprovação diante das boas notas, presentes (roupas e tênis) diante do boletim, 

como também a presença dos pais após estudar, pois ficam os três reunidos 

conversando depois de seu estudo. Além disso, a presença da mãe, lendo junto 

os livros da escola, é também um poderoso reforçador.  

2) Processo adequado de modelagem. Como Paulo afirmou que costuma ir estudar 

espontaneamente, sem que seus pais tenham que mandar ou pedir, é interessante 

discutir como este comportamento “espontâneo” foi aprendido. Tal comportamento 

pode ser decorrente de um processo bastante adequado de modelagem do 

comportamento de estudar. Paulo relatou que, quando era mais novo, sua mãe 

ficava junto, ao seu lado, enquanto fazia a tarefa. A mãe, na presença do filho, pode 

ter reforçado diferencialmente comportamentos mais adequados de estudo do filho, 

fortalecendo-os, e assim, ajudando seu filho no aprendizado do hábito diário de 

estudo. Desta forma, a mãe pode até mesmo ter reforçado a regra de que estudar é 

importante.  

 Todos os antecedentes e conseqüências discutidos podem ter contribuído 

para o desenvolvimento de um repertório comportamental adequado de Paulo em 

relação ao estudo. Este repertório adequado inclui o uso de estratégias eficazes 

(revisar a matéria, falar em voz alta, escrever no quadro), clareza sobre a 

importância do estudo e sobre o que ele pode proporcionar (conseqüências a longo 

prazo), e também a atribuição do sucesso acadêmico ao seu próprio esforço, e não 

a fatores como sorte ou facilidade da matéria.  
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4.2.2. Caso 2 

 

 O Caso 2 refere-se à entrevista realizada com o adolescente Junior, da 6ª 

série da escola B (pública).  Na ocasião da entrevista, Junior estava com 12 anos e 

morava com seus pais e um irmão mais velho (de 19 anos, que faz o curso de 

pedagogia). Relatou estudar na Escola B desde a 5ª série. Abaixo segue a descrição 

detalhada das informações obtidas através da entrevista (seguindo-se os três 

tópicos principais) e também do questionário. 

  
a) Atitudes e sentimentos do aluno 

 - Opinião sobre a importância do estudo. Junior afirmou que considera o estudo 

algo muito bom, falou que “a inteligência traz beleza”. Acredita que o estudo possa lhe 

proporcionar, futuramente, um bom emprego, e que é o caminho para conseguir as 

coisas que quer, como ter um carro equipado e ter dinheiro para ajudar a sua família e 

outras pessoas necessitadas. 

 - Percepção do próprio desempenho acadêmico. Junior se considerou um 

ótimo aluno, afirmou que se sente como o “rei do mundo” e disse “eu me abro de 

felicidade, porque eu adoro tirar nota boa e ver todo mundo feliz”. 

 - Perspectiva de futuro profissional. Junior expressou sua vontade em ser 

cientista ou astronauta. Explicou que gostaria de ser cientista para fazer remédios que 

pudessem ajudar seu pai e as pessoas que precisam. 

 - Estratégias de estudo. Junior relatou estudar diariamente, sendo que costuma 

alternar o seu horário de estudo, “pra mudar o meu ritmo, pra ficar mais agitado”. 

Junior intercala seu estudo com atividades de lazer, como jogar bola, visitar seus tios, 

jogar videogame, assistir filmes etc. Afirmou que, às vezes, estuda com a televisão 

ligada, mas que quando é para estudar sério mesmo (quando tem prova) costuma 

estudar no quarto, sem televisão e sem computador, pois assim se concentra melhor. 

Sobre as estratégias utilizadas, relatou que costuma fazer uma leitura, página por 

página, do conteúdo que precisa estudar. Depois tenta relembrar o conteúdo 

estudado, e volta nas páginas anteriores para conferir o que conseguiu relembrar, e 

então, faz uma nova leitura. Disse que, quando tem provas, costuma elaborar 

perguntas para depois respondê-las e para seus pais ou seu irmão lhe “tomar” o 

conteúdo. Também já fez resumos da matéria da prova, especialmente quando 
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precisou recuperar alguma nota, pois afirmou que fazer resumos ajuda bastante a 

fixar o conteúdo. Junior relatou que foi seu irmão que lhe ensinou a estudar desta 

forma. 

 

b) Ambiente físico 

 - Local de estudo. Junior relatou que costuma estudar na sala ou no seu quarto. 

Portanto, não parece haver um local específico para o estudo, já que Junior estuda ou 

no sofá ou na sua cama. Entretanto, afirmou se sentir muito bem nestes locais, e que 

sua mãe comprou uma almofada para colocar na cama, que fica encostada na parede 

e que ele usa como encosto, sentindo-se confortável para estudar.  

 - Acesso a recursos. Junior relatou ter em casa um computador, porém sem 

acesso à Internet. Além do computador, Junior relatou ter acesso a muitos livros, pois 

seu irmão, que gosta muito de livros, compra e os deixa à disposição de Junior.  

 

c) Relacionamento com pais 

 - Escolaridade e ocupação dos pais. A mãe de Junior estudou somente até a 4ª 

série e seu pai até a 5ª série. Seu pai, na ocasião da entrevista, era bombeiro, com 24 

anos de profissão, e sua mãe era dona de casa. Além disso, Junior relatou que seu 

pai é presidente da APM da escola e também da Associação de Moradores do bairro 

onde moram. 

 - Regras que os pais apresentam sobre o estudo. De acordo com Junior, seus 

pais costumam dizer que o estudo é muito importante, que para ser alguém na vida, 

para ter um bom emprego e dinheiro precisa estudar bastante. De acordo com Junior, 

seus pais parecem demonstrar uma certa frustração por não terem tido oportunidade 

de estudar quando adolescentes, pois acreditam que poderiam ter uma vida melhor se 

tivessem estudado. O adolescente contou que seu pai lhe disse: “tá vendo, Junior, se 

o pai tivesse estudado mais, já seria um cabo ou sargento”.  

 - Modelo de comportamento que os pais oferecem em relação aos estudos. Os 

pais e o irmão de Junior parecem demonstrar um hábito freqüente de leitura, “a minha 

família gosta muito de ler”. Junior relatou que sua mãe e seu pai costumam ler revistas 

e que seu irmão sempre lê os livros da faculdade.  

 - Atitudes dos pais que antecedem o comportamento de estudo. De acordo com 

Junior, seus pais geralmente não precisam determinar horário ou local para seu 
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estudo. Disse que seus pais apenas fazem avisos ou pedidos para que Junior possa 

se organizar com suas atividades, como, por exemplo: “Junior, nós vamos sair, então 

dê uma estudada antes aí, né, que nós vamos ter que sair”, “quando estou estudando 

com a televisão muito alta, ela fala ‘Junior abaixa um pouco aí, porque senão você 

não vai conseguir se concentrar muito’ ”. Relatou que seus pais sempre o aconselham 

a estudar, conversando e incentivando, mesmo quando Junior está com preguiça de 

estudar. E, também, que seus pais o ajudam a estudar, ajudando a relembrar a 

matéria e fazendo perguntas. 

 - Atitudes dos pais que conseqüenciam o comportamento de estudo. Os pais 

de Junior costumam lhe dar permissão para jogar bola com seus amigos depois de 

estudar. Em relação às notas, afirmou que seus pais sempre ficam felizes quando tira 

notas boas e que costumam falar “Parabéns! Continue assim! Você está muito bom! 

Tomara que você passe de ano!”, mas quando a nota não é muito boa, eles falam 

“estude, estude, estude, porque senão o bicho pode pegar!”, sendo que Junior relatou 

achar engraçada a forma como seus pais lhe dizem isso. Quando sua nota não é 

muito boa seus pais também o encorajam a estudar e se esforçar mais, dizendo 

“Junior, você tem que se esforçar agora, porque senão essa nota pode reprovar. (...) 

Você tem que passar, com certeza. Se você passar, daí sai da escola mais cedo, e 

nós vamos poder viajar mais”. Contou também que, nas férias no meio do ano, 

sempre sai para passear com seus pais e seu irmão, vêem jogos de videogame, “eles 

sempre estão me aconselhando e me dando coisas que eu gosto”. Seus pais também 

falam que se Junior passar de ano lhe darão um presente, e então “eu estudo, estudo, 

estudo, mas não é só porque eles vão dar um presente, é que eu adoro estudar”.  

 - Sentimentos em relação às atitudes dos pais. Junior afirmou que gosta muito 

do jeito de seus pais, “eu adoro eles, eles me adoram! Eu adoro o jeito deles comigo, 

é a minha vida!”. Disse que eles não precisariam mudar em nada.  

  

 Além das informações obtidas na entrevista, na Tabela 31 estão 

apresentados os escores de Junior em cada um dos instrumentos utilizados nesta 

pesquisa, considerando como parâmetro de comparação os quartis 25 e 75 obtidos 

da amostra total. 
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Tabela 31: Apresentação dos valores dos quartis 25 e 75 dos quatro instrumentos aplicados 
e do desempenho acadêmico, obtidos da amostra total, e os escores apresentados 
individualmente por Junior 
 Quartil 25, obtido 

da amostra total 
Quartil 75, obtido 
da amostra total 

Escore de Junior 

Envolvimento 53 74  74* 

Regras e monitoria 30 38  40* 

Punição física 6 12 10 

Comunicação positiva dos filhos 13 22  22* 

Comunicação negativa 16 27   14** 

Modelo 20 28  30* 

Sentimento dos filhos 38 50  50* 

Clima conjugal positivo 27 44  50* 

Clima conjugal negativo 10 20     8** 

Total Positivo 189 250 266* 

Total Negativo 35 56    32** 

EPP 32 44  48* 

ENP 20 31    18** 

 

Envolvimento dos 
pais nas tarefas 
escolares dos filhos Total (EPP-ENP) 5 18  30* 

EPA 7 11 10 

ENA 8 13    8** 

 

Envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA) -6 2   2* 

Sintomas depressivos dos filhos 7 16   4** 

Desempenho acadêmico dos filhos 56,9 77,4 77,7* 

* Escore superior ao quartil 75;  ** Escore inferior ao quartil 25.   

 

 Pode-se observar, na Tabela 31, que Junior apresentou escore de todas as 

escalas positivas do EQIF (envolvimento, regras e monitoria, comunicação positiva 

dos filhos, modelo, sentimento dos filhos e clima conjugal positivo) igual ou superior 

ao valor do quartil 75. E, escore de comunicação negativa e clima conjugal negativo 

inferior ao quartil 25. Apenas o escore de punição física se mostrou intermediário. 

Verificou-se, portanto, que a família de Junior foi classificada como ‘protetiva’, uma 

vez que o Total positivo foi superior ao quartil 75 e o Total negativo foi inferior ao 

quartil 25. Tal classificação demonstra que prevalecem práticas educativas positivas 

e adequadas no ambiente familiar de Junior, sendo que merece destaque o clima 

conjugal positivo, no qual Junior marcou o escore máximo da escala. Isto também foi 

verificado na entrevista, quando Junior relatou que “minha mãe hoje é muito feliz 

com ele (o pai), com certeza, é muito feliz com a gente”. 
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 Quanto ao envolvimento dos pais nas tarefas escolares, observou-se que o 

escore apresentado por Junior no Total (EPP-ENP) foi bem superior ao quartil 75, 

demonstrando, mais uma vez, a predominância de práticas educativas adequadas e 

não-coercitivas. 

 Quanto ao envolvimento do adolescente nas tarefas escolares, verificou-se que 

os escores de Junior demonstraram um envolvimento positivo com o estudo, sendo 

seu escore Total (EPA-ENA) igual ao quartil 75. E, ainda, quanto aos sintomas 

depressivos, observou-se que Junior apresentou escore bem abaixo do quartil 25, 

demonstrando um índice bastante baixo, quase nulo, de sintomas depressivos.   

 

 Os dados coletados na entrevista e no questionário (apresentados na Tabela 31) 

apontaram para a discussão de algumas importantes hipóteses que podem explicar o 

ótimo desempenho acadêmico de Junior. Estas hipóteses referem-se ao manejo 

adequado de antecedentes e de conseqüências por parte dos pais do adolescente, que 

caracterizam a predominância do uso de disciplina indutiva (não-coercitiva). 

 Quanto ao uso de antecedentes, pode-se citar: 

1) Modelo parental. A leitura parece ser um hábito valorizado na família de Junior. O 

adolescente relatou que seus pais costumam ler revistas e que seu irmão 

costuma ler livros da faculdade com bastante freqüência. Portanto, tal 

comportamento dos pais e do irmão pode funcionar como um estímulo 

discriminativo, apontando, para o adolescente, a possibilidade de reforço quando 

agir de forma semelhante.    

2) Uso de regras claras. De acordo com o relato de Junior, seus pais parecem 

especificar claramente a importância de estudar e, especialmente, as 

conseqüências a médio e longo prazo do estudo, desde ganhar um presente ou 

sair viajar no fim do ano até poder “ser alguém na vida”, ter um bom emprego, 

crescer profissionalmente e ganhar mais dinheiro.  

3) Envolvimento dos pais nas tarefas escolares. De acordo com os resultados 

obtidos no questionário (apresentados na Tabela 31) e também na entrevista, 

pôde-se observar que os pais de Junior têm um envolvimento bastante ativo na 

sua vida acadêmica, através de ajuda, incentivo, orientação, aconselhamento 

(atitudes que podem ser tanto antecedentes como conseqüências). As atitudes 

parentais de valorização do estudo, permeadas por um ambiente familiar afetivo e 
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protetor, podem contribuir positivamente para o aprendizado de Junior, 

fortalecendo a regra de que o estudo é realmente importante.  

 Quanto ao manejo de conseqüências, pode-se citar: 

1) Uso de reforçadores positivos. Pôde-se perceber que os pais de Junior utilizam 

reforçadores positivos com bastante freqüência, especialmente a expressão de 

afeto e alegria. Além disso, os pais de Junior oferecem conseqüências de 

atividade, como poder jogar bola, passear com a família, viajar no fim do ano, e 

conseqüências materiais, como presentes. As conseqüências materiais parecem 

ser mais esporádicas. 

 Todos os antecedentes e conseqüências discutidos podem ter contribuído para o 

desenvolvimento de um repertório comportamental adequado de Junior em relação ao 

estudo. Este repertório adequado inclui o uso de estratégias eficazes (revisar a matéria, 

elaborar perguntas e repostas, fazer resumos) e a clareza sobre a importância do 

estudo e sobre o que ele pode proporcionar (conseqüências a curto e longo prazo), 

como, por exemplo, “eu vou estudar pra não ficar nervoso na hora da prova”, “Eu 

estudo bastante inglês, porque eu quero levar eles (a família) pra outros países”.  

 Além de comportamentos acadêmicos adequados, Junior demonstrou, 

durante a entrevista, um repertório de comportamentos altruístas, expressando 

grande desejo em ajudar outras pessoas (da família ou não). Tais comportamentos 

podem ser decorrentes de valores familiares e religiosos, uma vez que a família é 

bastante envolvida com a comunidade e com a igreja, e também da profissão do pai, 

que é bombeiro.  

 

 

4.2.3. Caso 3 

  

 O Caso 3 refere-se à entrevista realizada com a adolescente Juliana, da 7ª 

série da escola B (pública). Na ocasião da entrevista, Juliana estava com 14 anos e 

morava com seus pais e um irmão mais velho. Relatou estudar na Escola B há 

apenas um ano. Abaixo segue a descrição detalhada das informações obtidas através 

da entrevista (seguindo-se os três tópicos principais) e também do questionário. 
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a) Atitudes e sentimentos do aluno 

 - Opinião sobre a importância do estudo. Juliana afirmou que considera o 

estudo algo muito chato, algo que ela odeia fazer. Entretanto, sua resposta pareceu 

confusa, pois quando questionada do porquê de ser chato, disse que o estudo é 

importante para seu futuro e que é só por isso que ela ainda vai para a escola. 

Acredita que o estudo possa lhe proporcionar, futuramente, a possibilidade de uma 

faculdade e de um bom emprego. 

 - Percepção do próprio desempenho acadêmico. Juliana se considerou uma 

péssima aluna, atribuindo seu desinteresse pelo estudo à fase da adolescência que 

está passando, fase na qual só pensa em namorar e que não tem tempo para o estudo. 

 - Perspectiva de futuro profissional. Juliana expressou interesse em ser 

veterinária. Entretanto, seu interesse profissional pareceu ainda bastante vago, pois 

afirmou que tem pavor de sangue (característica que se opõe à escolha de 

veterinária) e que tem interesse em ser modelo. 

 - Estratégias de estudo. Juliana relatou que trabalha diariamente no restaurante 

de seu pai, e muitas vezes, nos finais de semana também. Afirmou que esta atividade 

a deixa estressada. E, no tempo que teria disponível para estudar, não o faz. Juliana 

disse que estuda apenas na segunda de noite ou quando tem alguma lição para o dia 

seguinte, e afirmou que “durante a semana eu nem estudo nada”. Relatou que, 

quando estuda, o faz sempre com o som ligado, ouvindo vários tipos de música, disse 

que assim consegue estudar melhor. Sobre as estratégias utilizadas, relatou que 

costuma somente responder perguntas, e estas perguntas são feitas geralmente ou 

pela professora ou pela sua mãe. Além disso, muitas pesquisas e trabalhos não são 

feitos por Juliana, mas sim por seu irmão, “ele sai com o trabalho pronto já e eu nem 

preciso fazer nada”. Para Juliana, estudar assim “é mais fácil”, pois só responde 

perguntas sobre o que a professora disse que será cobrado na prova. 

 

b) Ambiente físico 

 - Local de estudo. Juliana relatou que costuma estudar na cozinha, perto da 

sala de estar e da sala de televisão, onde se pode escutar a televisão. Disse que não 

gosta de estudar em seu quarto por se sentir muito isolada e, também, porque uma de 

suas irmãs dormia ali com ela, mas era uma irmã com o qual mantinha um 

relacionamento muito conflituoso.  
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 - Acesso a recursos. Juliana relatou ter em casa um computador, com acesso à 

Internet banda larga, porém afirmou que o utiliza somente para conversar com 

amigos. Além do computador, Juliana relatou ter alguns livros em sua casa, mas que 

nunca teve interesse em ler. Contou que sua mãe comprou móveis (escrivaninha e 

armário, até mesmo o computador) para que tivesse um local apropriado para estudar, 

mas estes móveis foram colocados em seu quarto, lugar onde não gosta de ficar.  

 

c) Relacionamento com pais 

 - Escolaridade e ocupação dos pais. A mãe de Juliana estudou somente até a 7ª 

série e acha que seu pai estudou até a 4ª série, mas não tem certeza. Seu pai, na 

ocasião da entrevista, trabalhava com um restaurante, e sua mãe trabalhava como 

atendente num consultório odontológico. De acordo com Juliana, sua mãe parece 

demonstrar uma certa frustração em ter interrompido seus estudos. A mãe de Juliana, 

apesar de sempre apresentar notas muito boas e de ter muita vontade de continuar os 

estudos, teve que parar o estudo para trabalhar, pois seu pai (avô de Juliana) adoeceu. 

 - Regras que os pais apresentam sobre o estudo. De acordo com Juliana, seus 

pais não falam muita coisa sobre a importância do estudo. Relatou que sua mãe diz 

que precisa estudar porque um dia vai precisar do que a professora ensinou, “ela fala 

que tem que estudar, que eu vou ver que vou precisar. Nada a ver aquelas coisas que 

a professora passa, eu nunca vou usar!”. E seu pai “fala que é pra estudar, porque ele 

não vai estar aqui a vida inteira”.  

 - Modelo de comportamento que os pais oferecem em relação aos estudos. O 

pai de Juliana lê somente documentos e contratos referentes ao restaurante e sua 

mãe costuma ler somente livros de romance. 

 - Atitudes dos pais que antecedem o comportamento de estudo. De acordo com 

Juliana, sua mãe procura determinar horários para o estudo, mas Juliana não a 

obedece. Sua mãe falou para fazer um calendário, uma espécie de programa de 

atividades, delimitando bem quais são as atividades e o horário para fazê-las, e então 

Juliana disse “eu falo pra ela fazer também, daí ela nem faz, minha mãe é meio louca 

assim, mas ela nem faz, ela só fala”. Juliana também afirmou que existe uma 

comunicação muito negativa com sua mãe, que ela só xinga, grita e briga. Além disso, 

parece haver uma inconsistência de regras entre a mãe e o pai de Juliana, pois 

quando a sua mãe insiste e briga para que Juliana estude, seu pai diz “deixe ela, se 
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ela quiser ir, ela vai”. A mãe de Juliana ajuda nos estudos somente elaborando 

perguntas, “às vezes eu peço pra minha mãe fazer pra mim (as perguntas), ela lê o 

texto e faz as perguntas e me dá a folha, daí eu só respondo”. 

 - Atitudes dos pais que conseqüenciam o comportamento de estudo.  Juliana 

relatou que costumava tirar notas boas quando criança, mas foi perdendo o interesse 

nos estudos. Diante desta mudança e desinteresse, Juliana relatou que sua mãe 

começou a brigar e xingar muito, “toda hora ela me xinga” e “ela ainda briga e é briga 

feia!”. Juliana relatou que sua mãe não bate “porque meu pai não deixa minha mãe 

bater em mim e ele não me bate”. Em relação às notas, afirmou que geralmente não 

mostra seu boletim aos seus pais, e que no 1º bimestre de 2006 sua mãe foi pegar o 

boletim e fez um escândalo na escola, brigando com Juliana. A adolescente disse que 

se sentiu envergonhada, e que nos outros bimestres sua mãe não falou mais nada.  

 - Sentimentos em relação às atitudes dos pais. Juliana afirmou que o 

relacionamento com seus pais é péssimo. Disse que seu pai é mais legal, mas que 

sua mãe é muito chata. Juliana relatou que gostaria de poder sair mais, pois, além de 

ter que trabalhar a semana toda, disse que seu pai é ciumento e que seus pais não 

chegam ao acordo sobre a permissão de sair.  

  

 Além das informações obtidas na entrevista, na Tabela 32 estão 

apresentados os escores de Juliana em cada um dos instrumentos utilizados nesta 

pesquisa, considerando como parâmetro de comparação os quartis 25 e 75 obtidos 

da amostra total. 
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Tabela 32: Apresentação dos valores dos quartis 25 e 75 dos quatro instrumentos aplicados 
e do desempenho acadêmico, obtidos da amostra total, e os escores apresentados 
individualmente por Juliana 
 Quartil 25, obtido 

da amostra total 
Quartil 75, obtido 
da amostra total 

Escore de Juliana 

Envolvimento 53 74    36** 

Regras e monitoria 30 38    26** 

Punição física 6 12     6** 

Comunicação positiva dos filhos 13 22 14 

Comunicação negativa 16 27  32* 

Modelo 20 28   16** 

Sentimento dos filhos 38 50   29** 

Clima conjugal positivo 27 44   18** 

Clima conjugal negativo 10 20  40* 

Total Positivo 189 250   139** 

Total Negativo 35 56   78* 

EPP 32 44    29** 

ENP 20 31 17 

 

Envolvimento dos 
pais nas tarefas 
escolares dos filhos Total (EPP-ENP) 5 18 12 

EPA 7 11  8 

ENA 8 13 11 

 

Envolvimento dos 
adolescentes nas 
tarefas escolares Total (EPA-ENA) -6 2 -3 

Sintomas depressivos dos filhos 7 16 23* 

Desempenho acadêmico dos filhos 56,9 77,4 42,2** 

* Escore superior ao quartil 75;  ** Escore inferior ao quartil 25.   
 

 Pode-se observar, na Tabela 32, que Juliana apresentou escore de quase 

todas as escalas positivas do EQIF (envolvimento, regras e monitoria, modelo, 

sentimento dos filhos e clima conjugal positivo) inferiores ao valor do quartil 25. E, 

escore de comunicação negativa e clima conjugal negativo superior ao quartil 75. 

Apenas o escore de comunicação positiva com seus pais se mostrou intermediário. O 

escore de punição física foi baixo, pois Juliana explicou na entrevista que seu pai não 

deixa sua mãe bater. Verificou-se, portanto, que a família de Juliana foi classificada 

como ‘risco’, uma vez que o Total positivo foi inferior ao quartil 25 e o Total negativo 

foi superior ao quartil 75. Tal classificação demonstra que prevalecem práticas 

educativas coercitivas e inadequadas no ambiente familiar de Juliana, sendo que 

merece destaque o clima conjugal negativo, no qual Juliana marcou o escore máximo 

da escala. Isto também foi verificado na entrevista, quando Juliana relatou que “eles 

iam se separar, se não fosse eu e meu irmão, eles já estavam separados”. 
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 Quanto ao envolvimento dos pais nas tarefas escolares, observou-se que o 

escore apresentado por Juliana no Total (EPP-ENP) mostrou-se intermediário, 

demonstrando que há pouco apoio e incentivo (escore de EPP inferior ao quartil 25). 

 Quanto ao envolvimento da adolescente nas tarefas escolares, verificou-se que 

os escores de Juliana mostraram-se intermediários. E, ainda, quanto aos sintomas 

depressivos, observou-se que Juliana apresentou escore bem superior ao quartil 75, 

demonstrando um índice bastante alto de sintomas depressivos.   

 

 Os dados coletados na entrevista e no questionário (apresentados na Tabela 32) 

apontaram para a discussão de algumas importantes hipóteses que podem explicar os 

problemas acadêmicos e desinteresse de Juliana. Estas hipóteses referem-se ao 

manejo inadequado de antecedentes e de conseqüências por parte dos pais da 

adolescente, que caracterizam a predominância do uso de disciplina coercitiva e 

inconsistente. 

 Quanto ao uso de antecedentes, pode-se citar: 

1) Uso de regras inconsistentes. Pôde-se perceber inconsistência entre as regras 

colocadas pela mãe e pelo pai de Juliana. A adolescente citou três situações de 

discordância entre seus pais: quanto ao bater (porque meu pai não deixa minha 

mãe bater em mim e ele não me bate), quanto a deixar sair (quando eu peço pra 

sair, daí ele fala “Peça pra sua mãe”, daí eu peço pra ela, e ela “Peça pro teu pai”, 

aí eu fico naquele lero-lero e nem saio), e principalmente, quanto ao estudo (estudo 

só na hora que me dá vontade, a minha mãe que fica falando, meu pai é mais legal, 

minha mãe é chata. Daí o meu pai fala “deixe ela, se ela quiser ir, ela vai”).   

2) Pouca valorização do estudo. De acordo com o relato de Juliana, seus pais 

parecem não especificar claramente a importância de estudar, nem as 

conseqüências a longo prazo do estudo. Aqui há dois pontos a se destacar. O 

primeiro é o fato de Juliana passar considerável tempo de sua semana trabalhando 

no restaurante de seu pai, demonstrando que o estudo não é visto pela família 

como algo primordial. E o segundo é o tipo de regra exposta pelo pai (meu pai fala 

que é pra estudar, porque ele não vai estar aqui a vida inteira). Uma regra deste 

tipo parece não incentivar a autonomia da filha, pois pode dar a idéia de que 

enquanto o pai estiver vivo e com saúde será responsável pelo sustento de Juliana, 

e a preocupação com o próprio sustento pode parecer algo muito distante.   
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 Quanto ao manejo de conseqüências, pode-se citar: 

1) Uso inadequado de reforçamento. Pôde-se perceber que a mãe e o irmão de 

Juliana, provavelmente com o intuito de ajudá-la ou apenas de atender uma 

solicitação, fazem trabalhos e leituras por ela. Ao fazerem isto, a mãe e o irmão 

reforçam comportamentos inadequados de Juliana (de pedir que outras pessoas 

façam), que são comportamentos de fuga e esquiva das tarefas e do estudo. 

2) Controle coercitivo pela mãe. Juliana relatou que sua mãe utiliza controle 

coercitivo de forma intensa e freqüente, brigando e xingando. É importante 

relembrar aqui que o uso de coerção gera uma série de subprodutos e efeitos 

colaterais, já discutidos neste trabalho. Tais comportamentos da mãe, além de 

gerar raiva e ressentimento, também podem contribuir para a construção de auto-

regras negativas, com as quais Juliana pode se auto-avaliar como incapaz e 

incompetente. Auto-regras negativas, aliadas a um estado depressivo, podem 

fazer com que Juliana se esquive cada vez mais do contexto escolar, diminuindo 

suas possibilidades de aprendizagem.    

 

 Juliana apresentou, no início de sua adolescência, um grande desinteresse pelos 

estudos (nos anos iniciais apresentava boas notas, na 6ª série reprovou, e, na ocasião 

da entrevista, estava na eminência de reprovar novamente na 7ª série). Através da 

entrevista realizada, não foi possível investigar mais profundamente as variáveis que 

fizeram com que ocorresse tal desinteresse e esquiva, pois Juliana apenas explicou seu 

desinteresse como decorrente da fase da adolescência. Entretanto, a interação com 

seus pais atualmente (antecedentes e conseqüências discutidos anteriormente) pode 

ter contribuído para o desenvolvimento e fortalecimento de um inadequado repertório 

comportamental de Juliana em relação ao estudo. Este repertório inadequado inclui 

comportamentos de fuga e esquiva do estudo (eu não queria estudar, tinha mês que 

eu nem ia pra aula, ficava só na rua, ficava no quarto sem fazer nada, dormia) e 

pouca clareza sobre a importância do estudo e sobre o que ele pode proporcionar 

(conseqüências a curto e longo prazo), como, por exemplo, relatou que em provas “eu 

durmo! Nossa fico agoniada com a prova, eu quero rasgar e tirar da minha frente”, e, 

ainda, “agora que eu vejo, que dou importância, agora no fim do ano, porque daí 

precisa de nota (...) até o meio do ano pensa que é festa”. 
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4.2.4. Comparação entre os casos e articulação com resultados quantitativos 

 
 Os três casos apresentados fornecem informações bastante ricas sobre a 

interação familiar de adolescentes com sucesso ou fracasso acadêmico. Ao 

compará-los, sete pontos merecem destaque, sendo que alguns dados convergem 

com os resultados quantitativos verificados nesta pesquisa. 

 

 1) Recursos do ambiente físico. Entre os três adolescentes, Paulo foi o que 

citou maior oferta de recursos que o auxiliam nos estudos, sendo que foi o único que 

relatou ter em sua casa um local específico para estudar, como o escritório. Algumas 

autoras verificaram a associação entre o bom desempenho acadêmico e a oferta de 

recursos no ambiente físico, como diversidade de livros e brinquedos (D’AVILA & 

cols., 2005b; MARTURANO, 1999; SANTOS & GRAMINHA, 2005). 

 

 2) Modelo parental em relação aos estudos. Os pais dos três adolescentes 

parecem ter hábito de leitura, entretanto, os pais de Paulo (com leitura de jornais e 

livros sobre educação) e os pais e irmão de Junior (o pai que estuda para cursos no 

corpo de bombeiros e o irmão que estuda para a faculdade) parecem ter uma leitura 

mais acadêmica e informativa (não apenas de lazer). Há autores que ressaltam a 

importância do modelo parental para o aprendizado dos filhos, sendo que “as crianças 

aprendem o que elas vivenciam” (SEVERE, 2000, p.39), e por isso “os pais devem se 

comportar como gostariam que seus filhos se comportassem” (WEBER, 2005, p.124). 

Portanto, o hábito de leitura e o comportamento de estudo dos pais pode ser um 

importante fator para o desenvolvimento do mesmo repertório nos filhos. 

 

 3) Regras que os pais apresentam sobre o estudo. Tanto os pais de Paulo 

como os de Junior apresentavam regras claras e consistentes sobre a importância do 

estudo e sobre as conseqüências advindas do estudo (a curto e longo prazo).  Porém, 

os pais de Juliana apresentavam regras inconsistentes sobre o estudo e com pouca 

clareza das conseqüências a longo prazo. Alguns autores verificaram que filhos de 

pais que apresentam regras inconsistentes e sem clareza se mostraram menos 

motivados, persistentes, satisfeitos e com pior desempenho (GINSBURG & 

BRONSTEIN, 1993; HILL, 2001).  
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 4) Envolvimento dos pais nas tarefas escolares. Junior foi o adolescente 

que relatou maior envolvimento de seus pais na sua vida acadêmica, pois seus pais 

o ajudam com as tarefas de casa, ajudam a repassar a matéria e participam 

ativamente das atividades da escola, lembrando que o irmão de Junior também tem 

um papel importante, sendo alguém que o auxilia bastante nos estudos. Paulo 

relatou um envolvimento maior apenas de sua mãe, mas não tanto no sentido de 

esclarecer dúvidas ou repassar a matéria, mas no sentido de estar presente, 

fazendo companhia, enquanto o filho estuda. Este comportamento da mãe de Paulo 

caracteriza um tipo de envolvimento diferente daquele apresentado pelos pais e 

irmão de Junior. Já os pais de Juliana mostraram pouco envolvimento nos estudos 

da filha, e, ainda, a participação da mãe, ao ler os textos e elaborar perguntas, pode 

ser inadequada, uma vez que Juliana não precisa se esforçar para fazer a leitura do 

conteúdo. Estas informações qualitativas convergem com os dados quantitativos 

encontrados, nos quais se verificou correlação significativa entre envolvimento dos 

pais nas tarefas escolares dos filhos e desempenho acadêmico (r = 0,231; p < 0,05). 

O fato de os pais ajudarem adequadamente nos estudos do filho pode ser um fator 

motivador, e pode ressaltar que o estudo tem valor para a família, uma vez que 

todos se envolveram neste processo. Vários pesquisadores verificaram associação 

entre o envolvimento dos pais nas atividades escolares e sucesso acadêmico 

(FEHRMANN & cols., 1987; GROLNICK & SLOWIACZEK, 1994; JUANG & 

SILBEREISEN, 2002; STEINBERG & cols., 1992), sendo que FEHRMANN e cols. 

verificaram que o envolvimento parental levou a um aumento do tempo gasto com 

tarefas escolares, o que contribui para um melhor desempenho. Além disso, 

ROSÁRIO e cols. (2005) ressaltaram que pais que valorizam o papel da escola 

podem modelar comportamentos escolares favoráveis ao sucesso acadêmico. 

  
 5) Uso de reforçadores positivos. Pôde-se perceber que, tanto os pais de 

Paulo como os de Junior, utilizavam, freqüentemente, reforçamento positivo para o 

comportamento de estudar de seus filhos. Verificou-se, ainda, a variedade de 

reforçadores dispensados por estes pais: afeto, atenção, alegria, interesse pelas 

atividades acadêmicas do filho, atividades (como passear e jogar bola, no caso de 

Junior) e presentes. No caso de Juliana, ficou evidente o constante uso de práticas 

coercitivas, sendo que a adolescente, durante a entrevista, não relatou exemplos de uso 
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de reforçadores positivos para o estudo por parte de seus pais. Aqui se encontra, 

provavelmente, a principal diferença entre as famílias de Paulo e Junior (com sucesso 

acadêmico) e a família de Juliana (com fracasso acadêmico). Estes dados convergem 

com os resultados quantitativos, com os quais se verificou que o desempenho 

acadêmico esteve negativamente correlacionado a práticas coercitivas, como punição 

física (r = -0,286; p < 0,05), comunicação negativa (r = -0,135; p < 0,05) e envolvimento 

negativo dos pais nas tarefas escolares – ENP (r = -0,319; p < 0,05). O uso da coerção 

é freqüentemente discutido por pesquisadores, que apontam os prejuízos que tais 

práticas podem ocasionar no desenvolvimento global dos filhos, inclusive em seu 

desempenho acadêmico (FELDMAN & WENTZEL, 1990; GINSBURG & BRONSTEIN, 

1993; HILL, 2001; PETTIT & cols., 1997; SOLOMON & SERRES, 1999). Para SIDMAN 

(2001, p. 248), o uso da coerção como forma de controle deve ser substituída pelo uso 

de reforço positivo, sendo que este último “pode nos ensinar novas formas de agir ou 

manter aquilo que já aprendemos, sem criar os subprodutos típicos da coerção”. Além 

disso, SIDMAN ressalta que pais que utilizam reforçadores positivos deparam-se com 

crianças felizes, autoconfiantes e competentes. 

 

 6) Clima conjugal. Verificou-se uma importante diferença entre o clima 

conjugal dos pais de Junior e dos pais de Juliana (o clima conjugal dos pais de 

Paulo mostrou-se intermediário). Tais adolescentes representam dois extremos: um 

excelente clima conjugal com os pais de Junior e péssimo clima conjugal com os 

pais de Juliana. Esta constatação converge com os dados quantitativos da presente 

pesquisa, nos quais se verificou relação significativa entre clima conjugal negativo e 

desempenho acadêmico (r = -0,121; p < 0,05), e com dados da literatura, que 

verificaram associação entre bom suporte co-parental e melhor desempenho 

acadêmico dos filhos (STRIGHT & NEITZEL, 2003).   

 

 7) Religiosidade. Outro ponto que se considerou importante discutir foi o da 

religiosidade. Este tema não fazia parte do roteiro de entrevista com os adolescentes, 

entretanto, Paulo e Junior relataram, de forma espontânea durante a entrevista, uma 

ativa participação na igreja, deles próprios e de suas famílias. Juliana não falou nada 

sobre este tema. PEARCE e cols. (2003) discutem que a religiosidade pode ser um 

fator de proteção para o desenvolvimento de problemas de conduta. WEBER, 
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MOURA, SANTOS e SALVADOR (2006) verificaram uma correlação significativa e 

negativa entre religiosidade e comportamentos anti-sociais e uso de drogas. Então, 

poderia se levantar a hipótese de que a participação na igreja e os valores religiosos 

possam atuar de forma positiva em todo um repertório de comportamentos 

socialmente adequados, que pode incluir a valorização do estudo. 
 

 Além de verificar diferenças importantes nas práticas parentais das famílias 

dos adolescentes com alto e baixo desempenho (medido por notas), pode-se 

perceber, através da análise das entrevistas, que as práticas parentais também 

podem contribuir para o aprendizado de estratégias de estudo eficazes, e para a 

formação de crenças adequadas sobre o estudo, de valorização e de maior 

percepção das conseqüências a curto e longo prazo.  
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5. CONCLUSÕES 
 

 Após a exposição detalhada dos resultados encontrados e de sua discussão, 

torna-se importante retornar às duas perguntas iniciais, norteadoras deste trabalho: 

1) As práticas educativas parentais estão associadas ao desempenho acadêmico de 

adolescentes?; 2) Qual a importância das variáveis mediadoras (sintomas 

depressivos, envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos e envolvimento 

dos adolescentes em suas tarefas escolares) na relação “práticas parentais X 

desempenho acadêmico”? 

 Respondendo à primeira questão, pôde-se concluir que sim, que foi verificada 

uma associação significativa entre práticas educativas parentais e desempenho 

acadêmico dos filhos. Verificou-se que as práticas parentais de envolvimento, regras 

e monitoria e comunicação positiva dos filhos estiveram associadas a melhores 

índices de desempenho acadêmico, enquanto a punição física e a comunicação 

negativa estiveram associadas a piores índices de desempenho. Também se 

observou que o clima conjugal negativo, avaliado pelo instrumento EQIF, esteve 

associado ao baixo desempenho acadêmico.  

 Na análise qualitativa, verificou-se resultados muito semelhantes, uma vez 

que os dois adolescentes com elevado nível de desempenho acadêmico estavam 

inseridos em famílias com predominância de práticas educativas adequadas e 

positivas, enquanto a adolescente com baixo nível de desempenho estava inserida 

em um ambiente familiar de risco quanto às práticas educativas, pois havia 

predominância de práticas coercitivas. Tais dados convergem com a literatura desta 

área, já discutida neste trabalho, que aponta o envolvimento parental como principal 

fator relacionado ao bom desempenho, e a coerção como o principal fator 

relacionado ao baixo desempenho acadêmico. 

 Os achados e discussão do presente trabalho (tanto os resultados 

quantitativos como os qualitativos) corroboram dados encontrados por HÜBNER 

(1999) em atendimento clínico. Esta autora verificou que existem dois padrões 

antagônicos de família, as quais chamou de famílias “pró-saber” e “anti-saber”. O 

padrão “pró-saber” é de famílias que valorizam e respeitam as atividades 

relacionadas à vida acadêmica dos filhos e favorecem um clima agradável e 

estimulador para a busca do conhecimento; enquanto o padrão “anti-saber” é de 
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famílias que utilizam predominantemente controle aversivo, regras que visam 

apenas o cumprimento de tarefas e obtenção de notas, e que demonstra, por 

atitudes e decisões, que a busca do conhecimento não é prioridade no contexto 

familiar (HÜBNER, 1999).   

 Quanto à segunda questão, concluiu-se que as variáveis mediadoras são 

realmente importantes neste processo, sendo que os resultados encontrados, aliados a 

uma extensa literatura, permitiram a elaboração de um modelo explicativo. Este modelo 

resume os principais resultados encontrados e pode ser visualizado na Figura 6, na qual 

estão representadas com flechas todas as relações significativas (realizadas com os 

testes Anova e Correlação), considerando nível de significância de 0,05. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Proposta de um modelo explicativo da relação entre práticas parentais e 
desempenho acadêmico, utilizando as variáveis mediadoras 
 
  
 É importante ressaltar que a proposta do modelo explicativo, apresentado na 

Figura 6, baseou-se em muitos estudos que apresentaram relações indiretas entre 

práticas/estilos parentais e desempenho acadêmico, estudos que demonstraram o 

importante papel de variáveis mediadoras. É importante citar alguns exemplos: a) 

associação entre estilos parentais e desempenho acadêmico pode ser mediada 

pelas estratégias de desempenho e estilo de atribuição de causalidade que os 

adolescentes empregam na escola (AUNOLA & cols., 2000); b) associação entre 
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práticas parentais e sucesso acadêmico foi mediada por comportamento em sala de 

aula (BRUYN & cols., 2003); c) variáveis de suporte familiar foram preditores 

indiretos de desempenho acadêmico, sendo mediadas por estresse psicológico 

(DUBOIS & cols., 1992); d) associação entre estilos parentais e resultados 

acadêmicos foi mediada pelo estilo de atribuição de causalidade do filho 

(GLASGOW & cols., 1997); e) verificaram-se efeitos indiretos de envolvimento 

parental no desempenho acadêmico, sendo a relação mediada por percepção de 

competência e compreensão do controle por parte da criança (GROLNICK & 

SLOWIACZEK, 1994); f) afetividade parental e interesse pelos assuntos acadêmicos 

dos filhos esteve relacionado a melhores notas escolares, sendo que esta relação foi 

mediada pela crença de competência dos adolescentes (JUANG & SILBEREISEN, 

2002); g) associação entre estilos parentais e desempenho acadêmico foi mediada 

pelo desenvolvimento de um senso de autonomia saudável (STEINBERG & cols., 

1989); h) associação entre estilos parentais e desempenho acadêmico foi mediada 

pelo envolvimento parental (STEINBERG & cols., 1992). 

 Todas estas pesquisas, e os resultados encontrados e discutidos aqui, 

ofereceram suporte teórico à proposta do modelo explicativo e à sugestão de uma 

continuidade da pesquisa. Sugere-se que, com um aumento considerável de 

amostra, este trabalho tenha seguimento utilizando-se a técnica estatística 

multivariada de modelagem de equações estruturais (SEM). No presente trabalho não 

foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas, sendo que as relações entre as 

variáveis foram verificadas sempre duas a duas. Portanto, como a técnica de 

equações estruturais combina aspectos de regressão múltipla e de análise fatorial, 

pode-se estimar múltiplas relações de dependência inter-relacionadas 

simultaneamente (HAIR, ANDERSON, TATHAM & BLACK, 2005), oferecendo uma 

compreensão mais profunda sobre as relações entre as variáveis.  

 

 Limitações do trabalho 
 Um ponto importante a ser comentado é o uso de notas escolares como 

indicadores de desempenho acadêmico. Discutiu-se, anteriormente, que o uso de 

notas pode trazer problemas metodológicos quando a escola não possui critérios 

bastante claros e coerentes de avaliação e que sejam comuns a todos os professores. 

Portanto, as notas escolares, como indicadores de desempenho, devem ser usadas 
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com precaução em trabalhos de pesquisa. E, para considerá-las como fonte 

adequada e confiável de desempenho acadêmico, deve-se primeiramente investigar as 

formas e critérios de avaliação utilizados pela escola. 

 Sendo assim, aqui surge a segunda sugestão de continuidade do trabalho. 

Pode-se verificar a mesma relação entre as variáveis propostas neste estudo, porém 

utilizando-se de teste padronizado para avaliar desempenho acadêmico. Uma proposta 

de continuidade neste sentido acarretaria em maior confiabilidade dos resultados 

encontrados até o presente momento. 

 

 Implicações práticas 
 Um estudo como este traz uma importante implicação prática: tornar este 

conhecimento acessível para aqueles que mais precisam, famílias e escolas. E, aqui, 

surge a terceira sugestão de continuidade deste trabalho, transformá-lo em uma 

pesquisa aplicada. Segundo POLONIA (2005), é de fundamental importância que as 

escolas elaborem projetos de parceria escola-família, com atividades de integração 

programada, como parte de sua rotina de trabalho e, desta forma, possam garantir 

maior cooperação das famílias. POLONIA (2005, p.156) ressalta que 

 
Estimular a participação dos pais em reuniões e conselho de classe como um 
momento privilegiado de partilhar idéias e concepções sobre as formas de 
avaliação adotadas, e como estas influenciam o processo de ensino-
aprendizagem, e orientar os pais na tarefa de acompanhamento do dever de 
casa de modo a manter consistência com as orientações da escola são duas 
estratégias ‘simples’ que podem ser implementadas pelas escolas, 
independentemente de sua infra-estrutura material e humana.   

 

 Entretanto, nem sempre as escolas estão munidas de conhecimento para 

levar a cabo projetos de integração com a família que possam viabilizar orientações 

adequadas e úteis para ambas as partes. E é por isso que este trabalho somente 

terá cumprido com o seu objetivo quando for estendido ao público leigo, 

proporcionando não só orientação, mas também uma melhor qualidade nas 

interações familiares, e uma qualidade na interação família-escola. E, desta forma, o 

desenvolvimento de um bom desempenho acadêmico deixa de ser objetivo para ser 

uma simples conseqüência das novas contingências familiares e escolares. 
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ANEXO A 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – Programa de Pós-Graduação em Educação 
Profª Drª Lidia N. D. Weber e Ana Paula V. Salvador 

 
Caro(a) participante: A sua ajuda é muito importante para a nossa pesquisa sobre a família, mas 
lembramos que você só participa se quiser. Pedimos que você responda sinceramente todas as questões, sem 
deixar nenhuma em branco. Não existem respostas certas ou erradas! Ninguém mais, além das pesquisadoras, 
saberá as suas respostas. Muito obrigada pela sua colaboração! 
♦ Número de chamada: ________   ♦ Turma: _____   ♦ Idade:_____   ♦ Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino      
♦Com quem você mora?____________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE 1 
 

 Responda as seguintes questões sobre o seu pai e sobre a sua mãe (ou sobre as pessoas por quem foi 
educado, por exemplo: madrasta, padrasto, avô, avó, tio, tia, e outros). Numere de 1 a 5 de acordo com a 
tabela abaixo: 

 
 

(1) = Nunca    (2) = Quase nunca    (3) = Às vezes    (4) = Quase sempre    (5) = Sempre 
 

 

 
1. Meus pais costumam dizer o quanto eu sou importante para eles. PAI (___)    MÃE (___) 
2. Meus pais brigam comigo por qualquer coisa. PAI (___)    MÃE (___) 
3. Meus pais costumam xingar um ao outro. PAI (___)    MÃE (___) 
4. Eu costumo contar as coisas boas que me acontecem para meu pai/minha mãe. PAI (___)    MÃE (___) 
5. Meus pais costumam falar alto ou gritar comigo. PAI (___)    MÃE (___) 
6. Meus pais fazem carinho um no outro. PAI (___)    MÃE (___) 
7. O que meus pais me ensinam de bom eles também fazem. PAI (___)    MÃE (___) 
8. Eu penso que meu pai/minha mãe são os melhores pais que eu conheço. PAI (___)    MÃE (___) 
9. Meus pais ficam felizes quando estão comigo. PAI (___)    MÃE (___) 
10. Meus pais costumam descontar em mim quando estão com problemas. PAI (___)    MÃE (___) 
11. Meus pais falam mal um do outro. PAI (___)    MÃE (___) 
12. Eu costumo contar as coisas ruins que me acontecem para meu pai/minha mãe. PAI (___)    MÃE 
(___) 
13. Meus pais costumam me xingar ou falar palavrões para mim. PAI (___)    MÃE (___) 
14. Meus pais fazem elogios um para o outro. PAI (___)    MÃE (___) 
15. Meus pais também fazem as obrigações que me ensinam. PAI (___)    MÃE (___) 
16. Eu me sinto amado pelos meus pais. PAI (___)    MÃE (___) 
17. Meus pais procuram saber o que aconteceu comigo quando estou triste. PAI (___)    MÃE (___) 
18. Meus pais sabem onde eu estou quando não estou em casa. PAI (___)    MÃE (___) 
19. Quando ajudo meus pais, eles me agradecem. PAI (___)    MÃE (___) 
20. Meus pais costumam me bater quando faço alguma coisa errada. PAI (___)    MÃE (___) 
21. Meus pais costumam estar brabos um com o outro. PAI (___)    MÃE (___) 
22. Eu costumo falar sobre meus sentimentos para meu pai/minha mãe. PAI (___)    MÃE (___) 
23. Meus pais costumam se abraçar. (___)  
24. Eu acho legais as coisas que meus pais fazem. PAI (___)    MÃE (___) 
25. Meus pais são um bom exemplo para mim. PAI (___)    MÃE (___) 
26. Meus pais costumam mostrar que se preocupam comigo. PAI (___)    MÃE (___) 
27. Meus pais demonstram orgulho de mim. PAI (___)    MÃE (___) 
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(1) = Nunca    (2) = Quase nunca    (3) = Às vezes    (4) = Quase sempre    (5) = Sempre 
 

 
28. Meus pais sabem o que eu faço com o meu tempo livre. PAI (___)    MÃE (___) 
29. Meus pais brigam um com o outro. (___)  
30. Meus pais costumam me fazer carinhos quando eu me comporto bem. PAI (___)    MÃE (___) 
31. Meus pais costumam me bater sem eu ter feito nada de errado. PAI (___)    MÃE (___) 
32. Meus pais costumam me criticar de forma negativa. PAI (___)    MÃE (___) 
33. Meus pais falam bem um do outro. PAI (___)    MÃE (___) 
34. Sinto orgulho de meus pais. PAI (___)    MÃE (___) 
35. Meus pais costumam me dar beijos, abraços ou outros carinhos. PAI (___)    MÃE (___) 
36. Meus pais costumam me dar conselhos. PAI (___)    MÃE (___) 
37. Meus pais costumam me bater por coisas sem importância. PAI (___)    MÃE (___) 
38. Meus pais têm bom relacionamento entre eles. (___)   
39. Meus pais pedem para eu dizer para onde eu estou indo. PAI (___)    MÃE (___) 
40. Qual a nota que você dá para seus pais, de um a cinco:   PAI (___)    MÃE (___) 
 

 Agora você irá responder sobre o que seus pais fazem em relação aos seus estudos e tarefas 
escolares: 
41. Meus pais costumam insistir para que eu faça as tarefas escolares. PAI (___)    MÃE (___) 
42. Meus pais precisam brigar comigo para que eu faça as tarefas escolares. PAI (___)    MÃE (___) 
43. Meus pais determinam horários para eu estudar ou fazer tarefas escolares. PAI (___)    MÃE (___) 
44. Meus pais fazem tarefas escolares para mim. PAI (___)    MÃE (___) 
45. Meus pais me explicam a tarefa, quando tenho alguma dúvida. PAI (___)    MÃE (___) 
46. Meus pais me criticam quando eu tiro notas baixas. PAI (___)    MÃE (___)   
47. Meus pais me deixam de castigo quando eu tiro notas baixas. PAI (___)    MÃE (___)   
48. Meus pais me batem quando eu tiro notas baixas. PAI (___)    MÃE (___)   
49. Meus pais me incentivam (me animam) a estudar. PAI (___)    MÃE (___) 
50. Meus pais me cobram boas notas. PAI (___)    MÃE (___) 
51. Meus pais ficam felizes e orgulhosos quando eu tiro notas boas. PAI (___)    MÃE (___) 
 
PARTE 2 

 As perguntas abaixo são para você responder em relação aos seus estudos e tarefas escolares.  
Numere de 1 a 5 de acordo com a tabela abaixo: 
 

 
(1) = Nunca    (2) = Quase nunca    (3) = Às vezes    (4) = Quase sempre    (5) = Sempre 

 
 

1. Eu gosto de fazer minhas tarefas escolares. (___) 
2. Eu faço minhas tarefas escolares sempre no mesmo horário. (___) 
3. Quando eu estou estudando ou fazendo as tarefas escolares, eu costumo me distrair com outras coisas. 
(___) 
4. Eu tenho preguiça de fazer minhas tarefas escolares. (___) 
5. Eu deixo para estudar somente um dia antes das provas. (___) 
6. Quando faço minhas tarefas escolares, aproveito para revisar a matéria que foi dada naquele dia. (___) 
7. Quando eu não faço as tarefas escolares, costumo copiar dos meus colegas. (___) 
8. Eu costumo levar broncas ou avisos dos professores por não fazer minhas tarefas escolares. (___) 
9. Eu tenho dificuldades para fazer as tarefas escolares. (___) 
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PARTE 3

 Este outro questionário agrupa sentimentos e idéias. Para cada grupo de três frases, escolha aquela que 
melhor descreve o seu estado nas últimas duas semanas. Lembre-se: não existe resposta certa ou errada. 
 

 
Item 1 
( ) Eu fico triste de vez em quando. 
( ) Eu fico triste muitas vezes. 
( ) Eu estou sempre triste. 
 
Item 2 
( ) Nada vai dar certo para mim. 
( ) Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim. 
( ) Tudo dará certo para mim. 
 
Item 3 
( ) Eu faço bem a maioria das coisas. 
( ) Eu faço errado a maioria das coisas. 
( ) Eu faço tudo errado. 
 
Item 4 
( ) Eu me divirto com muitas coisas. 
( ) Eu me divirto com poucas coisas. 
( ) Eu não me divirto com nada. 
 
Item 5 
( ) Eu sou sempre ruim. 
( ) Eu sou ruim quase sempre. 
( ) Eu sou ruim de vez em quando. 
 
Item 6 
( ) Eu penso em coisas ruins acontecendo comigo, de vez 
em quando. 
( ) Eu tenho medo de que coisas ruins acontecerão comigo. 
(  ) Eu tenho certeza de que coisas muito ruins acontecerão 
comigo. 
 
Item 7 
( ) Eu me odeio. 
( ) Eu não gosto muito de mim mesmo. 
( ) Eu gosto de mim. 
 
Item 8 
( ) Tudo de ruim que acontece é por minha culpa. 
( ) Muitas coisas ruins que acontecem são por minha 
culpa. 
( ) Eu não me sinto culpado pelas coisas ruins que acontecem. 
 
Item 9 
( ) Eu não penso em me matar. 
( ) Eu penso em me matar, mas não o faria. 
( ) Eu quero me matar. 
 
Item 10 
( ) Eu sinto vontade de chorar todos os dias. 
( ) Eu sinto vontade de chorar quase todos os dias. 
( ) Eu sinto vontade de chorar de vez em quando. 

 
 
Item 11 
( ) As coisas sempre me incomodam. 
( ) As coisas quase sempre me incomodam. 
( ) As coisas me incomodam de vez em quando. 
 
Item 12 
( ) Eu gosto de estar com as pessoas. 
( ) Muitas vezes, eu não gosto de estar com as pessoas. 
( ) Eu não gosto de estar com as pessoas. 
 
Item 13 
( ) Eu não consigo tomar decisões. 
( ) Eu tenho dificuldade em tomar decisões. 
( ) Eu tomo decisões facilmente. 
 
Item 14 
( ) Eu tenho boa aparência. 
( ) Tem algumas coisas na minha aparência que eu não 
gosto. 
( ) Eu me acho feio(a). 
 
Item 15 
(  ) Eu sempre tenho que me forçar para fazer os deveres da 
escola. 
( ) Muitas vezes, eu tenho que me forçar para fazer os 
deveres da escola. 
( ) Fazer os deveres da escola não é um problema para 
mim. 
 
Item 16 
( ) Eu sempre tenho dificuldades para dormir. 
( ) Eu, algumas vezes, tenho dificuldade para dormir. 
( ) Eu durmo bem. 
 
Item 17 
( ) Eu me sinto cansado (a) de vez em quando. 
( ) Eu me sinto casado (a) quase sempre. 
( ) Eu estou sempre cansado (a). 
 
Item 18 
( ) Na maioria dos dias eu não tenho vontade de comer. 
( ) Às vezes, eu não tenho vontade de comer. 
( ) Eu me alimento bem. 
 
Item 19 
( ) Eu não tenho medo de sentir dor. 
( ) Eu quase sempre tenho medo de sentir dor. 
( ) Eu sempre tenho medo de sentir dor. 
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Item 20 
( ) Eu não me sinto sozinho (a). 
( ) Eu quase sempre me sinto sozinho (a). 
( ) Eu sempre me sinto sozinho (a). 
 
Item 21 
( ) Eu nunca me divirto na escola. 
( ) De vez em quando, eu me divirto na escola. 
( ) Muitas vezes, eu me divirto na escola. 
 
Item 22 
( ) Eu tenho muitos amigos. 
( ) Eu tenho alguns amigos, mas gostaria de ter mais. 
( ) Eu não tenho amigos. 
 
Item 23 
( ) Meus trabalhos escolares são bons. 
( ) Meus trabalhos escolares não são tão bons quanto eram 
antes. 
(  ) Eu tenho me saído mal em matérias em que costumava ir 
bem. 
 
Item 24 
( ) Eu não posso ser tão bom (boa) quanto os outros. 
( ) Se quiser, eu posso ser tão bom (boa) quanto os 
outros. 
( ) Eu sou tão bom (boa) quanto os outros. 
 
Item 25 
( ) Ninguém, realmente, gosta de mim. 
( ) Eu não tenho certeza se alguém me ama. 
( ) Eu tenho certeza que sou amado(a). 
 
Item 26 
( ) Eu normalmente faço o que me mandam. 
( ) Na maioria das vezes, eu não faço o que me 
mandam. 
( ) Eu nunca faço o que me mandam 
 
Item 27 
( ) Eu me relaciono bem com as pessoas. 
( ) Às vezes, eu me envolvo em brigas. 
( ) Eu estou sempre me envolvendo em brigas. 
 
 
      AGRADECEMOS A SUA 
          COLABORAÇÃO! 

 ☺ 



 139
ANEXO B 

 
 

 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
 

 
CONSENTIMENTO PARA PESQUISA 

 
Eu, ____________________________________________________, (nome e cargo) do Colégio 

_________________________________________________, autorizo a aluna do curso de Mestrado em 

Educação, da Universidade Federal do Paraná, Ana Paula Viezzer Salvador, supervisionada pela Profª Drª Lidia 

Natalia Dobrianskyj Weber, a realizar a pesquisa sobre práticas educativas parentais e desempenho escolar. Para 

a realização desta pesquisa, autorizo a aplicação de escalas e questionários (Escalas de Qualidade na Interação 

Familiar, Questionário sobre tarefas escolares e Inventário de Depressão para Crianças), e a realização de 

entrevistas, em alunos de 6ª e 7ª séries, das seguintes turmas: _________________________________. Além 

disso, autorizo a referida aluna a acessar, de forma ética e sigilosa, as notas escolares dos alunos participantes da 

pesquisa. A pesquisadora esclareceu-me que a coleta de dados será identificada com o número de chamada dos 

alunos e que serão tomadas todas as medidas éticas em relação ao sigilo dos alunos participantes (no caso das 

entrevistas, serão utilizados nomes fictícios para assegurar o anonimato dos participantes). Estou ciente do meu 

direito em receber o relatório dos resultados obtidos assim que a pesquisa seja finalizada. 

 
 
 

Nome e assinatura (Diretor(a) do Colégio) 
  
 
 
 

Nome e assinatura (Pesquisadora) 
 
 
 
 
 

Curitiba, _____, ____________ de 2006. 
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ANEXO C 

 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Pesquisa: Práticas educativas parentais e desempenho escolar. 
Pesquisadora: Ana Paula Viezzer Salvador 
Orientadora: Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber.  
 
1. Natureza da pesquisa: Você é convidado a participar desta pesquisa, que tem como finalidade investigar as 
formas como pais e mães educam seus filhos, e se esta educação pode influenciar na forma como o filho se 
comporta em relação aos estudos e em relação a ele mesmo.  

2. Participantes da pesquisa: Alunos de 6ª e 7ª séries de 4 escolas de Curitiba (públicas e particulares). 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você deve permitir que a pesquisadora Ana Paula 
Viezzer Salvador aplique um questionário com perguntas sobre você e sua família. O questionário será respondido 
em sala de aula. Você tem a liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a continuar 
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. No entanto, pedimos sua 
colaboração em completar o roteiro de perguntas que lhe será entregue, garantindo assim o melhor resultado para 
a pesquisa. Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Poderá entrar em contato 
com a pesquisadora (apviezzer@yahoo.com.br) ou com a orientadora da pesquisa, Drª Lidia Weber (3310-2669 
ou pelo e-mail lidia@ufpr.br). 

4. Sobre a aplicação dos questionários: Será pedido que você forneça algumas informações básicas e que 
responda a um roteiro de perguntas de múltipla escolha ou escolha simples sobre vários aspectos de sua vida e 
da relação com sua família. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Talvez, apenas, a 
lembrança de alguns eventos diante da temática que será abordada. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução No. 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Os 
questionários aplicados serão identificados apenas com o seu número de chamada, e você não precisará colocar 
ou assinar seu nome. Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento dos dados. 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não deverá ter nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos 
que este estudo traga informações importantes sobre as relações familiares e hábitos de estudo. No futuro, essas 
informações poderão ser usadas em benefício de outros jovens e outras famílias. 

8. Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, bem como nada será pago 
por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. 
Portanto, preencha os itens que seguem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
Coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento (CRP 08/0774; Matrícula na UFPR 94200) 

 
 
 
 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

interesse em participar da pesquisa. 

Nome do participante: ____________________________________________________________ 

Assinatura do participante: ________________________________________________________ 
Curitiba, ____, ______________ de 2006. 
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ANEXO D 

 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 

 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Pesquisa: Práticas educativas parentais e desempenho escolar. 
Pesquisadora: Ana Paula Viezzer Salvador 
Orientadora: Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber.  
 
1. Natureza da pesquisa: O(a) seu(sua) filho(a) é convidado a participar desta pesquisa, que tem como finalidade 
conhecer como o relacionamento entre pais e filhos interage com a aprendizagem dos filhos. A pesquisa será 
realizada pela psicóloga e aluna do Mestrado em Educação da UFPR, Ana Paula Viezzer Salvador (CRP 08/11132), 
com orientação da Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (CRP 08/0774; matrícula na UFPR nº 94200). Sempre 
que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Poderá entrar em contato com a pesquisadora 
(apviezzer@yahoo.com.br) ou com a orientadora da pesquisa Drª Lidia Weber (3310-2669 ou por e-mail 
lidia@ufpr.br). 

2. Participantes da pesquisa: Alunos de 6ª e 7ª séries de 4 escolas de Curitiba (públicas e particulares). 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo seu(sua) filho(a) estará permitindo que a pesquisadora 
Ana Paula Viezzer Salvador aplique um questionário com perguntas de múltipla escolha ou escolha simples sobre 
o relacionamento entre pais e filhos e sobre comportamentos e sentimentos em relação ao estudo. O questionário 
será respondido em sala de aula. O(a) seu(sua) filho(a) terá a liberdade de se recusar a participar em qualquer 
momento, sem qualquer prejuízo para ele(a). No entanto, pedimos sua colaboração, pois a participação de 
seu(sua) filho(a) é muito importante, e pode garantir um melhor resultado para a pesquisa. Além do questionário, a 
pesquisadora também precisará ter acesso às notas trimestrais de seu(sua) filho(a), mediante relatórios que a 
escola dispuser. 

4. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais e sigilosas. 
Somente a pesquisadora terá acesso aos questionários. Os questionários aplicados serão identificados apenas 
com o número de chamada, e seu(sua) filho(a) não precisará colocar ou assinar o nome. Os dados serão 
tratados em grupo, com utilização de técnicas estatísticas, e somente as análises e conclusões finais serão 
entregues à direção e coordenação da escola.  

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais, talvez, apenas, a 
lembrança de alguns eventos diante da temática que será abordada. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução No. 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade ou à do(a) 
seu(sua) filho(a). 

6. Benefícios: Ao participar desta pesquisa você e seu(sua) filho(a) não terão nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as relações familiares, hábitos de 
estudo e aprendizagem. No futuro, essas informações poderão ser usadas em benefício de outros jovens e outras 
famílias. 

7. Pagamento: Você e seu(sua) filho(a) não terão nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, bem 
como nada será pago pela participação. 

 Após estes esclarecimentos, pedimos a sua autorização para a participação de seu(sua) filho(a), de 
forma voluntária e esclarecida, nesta pesquisa. Para isto, preencha os itens que seguem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
Coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento da UFPR. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PAIS 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________________, 

abaixo assinado, autorizo meu(minha) filho(a) ____________________________________________, 

da Turma ________, a participar da pesquisa de forma livre e esclarecida. 

Assinatura do pai, mãe ou responsável:________________________________________________ 

Curitiba, ____, ______________ de 2006. 
Se você quiser acrescentar outras observações, poderá escrevê-las no verso desta folha. 
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ANEXO E 

 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
 

 

 
Curitiba, _____, ____________ de 2006. 
 

 

 

Ao Comitê de Ética do Departamento de Psicologia da UFPR: 

 

  
 

Solicitamos autorização para a realização da pesquisa sobre “Práticas educativas 
parentais e desempenho escolar”, que faz parte do rol de pesquisas do Projeto Criança: 
Desenvolvimento, Educação e Cidadania (BANPESQ 99006031). Esta pesquisa será 
realizada pela aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, Ana Paula 
Viezzer Salvador, orientada pela Professora Doutora Lidia Natalia Dobrianskyj Weber. Os 
procedimentos metodológicos serão realizados de maneira adequada no que tange a questão 
da elaboração e utilização do instrumento de coleta de dados (escalas e questionários 
respondidos sem identificação e guardados em sigilo). Segue projeto em anexo.  
 

 

Atenciosamente 
 
 
 
 
Profa. Dra. Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
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ANEXO F 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ALUNOS 

 
Dados pessoais: 
- Idade 
- Número de irmãos (quantos mais velhos e mais novos) 
- Estuda nesta escola desde quando? 
 
Rotina semanal: 
- Descrição da rotina semanal... quais as atividades desenvolvidas (acadêmicas e de lazer) no turno que 
não está na escola? 
 
Sobre o estudo: 
- Como é a rotina de estudo? Há um horário certo para estudar? 
- Qual o local de estudo? Descrição do local... 
- Como você se sente neste local de estudo? 
- Como é o acesso à Internet, livros, e outros recursos que possam te ajudar nos estudos? 
- Descrição da forma de estudar... Quais as estratégias utilizadas ao estudar? 
- Como você aprendeu a estudar desta forma? 
- O que você penas sobre o estudo? 
- O que você acredita que o estudo pode te proporcionar? Por que? 
- Quais as suas expectativa de futuro profissional... Como você se imagina daqui uns 15 anos?  
- Como você se auto-avalia como estudante? 
- Sempre foi assim (bem ou mal, dependendo do aluno)? Em algum momento começou a melhorar ou a 
piorar seu desempenho? O que você acha que aconteceu para melhorar ou piorar? 
- Qual foi a reação de seus pais diante desta melhora ou piora no desempenho? 
- Como você se sente em relação às suas notas? Por que? 
- Como você se sente nas provas e avaliações? E como se sente na véspera das avaliações? 
- (Para os alunos com baixo desempenho) O que você acha que poderia te ajudar a melhorar as notas? 
- Sobre trabalhos em equipe: Como acontecem? Como você avalia a sua contribuição para a equipe? 
Você acha que a nota da equipe é justa para todas os integrantes? Por que? 
 
PAIS 
- Escolaridade dos pais 
- Ocupação dos pais 
 
Regras: 
- O que seus pais geralmente falam sobre a importância do estudo? 
- O que seus pais dizem sobre a época em que eles eram estudantes? 
 
Modelo: 
- Você costuma ver seus pais lendo ou estudando?  
- Com que freqüência isto acontece?  
- Onde eles o fazem?  
- O que eles costumam ler? 
 
Antecedentes: 
- Seus pais determinam local e horário para o seu estudo? Como o fazem? 
- O que seus pais fazem para que você estude (pedem, ordenam, brigam, ameaça, não fazem nada...)? 
- Como você se sente em relação a isso? 
- Seus pais te ajudam a estudar? Como o fazem? 
 
Conseqüências: 
- Quais as atitudes de seus pais enquanto você está estudando? E após estudar? 
- Como você se sente em relação a isso? 
- Quais as atitudes de seus pais quando sabem de suas notas? 
- Como você se sente em relação a isso? 
- O que seus pais geralmente dizem ao olhar suas notas de provas e boletins? 
 
- O que acha do relacionamento que você tem com os seus pais? Por que? 
- Gostaria de mudasse alguma coisa? Por que? 
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ANEXO G 

 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 

 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Pesquisa: Relacionamento familiar e desempenho escolar. 
Pesquisadora: Ana Paula Viezzer Salvador 
Orientadora: Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber.  
 
1. Natureza da pesquisa: O(a) seu(sua) filho(a) é convidado a participar desta pesquisa, que tem como finalidade 
conhecer como o relacionamento entre pais e filhos interage com a aprendizagem dos filhos. A pesquisa será 
realizada pela psicóloga e aluna do Mestrado em Educação da UFPR, Ana Paula Viezzer Salvador (CRP 08/11132), 
com orientação da Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (CRP 08/0774; matrícula na UFPR nº 94200). Sempre 
que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Poderá entrar em contato com a pesquisadora 
(apviezzer@yahoo.com.br) ou com a orientadora da pesquisa Drª Lidia Weber (3310-2669 ou por e-mail 
lidia@ufpr.br). 

2. Participantes da pesquisa: Alunos de 6ª e 7ª séries de 4 escolas de Curitiba (públicas e particulares). 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo seu(sua) filho(a) estará permitindo que a pesquisadora 
Ana Paula Viezzer Salvador faça uma entrevista, de aproximadamente uma hora, com perguntas sobre o 
relacionamento entre pais e filhos e sobre comportamentos e sentimentos de seu(sua) filho(a) em relação ao 
estudo, lembrando que não será feita nenhuma espécie de avaliação de seu(sua) filho(a) nem de sua família. A 
entrevista será realizada na própria escola, em horário a ser agendado, e será gravada para posterior transcrição 
e análise da pesquisadora. O(a) seu(sua) filho(a) terá a liberdade de se recusar a participar em qualquer 
momento, sem qualquer prejuízo para ele(a). No entanto, pedimos sua colaboração, pois a participação de 
seu(sua) filho(a) é muito importante, e pode garantir um melhor resultado para a pesquisa.  

4. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais e sigilosas. O 
nome de seu(sua) filho(a) não será divulgado, para não haver identificação. Somente a pesquisadora terá acesso 
às gravações da entrevista, a escola não terá acesso a este material. Os dados dos alunos participantes serão 
tratados em grupo, e somente as análises e conclusões finais serão entregues à direção e coordenação da escola.  

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais, talvez, apenas, a 
lembrança de alguns eventos diante da temática que será abordada. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução No. 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade ou à do(a) 
seu(sua) filho(a). 

6. Benefícios: Ao participar desta pesquisa você e seu(sua) filho(a) não terão nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as relações familiares, hábitos de 
estudo e aprendizagem. No futuro, essas informações poderão ser usadas em benefício de outros jovens e outras 
famílias. 

7. Pagamento: Você e seu(sua) filho(a) não terão nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, bem 
como nada será pago pela participação. 

 Após estes esclarecimentos, pedimos a sua autorização para a participação de seu(sua) filho(a), de 
forma voluntária e esclarecida, nesta pesquisa. Para isto, preencha os itens que seguem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profª Drª Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 
Coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento da UFPR. 
 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PAIS 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________________, 

abaixo assinado, autorizo meu(minha) filho(a) ___________________________________________, 

da Turma ________, a participar da pesquisa de forma livre e esclarecida. 

Assinatura do pai, mãe ou responsável:_______________________________________________ 

Curitiba, ____, ______________ de 2006. 

Se você quiser acrescentar outras observações, poderá escrevê-las no verso desta folha.
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ANEXO H 

 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ADOLESCENTE DA ESCOLA C 

 
 Qual é o seu nome? 

Paulo (o nome é fictício). 
 Com quem você mora? 

Eu tenho 2 “meias-irmãs”, por parte de pai. É que a mãe delas morreu, e o meu pai se casou com a minha mãe. 
Onde eu moro tem 4 casas, uma atrás, onde moram elas, outra do lado que não mora ninguém, e outra na frente. 

 Quantos anos elas têm? 
Não sei, mas já são adultas. 

 E na sua casa, quem mora? 
Eu, meu pai e minha mãe. 

 Você estuda nesta escola desde quando? 
Desde o jardim I. 

 O que você acha desta escola? 
Bem legal, eu gosto.  

 Você pode me fazer uma descrição da sua rotina semanal? De manhã você vem para a escola, e de 
tarde, como é? 
Segunda à tarde eu fico estudando, de noite eu fico assistindo TV, antes eu ficava assistindo Cobras e Lagartos, 
só que agora acabou, daí eu ficava com o meu pai assistindo novela. Na terça à tarde, eu ia no inglês, depois 
voltava e fazia a tarefa. Na quarta, às vezes, de tarde eu ia na missa. Daí na quinta, também ia no inglês. E na 
sexta, ficava em casa, brincando, estudando. 

 E no fim de semana? 
Sábado de manhã eu ia na catequese, de tarde também, é que eu sou coroinha. E de noite eu ficava brincando. E 
daí domingo eu também ficava brincando o dia inteiro. 

 Então o seu dia de estudo era na segunda à tarde? 
Não, todos os dias. 

 Sobre a sua rotina de estudo, você falou que estuda todos os dias. E você tem um horário sempre certo 
para estudar, ou depende do dia, da sua vontade? 
Depende do dia. É que segunda eu estudo de tarde. E na terça, como eu tenho inglês, quando eu volto eu gosto 
de ficar brincando, daí eu estudo de noite. Quarta também de noite, quinta de noite, e sexta de tarde. E às vezes 
quando eu não faço a tarefa na sexta, daí eu faço no fim de semana. 

 Qual é o seu local de estudo? 
No escritório. 

 E como é este escritório? Me descreva um pouquinho este lugar. 
Tem computador, tem o lugar pra escrever, duas bancadas, assim, tem livro, tem som, tem xadrez, tem fotos. 

 Você estuda com o computador ligado ou rádio ligado? 
Eu desligo tudo, até a televisão na sala do lado. Só quando preciso do computador pra estudar ou fazer algum 
trabalho. 

 Se ligar alguma coisa, você acha que te atrapalha? 
Ahã. 

 Como você se sente neste escritório, quando estuda? 
Bem. 

 Como é o acesso à Internet na sua casa? 
É discada. 

 E você tem alguma restrição dos seus pais para usar a Internet? 
De entrar só em sites bons, né. 

 E quanto tempo você fica na Internet? 
Acho que menos de uma hora, uma hora no máximo. É que eu uso pra pesquisar alguma coisa, pra brincar.  

 Você sai da Internet por conta própria, ou alguém te pede por já estar muito tempo? 
Saio por conta própria. 

Como é na sua casa o acesso a livros e a alguns outros recursos que possam te ajudar nos estudos? 
Tem bastante livro lá em casa. É que meu primo é escritor, daí ele me dá bastante livro. Mas livro de estudo 
mesmo, eu pego na escola.  

 Você lê estes livros que seu primo te dá? 
Alguns são muito grandes, acho que quando eu crescer vou ler. Mas outros eu leio, gosto muito de livro. Eu até 
tenho um livro da sua professora Lidia Weber. 

 Como é que você faz para estudar? 
Primeiro eu faço as tarefas para o próximo dia. Daí eu reviso toda aula, acho que eu estudo umas três horas por 
dia. Daí livro eu gosto de ler a noite na cama. 

 Você revisa a aula só lendo ou faz algum tipo de resumo? 
Eu gosto de ficar, tipo, falando sozinho, escrevendo no quadro, que eu tenho um quadro branco. Eu fico 
escrevendo pra lembrar e explicar como se eu fosse professor. 

 E como você aprendeu a estudar dessa forma? 
Não sei como aprendi. Quando eu era bem pequenininho eu tinha um quadro de giz, daí eu ficava brincando, daí 
eu brincava de escolinha, depois eu fiquei estudando assim.  
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 O que os seus pais acham de você usar o quadro assim para estudar? 

Eles gostam. 
 Já deu aula para eles? 

Já expliquei pra eles. 
 O que você pensa sobre o estudo? 

Acho uma coisa muito boa. 
 Por que? 

Porque eu acho legal vir pra escola, estudar, acho que só. 
 O que você acredita que o estudo pode te proporcionar? 

Quando eu crescer, um emprego. 
 Por que você acha que o estudo pode te proporcionar um emprego? 

Porque o estudo melhora a linguagem das pessoas, o pensar também. 
 Quais são as suas expectativas de um futuro profissional? 

Eu já pensei em ser muitas coisas! Eu já pensei em ser professor, padre, psicólogo, só. Ah! E também escritor. 
 Como é que você se imagina daqui uns 15 anos? 

Não sei... acho que vou ter o meu trabalho, nunca imaginei... 
 Como você se auto-avalia como estudante? 

Acho que bom. 
 Você se auto-avalia um bom aluno. Sempre foi assim? Ou teve momentos em que não se saiu muito 

bem? 
Sempre foi assim. 

 Como você se sente em relação às suas notas? 
Fico bem feliz. 

 Por que? 
Porque são notas boas. Porque eu vejo tudo que eu me esforcei. 

 Como é que você se sente em provas e avaliações da escola? 
Eu fico meio nervoso antes, assim, daqui quando eu começo às vezes fico bem tranqüilo. Ás vezes eu sou o 
último a acabar, porque eu gosto de fazer bem calmo. Daí eu faço primeiro as mais fáceis, depois as mais difíceis, 
e no final eu deixo as que eu não sabia. 

 E como você se sente na véspera da prova? 
Eu fico estudando.   

 Sobre trabalhos em equipe, vocês fazem trabalhos em equipe em sala de aula? 
Sim. 

 E como eles acontecem, como é a divisão de tarefas? 
Às vezes a equipe é sorteada. Eu prefiro sorteada, eu acho mais legal. Mas às vezes também dá pra escolher. Daí 
a gente faz o trabalho e depois apresenta. 

 Como você avalia a sua contribuição para a equipe? 
Eu acho que eu contribuo bastante.  

 E você acha que a nota da equipe é uma nota justa para todos os integrantes? 
Não. Porque tem umas pessoas... é que nunca assim em trabalho é a mesma nota para todos. 

 Os professores dão notas diferentes então? 
É. Eles avaliam tudo o que você está fazendo, daí dão notas diferentes. Só que se fosse igual, daí eu não acharia 
justo. Porque alguns não fazem, daí acaba sobrando pra alguém. 

 Nas equipes que você trabalhou, você acha que alguma vez sobrou mais coisa pra você fazer?  Já. 
 E como você se sentiu? 

Eu fazia assim mesmo, mas falava pra professora que eles não faziam nada. E eles não faziam mesmo, a gente 
marcava pra trazer alguma coisa e eles não traziam, esqueciam ou não queriam fazer. As professoras geralmente 
dão notas individuais. 

 Sobre os seus pais e sobre a sua relação com eles. 
 Qual é a escolaridade dos seus pais? 

Meu pai e minha mãe não fizeram faculdade. Eles estudaram até o final do 2º grau. 
 Eles trabalham com o quê? 

Meu pai é aposentado e minha mãe trabalha em casa. Ela costura coisas de cozinha.  
 O seu pai trabalhava com o quê antes de se aposentar? 

Meu pai já foi taxista, ele já foi professor de auto-escola, já trabalhou numa loja de peças de carro e também 
vende carro hoje. 

 O que os seus pais geralmente falam sobre a importância do estudo? 
Eles falam que tem que estudar porque é importante, pro meu futuro é importante, e também pra agora. 

 O que eles dizem sobre a época em que eles eram estudantes? 
Eles falam que é muito melhor agora. Que os professores não brigam tanto, que você perde o medo, minha mãe 
tinha muito medo de apresentar as coisas em público, e que agora é diferente. 

 E eles falam alguma coisa sobre como era o desempenho deles? 
Meu pai fala que ele não era muito bom, e minha mãe fala que ela tinha um pouco de medo das professoras, que 
ela estudava em colégio de freiras.  

 Você costuma ver os seus pais lendo ou estudando alguma coisa? 
Meu pai, revista e jornal. Minha mãe, às vezes livro. 
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 Com que freqüência você os vê lendo alguma coisa? 

Meu pai, todos os dias lê jornal e revista. Minha mãe de vez em quando está lendo um livro. Assim, quando eu leio 
um livro eu gosto de ler junto com a minha mãe. A gente lê junto. 

 Como assim? 
Eu fico lendo e ela fica do meu lado. Eu leio em voz alta. 

 E depois vocês conversam sobre o que leram? 
Ahã, se era bom ou ruim. 

 Onde seus pais costumam ler? 
Na sala, no escritório. O meu pai vê na cozinha o jornal, revista. No carro. 

 Que tipo de livros você e sua mãe lêem? 
A gente lê livros que tem que ler a cada 15 dias pra escola pra fazer trabalho. Daí nas férias eu pego vários livros, 
mas não é sempre que eu leio com a minha mãe. Ela gosta de ler livros de educação, ela gosta de ler a Bíblia, de 
histórias. 

 Os seus pais determinam um local e horário para você estudar? 
Nunca foi preciso. A minha mãe não gosta que eu fique lendo com a televisão ligada, eu também não gosto! Mas 
quando passava Cobras e Lagartos, daí que queria ir fazendo alguma coisa pra adiantar pro outro dia, daí distraía.  

 Como ela falava isso para você? 
Ela falava por bem, assim, que ela nunca gostou de fazer tarefa na frente da televisão que atrapalha, prejudica. 

 E você, o que acha? 
Ah! Eu também acho. Porque é melhor assistir televisão direito, ou fazer tarefa direito. Se não prejudica as duas 
coisas. 

 Você lembra de sempre ter na sua casa um local próprio para estudar?    
Antes quando a minha casa não estava reformada, daí eu fazia na cozinha. Depois, no escritório.  

 Quantos anos você tinha quando foi feito o escritório? 
O escritório montado, acho que foi uns dois anos. Mas antes desse tinha um lugar com mesa, pra brincar, acho 
que eu tinha uns 7 ou 8 anos. Na 2ª ou 3ª série. 

 O que os seus pais fazem ou dizem para que você estude? 
Raramente eles falam pra eu estudar, mas às vezes eles falam que se ficar muito tarde pra dormir e tem que 
acordar cedo amanhã. É isso. 

 Então geralmente você vai estudar sozinho, e eles não precisam falar nada. 
Não, não precisam. 

 Como você se sente em relação a isso? 
Nunca eu lembro de eles me mandaram estudar. Mas quando eles me lembram, eu fico feliz, porque eles estão se 
preocupando comigo. 

 Os teus pais te ajudam a estudar? 
Nunca me ajudaram. Quando precisa, eu venho pro colégio. Às vezes, quando era menor, ajudavam na 
interpretação, nas perguntas, às vezes. É que eu gostava que minha mãe ficasse do meu lado quando eu fazia 
tarefa. É que eu não conseguia ficar ali parado estudando, e saía andar, não conseguia. Daí agora já consigo, eu 
gosto de ficar escrevendo no quadro. 

 Então a sua mãe ficava junto com você? 
 Enquanto eu estudava de tarde. Ela ficava lendo alguma coisa, algum livro que eu trazia, às vezes ficava olhando 
eu fazer. 

 Ela dizia alguma coisa pra você quando ficava junto? 
Às vezes ela... eu não me lembro, já faz tempo, faz uns 2 anos já, agora ela não faz mais isso. Porque daí eu 
comecei a estudar de manhã, daí não. Porque antes eu estudava a tarde, daí de noite eu fazia a tarefa, quando 
voltava da escola fazia a tarefa. De manhã eu brincava, assistia TV. 

 Quais são as atitudes dos seus pais enquanto você está estudando? Tem alguma coisa que eles fazem 
pra você enquanto você está estudando? 
Pra mim, acho que não. Eu sempre continuo o que eu estava fazendo.  

 Mas eles fazem algum tipo de interferência, de ir lá, falar alguma? 
Às vezes, quando eu peço alguma coisa. Ou quando eu estou com fome, daí eles me chamam. 

 Quais as atitudes que eles têm depois de você terminar de estudar? 
Não sei... acho que nunca falam nada. Deixa eu pensar... minha mãe pergunta se eu já acabei, meu pai também, 
daí eu vou tomar banho, daí a gente fica ali junto na sala, conversando. 

 O que vocês geralmente conversam? 
Depende. A gente conversa às vezes da escola, eu falo. Às vezes meu pai conversa com a minha mãe.  

 E como você se sente em relação a estas atitudes que eles têm depois que você estuda? 
Fico feliz. Eles ficam junto comigo. Depois eu gosto de ficar com a minha mãe, conversando com ela, com o meu 
pai.   

 Então depois que você estuda, vocês sempre têm um horário pra ficarem juntos, reunidos? 
Às vezes eu acabo muito tarde a tarefa, daí eu já vou dormir. 

 Quais as atitudes dos seus pais quando eles sabem das suas notas? Ou da prova ou do boletim? 
Eles ficam felizes, porque as minhas notas são altas. 

 E o que eles dizem? 
Eles falam parabéns, que é pra continuar sempre sendo assim. 
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 Aconteceu alguma vez de você tirar uma nota não muito boa? 

Eu não me lembro. Abaixou bastante em Educação Cristã, no último trimestre. Foi de 100 pra 85. É que o 
professor falou que estava deixando, assim, pra valorizar mais esta matéria, assim, como posso dizer...avaliando 
bastante, sendo rigoroso. 

 E o que seus pais falaram quando viram esta nota? 
Eles falaram pra eu me esforçar mais, né. 

 Como você se sente diante da reação que seus pais tem em relação às notas? 
Eu fico feliz. 

 Tem alguma outra atitude de seus pais em relação às suas notas, no sentido de querer te recompensar 
por você estar indo bem? 
Eles ficam felizes, e às vezes me dão algum presente, alguma coisa pra mim. Mas eles falam que não é pra 
estudar pra ganhar presente, que tem que estudar pra gostar, porque é uma coisa muito importante. 

 Que tipo de presente eles dão? 
Alguma roupa, um tênis. Assim, quando vem o boletim. 

 O que você acha do relacionamento que você tem hoje com os seus pais? 
Eu fico contente. Principalmente com a minha mãe, eu mais converso com ela. Eu conto do meu dia, eu acho bem 
legal o relacionamento com os meus pais. 

 Você falou da sua mãe, você passa mais tempo com ela. E com o seu pai, como é? 
Também eu converso, mas não tanto assim. 

 Acontece de às vezes vocês brigarem por algum motivo, ou ter algum desentendimento? 
Quando eu desobedeço, minha mãe fica braba comigo. 

 No que você desobedece? 
Às vezes meu pai fala pra fazer alguma coisa, e eu não faço porque estou com preguiça. Às vezes eu fico falando 
com a minha mãe quando ela está no telefone.  

 O que eles dizem pra te chamar a atenção? 
Eles ficam brabos comigo, falam que não é mais pra eu fazer isso. Daí depois de um tempo eu peço desculpa pra 
eles, depois de um tempo eles ficam normal, assim. 

 Eles te dão algum castigo? 
Às vezes. É bem difícil. Já me deram castigo que eu não podia brincar com o meu amigo. Mas é bem difícil. 

 Alguma vez eles te bateram? 
Já. Não muito assim. Às vezes quando minha mãe fica nervosa comigo daí ela me bate. Mas é bem difícil. Eu não 
lembro de eles ficarem me batendo, com cinta, chinelo, essas coisas. É bem raro, quase nunca bate. 

 Você gostaria que mudasse alguma coisa na relação com eles? 
Acho que está bom assim. Acho que eu queria conversar mais com o meu pai e ele comigo. É que ele gosta de 
assistir muita TV, ele assiste quase todas as novelas que passa na televisão. Às vezes eu peço pra ele desligar 
pra gente conversar, e ele desliga.  

 Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre os seus pais ou sobre o seu estudo? 
Eles gostam da forma que eu estudo. Principalmente minha mãe, ela fala que quando ela era menor, ela não 
estudava, ela só fazia a lição, e não estudava assim de lembrar sobre o dia. 

 Como assim? 
É que eu reviso tudo o que teve no dia, e ela falou que ela não revisava o que tinha no dia dela, ela só fazia a 
lição, não ficava estudando.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149
ANEXO I 

 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ADOLESCENTE DA ESCOLA B 

 
 Qual é o seu nome? 

Junior (o nome é fictício). 
 Quantos anos você tem? Tenho 12. 
 Quanto tempo você estuda nesta escola? 

Eu estou na 6ª, então faz 2 anos. 
 Quantos irmãos você tem? 

Tenho um irmão mais velho, ele tem 19 anos. 
 Você pode me fazer uma descrição da sua rotina semanal? De manhã você vem para a escola, e de tarde, 

como é? 
Segunda-feira eu acordo, me arrumo e já vou pro colégio, eu pego o ônibus de 6:50h. Daí chego aqui, faço as 
aulas tranqüilo, vou embora. Chego e almoço, daí de tarde eu dou uma estudada, se tem alguma prova ou alguma 
coisa. Daí eu assisto um pouco de filme, que eu adoro filme. Daí eu assisto um pouco de televisão e jogo um 
pouco de videogame. Então, meu tio mora perto, daí eu vou assistir lá no meu tio, visitar, tudo. Daí lá pelas 5 
horas, eu venho pra casa, tomo um banho, dou uma olhadinha nos cadernos e livros, daí eu começo a assistir 
televisão de novo, daí eu janto e vou deitar. Terça-feira, mesma coisa. Quarta, quinta e sexta. 

 Você tem alguma outra atividade durante a semana? 
Eu jogo bola, jogo futebol no meu tio. Eu jogo nas terças e sextas-feiras, de tarde, lá pelas 3 às 4 horas. 

 Você faz aulinha ou é só pra brincar? 
Só jogo pra brincar mesmo. 

 E no fim de semana, como é? 
Como o meu pai trabalha 24 horas, porque ele é bombeiro, então quando ele folga, nós vamos pro meu tio pescar, 
que ele tem pesque-pague, e nós adora pescar. Daí nós vamos pescar, daí nos voltamos, eu e meu pai jogamos 
videogame, daí minha mãe faz almoço, daí a gente almoça. Daí nós vamos deitar um pouco, daí lá pelas 5 horas 
nós saímos pra tomar um refresco. Daí nós vamos no meu tio de novo, é que eu adoro meu tio (irmão do meu pai). 
Nós vamos lá pra ver se ele está bem, porque ele tem problema, ele tinha um tumor na cabeça, daí ele tirou. 
Então nós sempre vamos lá pra ver se ele está bem. Daí nós voltamos pra casa, tomamos banho, jantamos e 
vamos deitar. 

 Isto é quando seu pai tira folga, e como é quando ele está trabalhando? 
Daí eu vou bem pouco no meu tio, daí só vou lá quando jogo bola mesmo. Daí eu gosto de ficar em casa pra ver 
meu irmão. Meu irmão trabalha e faz faculdade, daí ele tem um período de almoço, de chegar em casa antes de ir 
pra faculdade, daí eu dou uma olhada, dou oi pra ele e tal. Eu espero até 11 horas quando ele chega.  

 Que faculdade o seu irmão faz? 
Ele faz pedagogia na Uniandrade.  

 Então no fim de semana é um horário que você pode ficar mais tempo com ele? 
É. Daí nós assiste televisão, daí quando ele vai fazer trabalho no computador, eu vou junto, daí a gente escuta 
música, nós se damos bem. 

 Agora você poderia me descrever melhor como é a sua rotina de estudo? Se você estuda sempre no 
mesmo horário? 
Eu marco os horários que eu estudo, eu marco. Daí quase todo dia, assim, eu estou mudando de horário, pra 
mudar o meu ritmo, né, pra ficar mais agitado. Daí eu mudo as horas, daí um pouco eu estudo, depois eu estudo 
mais um pouco, ou eu estudo tudo de uma vez só. 

 Os seus pais falam alguma coisa sobre isso? 
Eles gostam muito de mim, assim, com certeza. Eles falam pra mim que é bom estudar, e eu acho que eles estão 
certos. Porque eles sempre falam que tem que estudar, pra ganhar dinheiro, pra ser alguém na vida, daí eles 
falam “isso, continue estudando”. Daí quando tem prova eu sempre peço pra minha mãe, pro meu pai, ou pro meu 
irmão mesmo, passar as perguntas, pra eu ir respondendo. Daí ajuda a decorar. 

 Qual é o seu local de estudo? 
O local que eu sempre estudo é...se não for na sala, eu estudo no quarto. Ou a minha mãe pede pra eu ler alto, 
daí ela vai escutando também. Daí eu vou andando com ela pela casa. 

 Na sala tem alguma mesa? 
Eu estudo no sofá. 

 E você estuda com a televisão ou rádio ligado? 
Às vezes eu coloco a televisão ligada. 

 Como é estudar com a televisão ligada? 
Às vezes passa assim algum filme que eu gosto, daí eu quero ver, mas daí tem estudar agora, porque depois eu 
vou jogar um pouco de bola com os meus amigos, com os meus amigos que eu concordei, né. Daí eu assisto, dou 
uma olhada, daí eu penso, daí eu leio tudo de novo pra ver o que que eu entendi, o que que eu não entendi. Daí 
eu faço as perguntas pra mim mesmo e tento me lembrar. Daí eu vou fazendo as coisas assim, daí eu presto um 
pouco de atenção na televisão e um pouco no estudo.  

 E você escuta rádio também? 
Muito pouco, porque é no computador mesmo que eu pego o rádio. 
 
 



 150
 O computador fica onde na sua casa? 

Minha casa tem 3 quartos, quarto do meu pai e minha mãe, tem o quarto meu e do meu irmão, e tem o de visita, 
então nós deixamos no de visita. 

 Você tem Internet em casa? Não. 
 Quando você estuda no seu quarto, daí não tem computador nem televisão... 

Não tem nada, daí eu estudo pra valer mesmo. Daí eu me concentro bem. 
 E como você escolhe qual o lugar que você estuda cada dia? 

Quando é pra estudar mais sério, pra provas, eu estudo no quarto. Mas quando é só pra dar uma lida, pra 
relembrar o que a professora falou no dia, daí eu estudo na sala ou no quarto com o computador ligado. 

 Como você se sente nestes locais de estudo? 
Me sinto bem, porque são os dois lugares que eu passo mais tempo, na sala e no quarto. São as peças da casa 
que eu gosto mais: é o quarto e a sala. O quarto porque tem minhas coisas, do meu irmão, tem a foto eu e meu 
irmão, daí eu fico relembrando meu irmão, fico relembrando das coisas boas, daí eu estudo. Na sala tem a foto de 
toda a minha família, daí eu já acho mais legal. 

 No seu quarto, você tem uma escrivaninha pra estudar? 
Eu estudo na cama mesmo. Minha mãe comprou um tipo de uma almofada que eu coloco nas costas, encosto na 
parede, e fico estudando. Eu me sinto muito bem ali. 

 Como é na sua casa o acesso a livros e a alguns outros recursos que possam te ajudar nos estudos? 
Meu irmão gosta muito de livro, ele tem vários livros do Paulo Coelho, ele gosta muito de pegar livros e comprar 
livros de filmes, que nem o Senhor dos Anéis, Harry Potter. Nós somos fãs do Harry Potter e Senhor dos Anéis. 
Nós temos filme, livro, pôsteres. Daí às vezes quando dá vontade, eu vou lá, dou uma lida, daí eu passo pra outro 
livro. Sempre dou uma lida assim. Eles têm umas 500 páginas, mas nunca consegui ler inteiro.   

 Agora eu gostaria de saber como você faz pra estudar, qual é a sua forma de estudar? 
Eu pego algum livro, com certeza, e dou uma lida de ponto a ponto em cada página que tem que estudar. Daí eu 
tento relembrar todas as frases e o que eu estudei das páginas antes. Daí eu volto, vejo se eu consegui relembrar 
tudo. Daí eu começo a ler página em página, uma, duas, três vezes, quatro vezes, pra mim tentar me concentrar 
melhor, pra ir bem na escola. Sempre pensei em ir bem na escola, pros meus pais ficarem felizes. Eles sempre 
ficam felizes quando a gente vai bem na escola. Meus pais, nossa, o que eles mais pedem é que a gente estude 
bastante. 

 Esta é a sua forma de estudar pra provas ou você estuda assim todos os dias? 
Pra prova mesmo eu estudo direto, página por página. Mas pra estudar assim só pra relembrar, daí eu estudo um 
pouco assim, por páginas, ou frases, vou estudando da maneira que eu acho melhor.  

 Você comentou que faz perguntas. Como você faz, é pra provas ou quando tem dificuldade em alguma 
matéria? 
Mais mesmo é quando tem prova. Pra estudar melhor daí eu faço as perguntas, daí eu faço as respostas, daí eu 
estudo, estudo, estudo, daí minha mãe pede pra mim, daí ela fala se está certo ou errado. Que nem em 
matemática, ela faz contas pra mim, meu pai adora contas, daí faz umas contas lá pra mim. Daí eu tento resolver, 
e ele fala se está certo ou errado. Se tiver errado, ele fala “olha você tem que estudar melhor pra fazer isso aqui”, 
daí ele vai explicando pra mim também. Meu irmão adora me ajudar, e eu também adoro ajudar ele. Ele sempre 
faz perguntas pra mim. Daí ele pede, quando ele está digitando, ele tem uns trabalhos difíceis, daí ele pede 
“Junior, vai digitando pra mim?”. 

 Você costuma fazer perguntas e respostas, mas teve alguma vez que você fez resumo da matéria? 
Muitas vezes resumi. Muitas vezes. Neste ano já resumi umas 10 vezes, que lá no 2º bimestre, quando tirei nota 
vermelha, tentei recuperar, daí fiz esse resumo, daí me ajudou muito. Daí já consegui recuperar a nota, daí várias 
vezes que eu precisava de nota eu fiz resumo. 

 Como você aprendeu a estudar desta forma? 
Meu irmão que me ensinou. Porque, como eu falei, ele adora livro, ele estuda na cama também ou no sofá. Ele 
fala “Junior, assim, assim e assim”, “ah, beleza então, obrigado!”. Daí eu faço que nem ele falou, às vezes ele 
também toma de mim, às vezes eu tomo dele, e assim vai indo. 

 O que você pensa, de forma geral, sobre o estudo? 
Eu penso que é muito bom. Bom demais. Porque o meu irmão fala “você tem que estudar, você é um aluno que 
tem que estudar bastante pra conseguir um emprego melhor”. O meu pai fala bastante “você tem que estudar pra 
conseguir um emprego bom”. Eu adoro carros, carros equipados, né. Eu adoro, então ele fala pra eu estudar, pra 
eu conseguir ter um carro desse, pra equipar os carros. Daí ele fala isso, e eu obedeço ele. 

 O que você acredita que o estudo pode te proporcionar? Tem algo a mais do que você já falou? 
Que nem ele fala: “a inteligência traz beleza”. Então, nossa, imagine! Eu queria mesmo era ser cientista. Pra eu saber 
as coisas, tentar fazer remédio pra ajudar as pessoas. Eu sempre falo pra minha mãe, falei pra professora hoje mesmo, 
que eu gostaria de ganhar dinheiro pra ajudar as pessoas. Se eu pudesse dar uma cesta básica pra cada pessoa que 
precisa. No bairro que eu moro tem muita gente que precisa, tem necessitados. Eu falo pra minha mãe “mãe, eu quero 
ajudar, eu quero ganhar dinheiro pros carros!”, então é pra equipar os carros e ajudar as pessoas também. 

 E você acredita que o estudo é o caminho pra conseguir estas coisas? 
É o caminho certo. Que nem falam, pra “construir a fama”. 

 Quais são as suas expectativas em relação ao seu futuro profissional? O que você espera ser no 
futuro? 
Eu queria ser... se eu não for cientista, eu queria ser astronauta. Pra mim conhecer os mundos, pra mim chegar 
nos outros planetas, pra tirar fotos e trazer pro meu irmão, pros meus pais. Eu gosto muito de viajar, viajar pra 
Ivaiporã, lá pro Norte, ver onde está a maioria dos meus tios. Daí eu gosto de viver na moleza, que nem falam. Daí 
eu gosto de pescar. Eu vou lá no Norte, em Ivaiporã, com meus tios, daí nós vamos lá nadar, nós vamos pescar, 
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daí nós vamos pegar milho. Eu gosto muito deles, e no futuro eu queria ajudar os meus tios. A minha tia tem 
problema também, o meu pai tem problema no joelho. Ele tinha umas dores no joelho forte. Daí eu queria ser 
cientista, pra fazer um remédio pra ajudar o meu pai, pra ajudar as pessoas que precisam. 

 Como você imagina estar daqui a 15 anos? 
15 anos? Agora eu estou com 12, então eu vou estar com 27. Com certeza eu vou ter a minha esposa, meus 
filhos. Daí eu vou levar eles pra conhecer as cidades, conhecer outros países. Eu estudo bastante inglês, porque 
eu quero levar eles pra outros países. Eu quero ajudar eles, que nem o meu pai fala, pra eles estudarem bastante, 
pra ser alguém na vida, pra ganhar bastante dinheiro, e ser o que você quiser. 

 Como você se auto-avalia como estudante? 
Eu avalio que eu vou bem, assim, que eu faço as provas, e sempre estudo. Daí quando eu vou bem, eu penso, 
tomara que eu tire nota boa. Daí a professora diz que eu tirei nota boa, daí eu tento imaginar assim, Nossa 
Senhora, imagine, meus pais vão ficar super felizes que eu tirei nota boa de novo.  

 Você falou que normalmente tira notas muito boas. Sempre foi assim? Ou teve algum período que você 
não foi tão bem? 
Foi esse ano, no 1º bimestre, que eu não tirei nota boa, tirei uma vermelha, tirei 5,4 parece, foi em educação 
física. Que o professor, ele não faz só prática, ele dá prova escrita e prova prática. Então ele passa uma folha, 
passa o histórico, passa os fundamentos, passa as regras, daí você tem que prestar muita atenção no que ele 
fala, e no que a gente faz nas aulas práticas. Que daí ele faz a prova prática, e você tem que fazer como ele 
ensinou. Eu nunca tirei nota vermelha, foi só essa. Sempre tirei nota azul, ou na média ou acima da média, eu 
sempre tirei notas boas. As pessoas falam “nossa, Junior, mas bem na educação física que é coisa fácil?!”, mas 
daí eu falo “não, mas lá no meu colégio não é assim!”. No meu colégio você tem que estudar. 

 Quando você tirou esta nota vermelha, como foi a reação dos seus pais? 
Eles falaram “Junior, você tem que se esforçar agora, porque senão essa nota pode reprovar. Nas matérias que 
você já sabe, você tem que dar uma estudada melhor. Você vai ter que estudar pra valer agora”. Daí eles falaram 
“Junior, você tem que passar de ano, com certeza. Se você passar, daí sai da escola mais cedo, e nós vamos 
poder viajar mais”. Daí meu irmão termina a faculdade e tira férias também. Daí ele já vai fazendo a minha cabeça 
pra tirar notas boas, e a reação deles, assim, eles ficam meio tristes, né?! Eles dizem “tirou uma nota baixa, mas 
com certeza vai tirar uma nota boa no bimestre que vem”. 

 Eles alguma vez brigaram com você por causa do estudo? 
Não, é sempre conversando, incentivando. 

 Como você se sente em relação as suas notas? 
Eu me sinto que nem o “rei do mundo”. Nossa Senhora, vejo meus pais felizes e meu irmão feliz, eu me abro de 
tanta felicidade. Eu vou lá no meu tio e digo “veja tio, tirei notas boas”, vou lá mostro pra minha tia, pros meus 
primos. Eles ficam felizes, repartem a minha felicidade com todos da minha família ou com meus amigos. Eu me 
abro de felicidade, porque eu adoro tirar nota boa e ver todo mundo feliz. 

 Por que você acha que se sente assim? 
Porque, pra mim, eu sou um aluno ótimo, muito bom. Daí eu adoro tirar notas boas. Que nem eu falei, vêm altas 
brincadeiras, aí vem felicidade pra tudo quanto é canto, eu adoro ver todo mundo feliz!   

 Como você se sente quando tem prova ou alguma avaliação na escola? 
Na hora eu fico meio nervoso, quando assim, eu sempre dou uma lida, daí eu vejo algumas coisas que eu não 
lembro, daí eu tento fazer as que eu já sei, daí eu fico um pouco nervoso, Nossa Senhora, tem que dar uma 
estudada melhor nessas questões que eu já sei. Daí eu tento relembrar, daí eu fecho os olhos, começo a me 
concentrar melhor, e daí eu vou ficando menos nervoso. Mas quando eu recebo a prova na carteira, assim, e a 
professora fala “boa sorte, pode começar a prova” eu fico nervoso, não é bem nervoso, é um pouco nervoso.  

 Como você se sente na véspera da prova? 
Eu penso “Nossa, eu vou estudar pra mim não ficar nervoso na hora da prova”. Quero saber todas as respostas 
pra ir bem. Eu mesmo vou me fazendo bem, eu falo pra mim mesmo que tem que estudar, daí eu relembro do que 
o meu pai fala “Junior, você tem que estudar”, minha mãe também fala “Junior, você tem que estudar”, o meu 
irmão sempre fala “estude, que daí você vai ser alguém na vida. Você sempre foi bom aluno”. Eles estão sempre 
me aconselhando, e eu mesmo me aconselho. Eu adoro isso! 

 Você fica nervoso na véspera da prova? 
Muito pouco. Às vezes eu penso se a prova vai ser difícil, daí eu “Ah! Não! Vou deixar disso, vai ser boa, eu vou 
super bem”. Daí eu tento ir sempre nas coisas boas, positivas, nunca negativas. 

 Vocês fazem trabalhos em equipe aqui na escola? 
Muito pouco. Nós sempre fazemos mais individual. A que mais faz em grupo é a professora de artes. Nós fazemos 
em dupla ou em grupo maior.  

 Como você avalia a sua contribuição para a equipe? 
Eu acho boa, porque eu sempre falo as minhas idéias e eu deixo os outros falarem também, eu sempre aceito o 
que os outros falam. Com certeza as coisas positivas, né?! Sempre deixei os outros falarem, e eles deixam eu 
falar, sempre respeitei o meu grupo, sempre me respeitaram, é muito bacana. 

 Quando vocês trabalham em grupo, todos recebem a mesma nota, ou a nota é individual? 
Às vezes a professora dá nota individual, “O que você fez? Isso, isso e isso?” 

 Você acha que quando a professora dá uma única nota para o grupo inteiro, esta nota é justa para 
todos? 
Quando a professora manda fazer grupos de 5 ou 6, daí sobre um ou dois, ela coloca em alguma equipe, daí 
ficam muitas pessoas, e algumas deixam de fazer. E eu não acho justo isso. A gente tenta ajudar os outros se 
esforçando ali, e os outros não fazem nada, só ficam reclamando. Então eu achava que tinha que dar uma nota 
bem menor ou um pouco menor, porque eles deveriam ajudar um pouco. 
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 Agora eu vou te perguntar um pouco sobre os seus pais. 
 Qual é a escolaridade dos seus pais? 

 Eles estudaram muito pouco. A minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai estudou até a 5ª. A minha mãe é 
super inteligente porque a vida ensinou ela. Ela não pôde estudar porque teve que trabalhar. Ela fala “filho, lá na 
nossa infância você tinha que ver como era sofrido”. Almoçava comida fria, e saía correndo pelo mato pra ir pra 
escola, daí os pais deles eram muito brabos, e não deixaram eles estudar até o 2º grau.  

 Com que eles trabalham hoje? 
O meu pai trabalha de bombeiro, puxa 24 horas e folga 2 dias. Ele entra às 7h e sai às 7h, daí folga os 2 dias. 
Minha mãe é dona de casa. Meu pai falou assim “Deixa que eu posso sustentar”. Minha mãe trabalhava, quando 
ela era jovem, de sorveteira, vendia sorvete. Daí meu pai falou assim “Vamos casar, deixa que eu sustento”. 
Minha mãe hoje é muito feliz com ele, com certeza, é muito feliz com a gente. Nossa família é super prestativa, 
assim, está sempre ajudando escolas, igrejas, nos bairros, sempre nas festas, a gente pode dar uma ajuda. Meu 
pai foi 10 anos cozinheiro, eles têm diploma, ele faz comida super boa.  

 Você falou que seu pai é bombeiro, há quantos anos ele trabalha com isso? 
Faz agora, parece que amanhã vai fazer 24 anos. 23 ou 24 anos, por aí. Daí com 25 anos ele vai se aposentar. 
No ano que vem ele se aposenta. Daí agora ele não está mais de bombeiro, como ele teve esse problema de 
joelho, ele passou pra viatura. Nossa, ele sempre vê coisas assim, doença, gente atropelada, gente baleada, 
gente esfaqueada, só que como faz muito tempo, agora ele já se acostumou, né?! Ele falou assim que é mais 
difícil quando vê criança. 

 Você já falou um pouco sobre isso, mas o que seus pais geralmente falam sobre a importância do 
estudo? 
Eles falam que eu tenho que estudar. Eles falam “se você passar de ano”, é que no fim do ano nós fazemos um amigo 
secreto, então meu pai fala e minha mãe fala “se você passar de ano, nós vamos dar um presente pra você”. Daí eu 
fico “Nossa Senhora do céu, o que pode ser este presente?”. Daí eu estudo, estudo, estudo, mas não é só porque eles 
vão dar um presente, é que eu adoro estudar. Às vezes dá uma preguiça assim, e eu me enfio embaixo das cobertas. 
Mas pra levantar pra ir pra escola, é super bom hoje em dia. Amanheço, assim, nossa, super feliz, mais um dia aí pra 
viver. 

 E o que mais os seus pais dizem sobre a época em que eles eram estudantes? De como eles se saíam no 
estudo? 
O meu pai falou que eles tinham bastante dificuldade por causa do meu avô. Meu avô sempre brigava com ele, 
mandava ir pra plantar na roça, ir carpir, e meu pai voltava correndo e trabalhava mais um pouco pra ganhar um 
dinheirinho, daí quando ele começou a trabalhar um pouco a mais, era muito raro quando ele podia comprar um 
doce, ele falou que sempre foi sofrido. Os estudo dele sempre foram difíceis. A minha mãe sempre fala também 
que foi sofrido o estudo dela. 

 Eles falam alguma coisa se eles gostavam de estudar? 
 Sim, eles falam “Nossa, se eu pudesse continuar estudando! Junior, você tem que estudar, porque assim você vai 
ter um emprego melhor, e vai poder ganhar mais dinheiro”. O pai sempre fala que a coisa mais importante da vida 
é trabalhar e estudar e fazer as coisas sempre boas, nunca coisa ruim. Nunca fazer mal para as outras pessoas, 
sempre fazer as coisas boas, minha mãe sempre fala isso também. A gente adora ir na igreja católica.  

 Vocês sempre freqüentam a igreja? 
Assim, nem todo domingo, porque as minhas tias sempre vão muito lá em casa, daí não tem como, tem que ficar 
atendendo eles. Às vezes a minha mãe dá uma escapadinha, daí ela vai lá, às vezes vai eu e minha mãe. Eu 
moro a umas três quatro quadras da igreja. E eu gosto de ir. 

 Você costuma ver seus pais lendo ou estudando alguma coisa? 
O meu pai não lê muito, lê ele lê, mas não escreve muito, ele tem uma caligrafia não muito boa, que nem as 
pessoas que escrevem, assim, bonito. Ele escreve com letra de forma. Ele só estuda quando ele vai fazer curso 
pra ele ser cabo ou sargento. Daí ele fala assim “Tá vendo, Junior, se o pai tivesse estudado mais, já seria um 
cabo ou sargento. Você tem que estudar pra ser empresário”, ele sempre diz isso, que se eu for empresário já 
está bom. 

 E a sua mãe? 
A minha mãe lê muito! Ela escreve, ela adora ler, adora escrever. Meu pai só gosta de ler, de escrever ele não 
gosta muito, ele acha a caligrafia dele muito feia. A minha família gosta muito de ler, de escrever também. Minha 
mãe escreve, escreve, escreve, escreve até a mão dela cair! 

 E sobre o quê a sua mãe escreve tanto? 
O meu pai é presidente da APM da escola, daí ele vai ajudando, daí minha mãe vai lá pra fazer as contas, daí ela 
tem que anotar o saldo, ela fica anotando as coisas. Ele também é presidente da Associação de Moradores lá do 
bairro, daí ela tem que ficar escrevendo, hoje ela tem que escrever pra 1742 novas pessoas pra entregar quarta-
feira. Ela adora escrever, adora ler, e escreve muito. 

 E o que geralmente a sua mãe lê? 
A minha mãe, que nem quando minha tia vai lá, sempre passa receitas, e ela lê, vê como é que faz. Ela gosta de 
ler revistas, adora ler revistas. O meu pai lê revistas. E o meu irmão sempre lê livros da faculdade dele. 

 Com que freqüência você costuma ver a sua mãe lendo alguma coisa?  
De vez em quando, assim. Porque não é sempre que ela pega uma revista. Ela gosta de assistir a Ana Maria 
Braga, daí ela vai anotando e vai lendo pra ver se escreveu certo. Tudo que ela anota, ela vai ler depois umas 
duas vezes. Nunca vi ela ler todo dia. 

 Onde que a sua mãe e seu pai costumam ler? 
Minha mãe lê mais na cozinha, que tem a mesa de jantar. Daí ela sempre vai anotando lá as coisinhas dela. Meu 
pai estuda mais no trabalho dele, meu pai estuda no quarto também, ele estuda com a televisão ligada também. 
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 Você me falou que geralmente estudar no horário que te dá mais vontade. Já teve alguma situação 

que seus pais determinaram um horário pra você estuda? 
Bem poucos dias. É que às vezes eles falam assim “Junior, nós vamos sair, então dê uma estudada antes aí, né, 
que nós vamos ter que sair”, “Tudo bem pai, tranqüilo!”. Minha mãe fala “Junior, dá uma estudada depois, que 
agora nós vamos sair”. Daí eu dou uma estudada depois, ou antes. 

 E como é que eles falam isto pra você, de ter que estudar agora ou depois? 
Eles fazem mais um pedido, avisando que vão sair, pra eu me organizar.  

 E quando você está não está com muita vontade de estudar, assim, com um pouco de preguiça, o que 
seus pais geralmente fazem para que você estude? 
Eles vão me aconselhando, aconselham, aconselham, aconselham, até que eu “Vou estudar”. Quando eu tô com 
preguiça, “Estudar agora, mãe?!”, fico reclamando um pouco, até que vou estudar.  

 Como você se sente em relação a isso, a este tipo de atitude que eles tem com você? 
Tudo bem, assim, eles nunca fizeram nada ruim, assim, eu sempre amei eles, sempre gostei muito deles, eles 
com certeza sempre gostaram muito de mim. Eu respeito muito eles, meus pais, meu irmão, meus tios, meus 
primos. Eu adoro todos eles, eles sabem já como é a vida, sabem como pode ser o futuro.  

 Você já falou um pouco sobre isso, mas como seus pais fazem pra te ajudar com estudos? 
Eles ajudam a relembrar. Eles vão, tipo, estudando comigo. 

 Quais são as atitudes dos seus pais enquanto você está estudando? 
Minha mãe sempre fica lavando a casa, limpando a casa, lavando roupa, lava a louça. Meu pai, se ele não vai na 
escola, meu pai e minha mãe nunca ficam parados. Eles são muito agitados, parece que o coração dele está 
batendo muito forte, porque eles nunca ficam parados. Quando eu estou estudando, com a televisão muito alta, 
ela fala “Junior, abaixa um pouco aí, porque senão você vai não vai conseguir se concentrar muito”, daí eu dou 
uma abaixada e tal. Daí eu dou uma olhada lá, daí eu dou uma estudada. 

 Quais as atitudes que eles têm depois que você termina de estudar? 
Eles deixam eu ir jogar bola, eles têm muito medo que eu fique na rua, agora como tem muita violência, eles falam 
pra eu ter muito cuidado. 

 Como você se sente com estas atitudes dos seus pais? 
Muito bem, eu gosto como eles fazem. Eu me sinto bem. 

 Quais as atitudes deles, e os que eles falam, quando eles vêem as suas notas? 
Quando está boa, eles falam “Parabéns! Continue assim! Você está muito bom! Tomara que você passe de ano!”. 
Daí quando eu tiro uma nota meio baixa, eles falam assim “Estude, estudo, estude, porque senão o bicho pode 
pegar!” 

 Como você se sente em relação a estas coisas que eles falam? 
Às vezes eles falam coisas engraçadas, que nem isso aí “Estude!”, eu acho engraçado. Daí quando tiro nota mais 
baixa, eu fico meio triste, meio abalado, eu penso que tenho que estudar. 

 Eles te dão algum presente durante o ano por causa das suas notas? 
Quando tem as férias no meio do ano, nós saímos dar uma passeada, vamos ver um jogo de videogame pra jogar, 
comprar um cd, eles sempre estão me aconselhando e me dando coisas que eu gosto. Meu irmão também. 

 No fim do ano passado você ganhou algum presente?    
 Ganhei, ganhei um celular. Daí o celular eu perdi. Fiquei três semanas com o celular e perdi! Coloquei no bolso e 
caiu. Daí eu dei 100 reais e minha mãe ajudou a pagar o resto. 

 Você ganha mesada, então? 
Eu ganho dinheiro pra passagem, e eu vou guardando os troquinhos, daí eu vou juntando. Vou juntando latinha, 
eu gosto de juntar latinha pra vender, daí eu sempre ganho uns 20 reais da minha madrinha.   

 O que você acha do seu relacionamento com os seus pais? 
Eu acho muito bom! Eu adoro eles, eles me adoram! Eu adoro o jeito deles comigo, é a minha vida! 

 Você gostaria que mudasse alguma coisa? 
Às vezes eu dou uma respondida pra eles, e eu gostaria de nunca responder eles.  

 E tem alguma coisa que eles fazem que você gostaria que mudasse? 
Não. Eles sempre fazem coisas que eu adoro.   
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ANEXO J 

 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A ADOLESCENTE DA ESCOLA B 

 
 Qual é o seu nome? 

Juliana (o nome é fictício). 
 Quantos anos você tem? 

Tenho 14 anos. 
 Quanto tempo você estuda nesta escola? 

Comecei este ano. No ano passado estudei em três escolas. 
 O que acontece pra você mudar três vezes de escola? 

Porque eu quis. 
 E neste ano não mudou nenhuma vez? 

Não. Eu não gostei da escola, eu gostei das pessoas da escola. 
 Você pode me fazer uma descrição da sua rotina semanal? De manhã você vem para a escola, e de 

tarde, como é? 
Eu acordo 6h da manhã, daí eu venho de carro com meu pai. Ele me deixa na escola, daí vai pro serviço dele, que 
ele tem um restaurante. Daí eu fico na escola até meio dia. Daí eu vou, pego e trabalho até às 5h mais ou menos, 
daí eu vou de carro com meu pai embora. Daí às vezes eu fico até às 7h assim, às vezes até ás 10h no mercado 
com meu pai e com meu irmão, pra comprar as coisas. Daí a gente vai pra casa. É bem difícil eu sair porque a 
gente mudou de casa faz uns 8 meses, daí eu não conheço ninguém, daí eu fico só na televisão e no computador. 
E a casa, a mulherzinha limpa pra gente. 

 Você trabalha aonde? 
No restaurante do meu pai.  

 Você vai pra lá todas as tardes? 
Vou todas as tardes, daí às vezes quando minha tia vai pro centro, que ela é cozinheira, quando ela vai pro centro, 
daí eu vou com ela. 

 E no fim de semana, como é? 
Às vezes eu venho trabalhar, mas às vezes eu não posso porque eu tenho sobrinho. Daí minha irmã quer que eu 
fique cuidando dele, daí eu não saio final de semana. 

 Quantos anos tem o seu sobrinho? 
Ele fez cinco agora em novembro. 

 E como é a sua rotina de estudo? 
Ah! É na segunda-feira o dia que eu estudo. Daí eu chego, daí quando eu tenho que fazer alguma coisa no quarto, 
daí já é umas 7 horas, daí minha mãe fala pra eu estudar um pouco. Durante a semana eu nem estudo nada. Só 
quando tem lição, daí eu faço a lição pra entregar no outro dia. 

 Na segunda, que é o dia que normalmente você estuda, você estuda sempre no mesmo horário? 
Só na hora que me dá vontade. A minha mãe que fica falando, meu pai é mais legal, minha mãe é chata. Daí o 
meu pai fala “deixe ela, se ela quiser ir, ela vai”. 

 Qual é o local da sua casa que você costuma estudar? 
Minha casa é um sobrado, daí tem o quarto da minha mãe, o corredor, daí meu quarto, o meu banheiro e o 
banheiro da minha mãe. E tem mais um quarto lá que é de hóspedes. Daí lá embaixo tem o quarto do meu irmão, 
a sala de estar, a sala de tv, a cozinha que é só pra estar, assim, a cozinha pra almoçar e a cozinha pra cozinhar. 
Então eu sempre fico na cozinha, perto da sala de estar e da sala de tv, daí dá pra escutar. 

 O que tem na cozinha, onde você estuda? 
Ah! Eu estudo só com o som do lado, eu ligo o som e estudo. 

 Que tipo de música geralmente você escuta quando está estudando? 
Ah! Aquelas músicas, meio rock. Tipo axé, às vezes eu escuto. Eu escuto todo tipo de música, música lenta, 
música da Malhação, Jota Quest, CPM22, Felipe Dillon. 

 Você acha que estudar ouvindo música pode te atrapalhar ou ajudar? 
Não, assim eu consigo estudar melhor. 

 Como você se sente estudando neste local da sua casa? 
Eu me sinto... ah, é que às vezes é melhor estudar na cozinha, no quarto é muito chato. Lá no meu quarto tem 
onde estudar, minha mãe comprou escrivaninha, armário, computador, só que no meu quarto eu não gosto de 
estudar lá, é muito chato. Eu fico muito isolada lá em casa, todo mundo sai e eu fico sozinha, daí eu prefiro ficar lá 
embaixo.  

 Por que você acha o seu quarto muito chato? 
 Não sei... é muito chato porque eu dormia com a minha irmã até ela se mudar esses dias. Daí a gente só brigava, 
daí eu não gosto mais de ficar lá. Eu vou lá só pra dormir. 

 Quantos irmãos você tem? São 2? 
Eu tenho 4 irmãos, só que assim, meu pai era gerente do Carrefour, e ele tinha 2 funcionárias, que era minha mãe 
e mais uma mulher. Daí ele era casado, e ele tinha 2 filhos, minha irmã mais velha e meu irmão mais velho. Daí 
ele pegou e conheceu essas 2 mulheres, daí, cabeça de homem, né, ele tocava as 2, daí uma ficou grávida. Ele 
saía com minha mãe, daí essa mulher ficou grávida, daí ela teve 2 filhas, eram gêmeas, daí ela falou pro meu pai 
ficar com ela e não com minha mãe. Daí quando meu pai se separou dela pra ficar com a minha mãe, essa mulher 
não quis os 2 filhos mais velhos, daí é o meu irmão e minha irmã, a minha irmã mais velha era recém-nascida 
ainda, não tinha nem um mês ainda quando a mulher não quis mais ela. Daí meu pai pegou, e minha mãe criou os 
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2 filhos, daí minha mãe ficou grávida da minha irmã do meio, daí essa mulher teve essas 2 filhas. Então eu 
tenho 3 irmãos, daí tem as 2 filhas, daí meu irmão e eu. Então meu pai teve 7 filhos, só que morou com a minha 
mãe só 5, minha mãe não gosta das outras. 

 E quantos moram com você hoje? 
Só eu e meu irmão, porque o resto já tá tudo casado, e as 2 outras, a gente não fala com elas. 

 E aquela irmã que brigava muito não mora mais junto? 
Não mora mais, mas quando ela vai lá a gente se pega.  

 Você falou que tem um computador no seu quarto, você tem acesso à Internet? 
Tenho. 

 Quanto tempo mais ou menos você fica na Internet? 
Tem banda larga, daí eu ligo e fica o dia inteiro assim, até de noite. Daí às vezes eu durmo na primeira aula. 

 Que tipo de site você geralmente acessa? 
Eu sempre fico conversando com os meus amigos, né. Minha mãe fala que é pra fazer pesquisa, ah, sim, fazer 
pesquisa! Meu irmão faz as pesquisas pra mim! Eu vou lá na casa dele, daí eu peço pra ele e ele faz. Daí ele sai 
com o trabalho pronto já e eu nem preciso fazer nada. Daí eu só vou pra escola. Eu só uso o computador pra falar 
com meus amigos. 

 Como é na sua casa o acesso a livros ou outras coisas que possam te ajudar de alguma forma com o 
estudo ou trabalho? 
Na sala de estar tem uns livros lá, eu não leio livro! 

 Na segunda-feira, quando você estuda, de que forma você estuda? Como você faz pra estudar? 
Eu peço pra professora umas perguntas, daí eu só respondo as perguntas. Daí eu sempre tenho pergunta, daí às 
vezes eu peço pra minha mãe fazer pra mim, ela lê o texto e faz as perguntas e me dá a folha. Daí eu só 
respondo. Ela pega, assim, de cada página. 

 Como você aprendeu a estudar dessa forma? 
A professora vai dizendo o que cai na prova, daí ela faz as perguntas, e eu só respondo, é mais fácil.  

 O que você pensa, de uma forma geral, sobre o estudo? 
Que é muito chato, nenhum aluno gosta de estudar! 

 Por que? 
Eu sei que com estudo já é difícil, sem estudo então... por isso que eu sempre venho pra escola, porque vejo que 
no futuro eu vou precisar, não vou ficar morando a vida inteira com meus pais, eles não são imortais. Tem que 
estudar pra ter alguma coisa, né. 

 O que você acredita que o estudo pode te proporcionar? 
Posso fazer faculdade, posso ter um emprego bom, fazer uma faculdade boa, que se for pra fazer uma faculdade 
paga, então vou pagar uma coisa que preste. 

 O que você pensa em fazer? 
Eu esqueci da falar, que à vezes eu faço catálogo pra fotos, como se fosse uma modelo fotográfica. Eu já desfilei 
já, pela Casa Blanca. Mas eu queria ser modelo, mas talvez só isso não adianta, daí eu penso talvez em fazer 
veterinária, acho legal. Mas assim pra atender bichinho e tal, não pra fazer operação, porque eu odeio sangue, 
tenho pavor de sangue. 

 Qual é a sua expectativa de um futuro profissional? Como você se imagina daqui uns 15 anos mais ou 
menos? 
Eu imagino fazer veterinária. 

 Como você se auto-avalia como estudante? 
Eu sou péssima como estudante! 

 Por que você acha isso? 
Porque eu odeio estudar! A pior coisa é estudar. 

 Sempre foi assim, de você não gostar de estudar, ou teve momentos em que você se saiu melhor? 
Não! Teve ano que eu passava já no 3º bimestre! Da 1ª até a 5ª série, eu passava já no 3º bimestre. 

 E o que você acha que aconteceu para mudar suas notas? 
Ih! É a nossa idade, acho que é pior idade que tem, é ser adolescente! Ui! 

 Você acha que foi só a mudança de idade, de fase, ou você acha que alguma outra coisa pode ter 
também contribuído? 
Ah! Sei lá, né. É que nessa idade a gente só pensa em namorar, daí não tem tempo pra estudar. 

 Você tem namorado? 
O namorado maior que eu tive foi de uma semana. Não, por enquanto. Porque o maior que tive mesmo foi de um 
ano. Mas agora com essa minha idade, é só diversão. 

 Então você acaba priorizando mais o namorar do que o estudar? 
É por isso que a minha mãe fica braba, e eu brigo tanto com a minha mãe! 

 Como foi a reação dos seus pais diante dessa mudança que acabou acontecendo nos seus estudos? 
A minha mãe fica virada! Daí a gente começou a brigar depois disso daí. Daí ela ficava braba. Daí depois na 6ª 
série eu reprovei. Eu não queria mais estudar, tinha mês que eu nem ia pra aula, ficava só na rua. Ficava no 
quarto sem fazer nada, dormia. 

 E ela brigava com você? 
Ainda briga, e é briga feia! 

 O que ela fala pra você? 
Ela não fala nada, só xinga! Daí o meu pai que fala que é pra estudar, porque ele não vai estar aqui a vida inteira. 
Às vezes meu pai é legal. Porque agora eles iam se separar, se não fosse eu e meu irmão, eles já estavam 
separados. Eles se cataram, daí aquela mulher fica ligando.  
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 Como você se sente em relação às suas notas hoje em dia? 

Ah! Péssima! Péssima! Agora que eu vejo, que dou importância, agora no fim do ano, porque daí precisa de nota, 
daí dá importância passar de ano. Daí até o meio do ano, pensa que é festa. 

 O que você acha que poderia te ajudar a melhorar? 
Só eu mesmo. Eu preciso melhorar pra poder passar de ano. Porque se eu não quiser me ajudar, quem vai me 
ajudar? Eu preciso me ajudar primeiro, para os outros quererem me ajudar. Eu venho e tenho que pensar “Eu 
quero passar de ano”, daí quando falo isso, todo mundo vê e vai me ajudar a passar de ano. É o que eu penso. 

 Então você acha que mudar é uma coisa que tem que partir de você? E você está sentindo isso neste 
final de ano? 
Ahã. Eu estou sentindo isso mais agora, porque na 6ª série quando eu reprovei, estava todo mundo indo pra 7ª 
série, daí meus amigos passaram e ficaram bem poucos, só uns 3, acho. Daí eu senti, né?! Daí que a gente dá 
valor. Eu não penso isso no começo do ano, daí depois eu me ferro, e as minhas chances de passar de ano neste 
ano são bem poucas. 

 Como você se sente nas provas e avaliações que tem na escola? 
Dependendo da prova eu vou bem. Inglês, nossa! Inglês eu vou péssimo! 

 E como você se sente quando olha pra prova e vê que tem coisas que você não sabe? 
 Eu durmo! Nossa, eu fico agoniada com o prova, nossa, eu quero rasgar e tirar da minha frente. Só ciências e 
artes que é mais fácil. 

 E nestas provas mais fáceis, como você se sente? 
Ah! Daí eu faço tudo rapidinho, já entrego e já saio da sala. 

 Como você se sente um dia antes da prova? 
Normal. No começo desse ano a professora tirou uma prova minha e da Dani, porque a gente trocou os provas, só 
que eram duas folhas cada prova e ela ficou com duas folhas iguais e eu também, daí a professora pegou. Daí 
fazer o que, né?! 

 Vocês fazem trabalho em equipe aqui na escola? 
Bem difícil, raramente. 

 Quando tem trabalho em equipe, como você avalia a sua contribuição com a equipe? 
A gente divide no meio e cada um escolhe a metade. Esses dias teve uma prova em equipe de Português, e a 
nossa equipe tirou a maior nota. 

 E vocês recebem uma única nota, ou o professor dá uma nota diferente pra cada um da equipe? 
Dá uma nota pra mim e outra pra ela. 

 E você acha que, nestes trabalhos em equipe, dar uma única nota pra todos é justo? 
Tem um menino que nunca faz nada, daí ele não merece a mesma nota que a gente. 

 Agora eu vou perguntar mais sobre os seus pais. Qual é a escolaridade deles? 
Minha mãe, por isso que ela me pega tanto, porque ela sempre teve muita vontade de estudar. Ela disse que não 
pôde estudar muito. Ela foi até a 7º, ela falou que queria terminar, só que no passado ela falou que não tinha muita 
condição, né. O meu pai nem sei, o meu pai tem letra bonita, sabe escrever bem. O meu pai deve ter estudado até a 
4ª. 

 Você falou que o seu pai tem um restaurante. E a sua mãe trabalho com o quê? 
Minha mãe às vezes fica no consultório odontológico, ela é atendente lá. 

 Ela passa o dia inteiro lá? 
Às vezes, às vezes ela nem vai. 

 O que você geralmente ouve os seus pais falarem sobre a importância do estudo? 
Eles nem falam nada quase. Quem fala mais é a minha mãe mesmo. Ela fala que tem que estudar, que eu vou ver 
que vou precisar. Nada a ver aquelas coisas que a professora passa, eu nunca vou usar. Daí ela fala que não 
interessa, que um dia eu vou ver como eu vou precisar. Ela fala que eu tenho que estudar mais. Daí isso que causa 
briga, porque eu não quero estudar, daí ela já começa a gritar, daí eu já grito mais que ela. Daí a gente começa a 
brigar. 

 E o seu pai, o que ele diz? 
Meu pai só fala que tem que ser bom pra mim o estudo.  

 E o que os seus pais geralmente falam da época em que eles eram alunos? 
Minha mãe fala que ela gostava, que a menor nota dela era 95. As notas dela eram super boas, mas como meu 
avô ficou deficiente das 2 pernas e dos 2 braços, porque os médicos deram um remédio que era veneno pra ele. 
Daí meu avô acabou morrendo, daí ela teve que trabalhar e ela tem 6 irmãos. Daí uma das minhas tias morreu 
também, que era irmã gêmea da minha mãe. Daí ela teve que parar de estudar. 

 Você costuma ver os seus pais lendo ou estudando alguma coisa? 
O meu pai lê só as coisas do restaurante, tipo contrato de alguma coisa, firma. E minha mãe lê uns livros. 

 Que local da casa geralmente você vê a sua mãe lendo? 
No quarto. 

 Que tipo de livros ela geralmente lê? 
Ela lê essas coisas de romance. Minha mãe é muito dessas coisas. 

 Os seus pais falam ou determinam pra você um local e horário pra estudar? 
Minha mãe fala, só que eu não obedeço. 

 O que ela fala? 
Ela fala pra mim que eu tenho que fazer um calendário, que tem que ter uma rotina que tem horário pra tudo, pra 
acordar, pra tomar café, pra fazer não sei o que, pra fazer não sei o que... eu falo pra ela “Eu não vou fazer!”. Daí 
eu falo pra ela fazer também, daí ela nem faz. Minha mãe é meia louca assim, mas...ela nem faz, ela só fala. Por 
isso acho que tem muita briga por causa disso também.  
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 O que você percebe que os seus pais fazem para que você estude? 

Não fazem nada. Bater eles não batem, porque meu pai não deixa minha mãe bater em mim e ele não me bate. 
Minha mãe fica xingando, mas não faz nada.  

 Mas ela xinga na tentativa de te fazer estudar? 
Toda hora ela me xinga! Ih! Dá cada bate-boca. Quando ela me vê, ela nem me dá oi, ela já vai me xingando. 

 E como você se sente em relação a isso? 
Como me sinto? Ah! Nem ligo! Minha mãe, eu sei que ela é meio louca. 

 Já teve algumas situações em que seus pais te ajudaram a estudar? 
Não, meus pais não. Só a minha cunhada que vai lá em casa quando eu peço. Ela me ajuda. 

 Quando você estuda na segunda-feira, quais são as atitudes que os seus pais têm enquanto você está 
estudando? 
Eu fico sozinha em casa. 

 E eles ficam aonde? 
Não sei, às vezes a minha mãe deve estar trabalhando, às vezes deve estar com meu pai. 

 Então é um horário que você sempre fica sozinha? 
É, das 7 até meia-noite mais ou menos. 

 E quando você termina de estudar, eles já estão em casa? 
Às vezes estão em casa, às vezes estão fora. 

 Quando eles estão em casa, eles te falam alguma coisa depois de você ter estudado? 
Eles me perguntam o que eu entendi, daí eu falo “nada”. Minha mãe fica braba. Minha mãe fica falando, eu não 
gosto! 

 Quais são as atitudes dos seus pais, ou o que eles falam, quando vêem as suas notas de prova ou 
boletim? 
Eu não mostro.     

 E eles não pedem pra ver? 
Não. No 1º bimestre ela pegou o boletim, daí ela fez um “show” na escola, e brigou comigo. Depois ela nem falou mais 
nada. 

 Como você se sentiu no 1º bimestre quando ela brigou com você? 
Ah! Deu vergonha dela.  

 E nos outros bimestres que ela não falou mais nada, como você se sentiu? 
Ah! Normal. 

 Hoje em dia, como você avalia o seu relacionamento com os seus pais? 
Como...sei lá! Péssimo! Só com o meu pai que é legal, com a minha mãe não é legal. 

 O que você gostaria que mudasse na relação com eles, ou que eles mudassem? 
Que deixasse eu sair mais. É, eu fico o dia inteiro trabalhando, me estresso! Essa parte o meu pai é muito 
ciumento. O problema de sair é que eu peço pra sair, daí ele fala “Peça pra sua mãe”, daí eu peço pra ela, e ela 
“Peça pro teu pai”. Ai, eu fico naquele lero-lero, e nem saio.  
 
 

 


