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A Percepção da Qualidade na Interação Familiar e sua associação com a 

Ansiedade Social e Habilidades Sociais em Adolescentes 

Walquíria S. da Silva e Ana L. N. Carvalho 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – ESR 

RESUMO – O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre as práticas 

educativas parentais, fobia social, atualmente reconhecida como transtorno de ansiedade 

social, e habilidades sociais em adolescentes. Um total de 101 estudantes (12 a 15 e anos), 

no estado do Rio de Janeiro, Brasil, responderam a 4 instrumentos: questionário sócio 

demográfico, desenvolvido mediante a necessidade do estudo, a escala de qualidade na 

interação familiar (EQIF), o inventário de fobia social, versão final em português (SPIN) e a 

inventário de habilidades sociais para adolescentes (IHSA). Como resultados, mães e pais 

diferem na freqüência de expressão de algumas práticas educativas. Meninas apresentam 

mais sintomas de ansiedade social, quando comparadas aos meninos. Meninos, quando 

comparados com as meninas, apresentam o comportamento empático com menor 

freqüência e maior dificuldade. Sobre a qualidade da interação familiar, práticas negativas 

estão associadas a queixas de ansiedade social e problemas de habilidades sociais. 

Palavras-chave: qualidade na interação familiar; práticas educativas parentais; transtorno 

de ansiedade social; habilidades sociais; adolescentes. 

 

The Perception of Quality in Family Interaction and its association with Social Anxiety 

and Social Skills in Adolescents 

 

ABSTRACT – The purpose of this study was to examine the association between parenting 

educative practices and social phobia disorder, nowadays recognized as social anxiety 

disorder, and social skills and adolescents. A total of 101 students (ages 12-15), from Rio de 

Janeiro state, Brazil, answered four instruments: the socio-demographic questionnaire, 

developed according to the study needs; the family interaction quality scale (EQIF), the social 

phobia inventory, final version in Portuguese (SPIN) and the social skills inventory for 

adolescents (IHSA). As results, mothers and fathers differ in the frequency of expression of 

some educational practices. Girls have more social anxiety symptoms compared to boys. 
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Boys, when compared with girls, present the empathic behavior with less frequency and 

greater difficulty. On the quality of family interaction, negative practices are associated with 

complaints of social anxiety and social skills problems.  

Keywords: family interaction quality; parenting educative practices; social anxiety disorder; 

social skills; adolescents. 

  



7 
 

 
 

Adolescência 

O Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] (1990) denomina adolescência como o 

período dos 12 aos 18 anos de idade. Nessa etapa, as mudanças biológicas da puberdade 

apontam para o fim da infância. Há um crescimento acelerado em altura e peso, mudanças 

nas proporções e na forma do corpo e aquisição de maturidade sexual (Papalia, Olds & 

Feldman, 2006; Shaffer, 2005). Essa nova fase oferece oportunidades de crescimento, não 

somente no âmbito físico, mas também em competência cognitiva e social, em autonomia, 

em autoestima e em outros aspectos (Papalia et al., 2006). 

Piaget (1964/2004) caracteriza essa fase como “operações formais”, onde o 

adolescente torna-se capaz de raciocinar de maneira abstrata e fazer juízos morais 

sofisticados, possuindo um novo e mais flexível modo de manipular as informações. 

Sobre o desenvolvimento social-afetivo, destacam-se nesta etapa as transformações 

nas relações familiares (Papalia et al., 2006) e um maior envolvimento com pessoas da sua 

idade (Papalia et al., 2006). Nesta etapa são comuns os conflitos familiares, oscilações de 

humor e comportamentos de risco (Arnett, 1999 citado por Papalia et al., 2006). De acordo 

com Larson e Richards (1994), citado por Papalia et al. (2006), muitos adolescentes sentem-

se tímidos, envergonhados, desajeitados, solitários, nervosos ou ignorados. Papalia et al. 

(2006), citando Arnett (1999), esclarecem que grande parte dos conflitos envolvendo o 

ambiente familiar ocorre em torno da busca por independência exercida pelo adolescente. 

Além disso, o trabalho dos pais, o relacionamento conjugal, as situações econômicas e o 

estilo parental adotado afetam diretamente os relacionamentos com os filhos. 

Práticas, Estilos Parentais e Qualidade da Interação Familiar 

A família possui um papel fundamental no crescimento da criança e do adolescente, 

estando presente no processo de sua socialização, difundindo valores e crenças, além de 
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propiciar aprendizagens (Oliveira, Siqueira, Dell’Aglio & Lopes, 2008; Shaffer, 2005; Stasiak, 

Weber & Tucunduva, 2014). 

A família é considerada como um sistema dinâmico, indo além de um ambiente no 

qual acontecem mudanças desenvolvimentais, sua dinâmica também muda com o 

desenvolvimento de seus membros (Shaffer, 2005). Com isso, pensa-se na relação que os 

pais possuem com seus filhos quando estão na adolescência e como essa interação precisa ir 

se transformando de acordo com o surgimento de novas demandas. 

Desse modo, procurando encontrar uma melhor forma de fazer uma avaliação 

adequada da interação dos pais com seus filhos, Weber, Stasiack e Brandenburg (2003) 

apresentam o conceito de Qualidade na Interação Familiar (QIF), que está associado à 

relação entre a criança/adolescente e seus pais, bem como entre o casal e sua 

complexidade. Desse modo, foi elaborada a Escala de Qualidade na Interação Familiar (EQIF) 

para avaliar este construto, tendo como objetivo detectar um contexto familiar de proteção 

ou de risco, fornecendo um padrão de comportamento familiar (Weber, Salvador & 

Brandenburg, 2009). 

Diferentes estudos sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente apontam 

que a dinâmica familiar pode exercer influência no processo de desenvolvimento. Essas 

pesquisas procuram mostrar como a qualidade na interação familiar influencia 

significativamente no desenvolvimento psicossocial dos jovens (Loos &Cassemiro, 2010; 

Weber, Prado, Salvador & Brandenburg, 2008; Weber, Stasiack et al., 2003). Como a 

interação entre pais e filhos é complexa, os estudos buscam esclarecer as variáveis de 

proteção e risco presentes nessa relação. Algumas pesquisas apresentam o conceito de 

estilos parentais e outras descrevem as práticas parentais, também conhecidas como 

práticas educativas parentais (Camacho & Matos, 2007; Hutz & Bardagi, 2006; Pacheco, 
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Teixeira & Gomes, 1999; Toni & Hecaveí, 2014; Weber, Brandenburg & Viezzer, 2003; 

Weber, Prado, Viezzer & Brandenburg, 2004; Weber, Selig, Bernardi & Salvador, 2006). 

Sobre as práticas e estilos parentais, alguns autores diferenciam esses dois conceitos. 

Os estilos parentais se referem a um parâmetro mais geral de comportamento, todo um 

conjunto de condutas, gerando diferentes climas emocionais no ambiente familiar (Loos & 

Cassemiro, 2010; Rinhel-Silva, Constantino & Rondini, 2012; Weber, Seliget al., 2006; Weber 

et al., 2008). As práticas parentais são mais específicas, estando relacionadas às estratégias 

adotadas pelos pais para modelar (suprimir ou incentivar) os comportamentos dos filhos, de 

acordo com o que os pais acreditam serem os mais adequados (Alvarenga, 2001). 

Compreende-se, então, que as práticas parentais são diversas e costumam ser 

definidas pelos pais muito cedo na vida da criança (Weber et al., 2008). Na literatura tem-se 

buscado descobrir quais práticas parentais teriam consequências positivas na vida das 

crianças e dos adolescentes, sendo alguns exemplos o envolvimento afetivo, a apresentação 

de regras, bem como, a sua monitoria e a boa comunicação familiar (Cia, Pamplin & Del 

Prette, 2006; Stachiw, Tamboril & Stachiw, 2016; Weber, Salvador et al., 2006).  

Dessa forma, o contexto familiar tem sido considerado como um espaço que pode 

influenciar na vida das crianças e dos adolescentes, trazendo benefícios ou prejuízos (Weber 

et al., 2008), propiciando no desenvolvimento de repertórios comportamentais desses 

jovens. Desse modo, podemos identificar fatores de risco ou de proteção, não sendo uma 

dicotomia, mas sim uma predominância no ambiente familiar (Weber et al., 2009).  

Reppold (2002), citado por Weber, Salvador et al. (2006), descreve os fatores de risco 

como condições que estão relacionadas a uma alta probabilidade de repercussão negativa 

ou desfavorável, enquanto os fatores protetivos são contrários às condições de risco, 

ajudando na melhora da resposta do indivíduo, reduzindo a possibilidade de ter problemas 

de desenvolvimento. Por exemplo, os autores Hutz e Bardagi (2006) encontraram influência 
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dos estilos parentais na resposta de ansiedade, de depressão e na indecisão profissional em 

adolescentes. Sobre ansiedade social e rendimento acadêmico em adolescentes, Camacho e 

Matos (2007) verificaram que quanto maiores os níveis de carinho e autonomia dados pelos 

pais, menores são os índices de ansiedade social e melhor é o rendimento acadêmico. E, 

quanto maiores os níveis de proteção dados pelos pais, maiores são os índices de ansiedade 

social e pior é o rendimento acadêmico dos adolescentes. 

 

Ansiedade 

A ansiedade pode ser definida como um sentimento desagradável relacionado ao 

medo de algo desconhecido (Castillo, Recondo, Asbahr e Manfro, 2000). Ela é considerada 

algo normal, que auxilia os indivíduos no processo de adaptação ao novo, preparando o 

corpo para uma situação perigosa, desconhecida ou inesperada, ajudando na autoproteção. 

(Borges, Manso, Tomé & Matos, 2008; Gauer, Zogbi, Beidel & Rodríguez, 2006; Vilete, 

Coutinho & Figueira, 2004). 

Sobre o medo e a ansiedade, no DSM V é esclarecido que o medo está relacionado a 

uma reação emocional com foco a um risco imediato detectado, enquanto a resposta 

ansiosa acontece de forma antecipatória a algo que pode vir acontecer ou não, isto é, uma 

ameaça futura (Associação Americana de Psiquiatria [APA], 2014). 

Stallard (2010), citando Weems e Stickle (2005), discorre que a resposta da ansiedade 

possui elementos importantes, sendo eles cognitivos, fisiológicos e comportamentais. O 

primeiro envolve a avaliação antecipada de ameaça no contexto, o aspecto fisiológico 

predispõe o corpo para alguma ação que venha a ser fundamental (por exemplo, luta ou 

fuga), enquanto a questão comportamental auxilia o indivíduo a antecipar e esquivar de um 

perigo futuro.  
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A ansiedade deixa de ser funcional, podendo ser classificada como patológica, 

quando aumenta de intensidade, passando a ser desproporcional em relação ao estímulo. 

Os sintomas ansiosos podem se tornar persistentes e incapacitantes, limitando e 

interferindo de maneira negativa na vida das pessoas (Borges et al., 2008; Castillo et al., 

2000; Gonçalves e Heldt, 2009; Stallard, 2010; Vilete et al., 2004), podendo trazer prejuízos 

na área acadêmica, no emprego, nos relacionamentos afetivos, dentre outros aspectos da 

vida (D’El Rey, 2001). Quando incapacitante, persistente e desproporcional às demandas do 

ambiente, a ansiedade perde a sua finalidade adaptativa (Castillo et al., 2000) e passa a 

compor o que denominamos de Transtornos de Ansiedade (TA) 

Os TAs em crianças e jovens podem criar sérios impactos no processo de 

desenvolvimento, podendo trazer prejuízos para o processo de aprendizagem, no 

estabalecimento de amizades e nas relações familiares (Stallard, 2010). Dentre os TAs, 

destacamos, no presente estudo, o Transtorno de Ansiedade Social. 

 

Transtorno de Ansiedade Social (Ansiedade Social) 

A ansiedade social é vista como crônica, caracterizada por vergonha intensificada e 

medo exagerado de avaliação negativa para variadas situações e contextos sociais, como de 

ser humilhado ou ridicularizado (Asbahr, 2004; Ito et al., 2008; Levitan, Rangé & Nardi, 2008; 

Reinecke et al., 2009). Segundo a Classificação Internacional das Doenças, CID-10, a 

ansiedade social costuma ter início na adolescência, sendo caracterizada pelo medo do 

jovem de se expor em contextos sociais (Organização Mundial da Saúde [OMS], 1993). De 

acordo com o DMS V, no transtorno de ansiedade social, o indivíduo é temeroso e evita 

contatos e situações sociais (esquiva fóbica) que envolvem a possibilidade de ser avaliado de 

forma negativa pelas pessoas, ficar embaraçado, ser humilhado ou rejeitado (APA, 2014). 
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O transtorno de ansiedade social pode resultar na presença de sintomas físicos como 

rubor, tremor aumentado, taquicardia, palidez, falta de ar, ondas de calor e frio, diarréia, 

náuseas, urgência miccional, sudorese e outras queixas. (APA, 2014; Asbahr, 2004; Borges et 

al., 2008; Ito et al., 2008; Levitan et al., 2008; OMS, 1993; Reinecke et al., 2009; Vianna, 

Campos, & Landeira-Fernandez, 2009). É importante salientar que, às vezes, esses sinais 

secundários podem ser vistos pelas pessoas como o problema principal (OMS, 1993). 

Há dois subtipos que podem caracterizar a ansiedade social – o generalizado e o 

circunscrito – onde a distinção está na quantidade e diversidade de ocorrências sociais 

temidas. Enquanto o subtipo generalizado está relacionado ao medo insistente à maioria das 

interações sociais e que necessitam de desempenho, o segundo está associado ao temor de 

situações sociais limitadas (ABP, AMB & CFM, 2011; Angélico, Crippa, & Loureiro, 2012; APA, 

2014; Gauer et al., 2006; Ito et al., 2008; Reinecke et al., 2009). 

As manifestações clínicas são bastante semelhantes nas diferentes faixas etárias, 

distinguindo-se apenas em alguns aspectos. Durante a adolescência, por exemplo, os receios 

estão mais relacionados a comparações sociais, sendo comum a ansiedade em relação a 

falhas, críticas e aparência física (Warren & Sroufe, 2004, citado por Stallard, 2010). Os 

estressores estão associados às pressões acadêmicas, a problemas com o ambiente na sala 

de aula, com a autoridade ou com a relação com os pares (Borges et al., 2008).  

Epidemiologia 

A ansiedade social atinge indivíduos muito jovens. O pico de incidência ocorre aos 15 

anos de idade e a predominância no decorrer da vida é estimada entre 2,4% a 16%, de 

acordo com os estudos populacionais americanos e europeus encontrados por Gauer et al. 

(2006). Isolan, Pheula e Manfro (2007) relatam que adolescentes têm maiores índices de 

prevalência de ansiedade social do que crianças. De acordo com o DSM V, a idade média de 
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início do transtorno nos Estados Unidos é 13 anos, e 75% dos indivíduos têm idade de início 

entre 8 e 15 anos idade. 

Sobre as comorbidades, os indivíduos diagnosticados com ansiedade social, em 

qualquer faixa etária, têm maior risco de apresentar outros diagnósticos psiquiátricos, entre 

eles estão os outros transtornos de ansiedade, depressão e dependência de substâncias 

psicoativas, como álcool e tranquilizantes (APA, 2014; Castillo et al., 2000; Isolan et al., 2007; 

Ito et al., 2008; Porto, 2005; Reinecke et al., 2009; Vianna et al., 2009; Vilete et al., 2004; 

Vilete, Figueira & Coutinho, 2006). 

 

Etiologia 

O desenvolvimento da ansiedade social ocorre de forma multifatorial, envolvendo 

uma combinação de variáveis biológicas e ambientais, em que o histórico do 

desenvolvimento e da aprendizagem possuem um papel relevante (APA, 2014; Castillo et al., 

2000; Gonçalves & Heldt, 2009; Porto, 2005; Reinecke et al., 2009; Stallard, 2010). Reinecke 

et al. (2009) citam vários trabalhos empíricos que destacam o fator biológico, tais como a 

genética e o temperamento. Essa vulnerabilidade biológica, através da genética e do 

temperamento, é vista na forma de hipersensibilidade ao estresse e desafios que podem 

predispor o indivíduo ao desenvolvimento de transtorno de ansiedade (Porto, 2005; Stallard, 

2010). Contudo, embora exista essa associação com a ansiedade, nem todas as crianças com 

essa vulnerabilidade desenvolvem o diagnóstico, estando sujeito à interação gene-ambiente, 

ou seja, crianças com uma predisposição de inibição comportamental são mais suscetíveis às 

influências do ambiente (APA, 2014; Ito et al., 2008; Stallard, 2010). 

Assim, há a compreensão de que a ansiedade social é dependente, também, de 

variáveis ambientais, havendo fatores de risco ou de proteção, tais como estilo parental, 
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aprendizagem por observação, experiências com pares, entre outros (APA, 2014; Porto, 

2005; Reinecke et al., 2009; Stallard, 2010). 

Especificamente sobre as práticas e estilos parentais, é possível perceber que a 

família possui um papel fundamental para a etiologia da ansiedade social, como uma 

variável ambiental que fornece um cenário dentro do qual o comportamento ansioso pode 

ser moderado e/ou reforçado (Porto, 2005; Reinecke et al., 2009; Stallard, 2010).  

A psicopatologia dos pais pode resultar na exposição frequente do filho ao 

comportamento ansioso, servindo como modelo para a criança. Como também, os filhos 

podem ser reforçados através do exercício parental, no qual os pais de crianças ansiosas 

incentivam comportamentos de esquiva dos seus filhos (reforçamento). Dessa forma, os 

comportamentos parentais de superproteção e controle têm sido associados à manutenção 

dos transtornos de ansiedade, limitando o desenvolvimento da autonomia dos filhos, 

aumentando a dependência, restringindo as oportunidades para o desenvolvimento das 

crianças (Ito et al., 2008; Reinecke et al., 2009; Stallard, 2010). 

Assim, compreendemos que os fatores genéticos, individuais e ambientais 

desempenham um papel relevante na etiologia e manutenção do transtorno de ansiedade 

social (APA, 2014; Castillo et al., 2000; Gonçalves & Heldt, 2009; Porto, 2005; Reinecke et al., 

2009; Stallard, 2010). 

 

Intervenções 

Entre as diversas modalidades de psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental 

(TCC) tem sido bastante estudada para o tratamento da ansiedade social e tem se mostrado 

eficaz (ABP, AMB & CFM, 2011; D’El Rey & Pacini, 2006; Isolan et al., 2007; Ito et al., 2008; 

Reinecke et al., 2009).  
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De modo geral, a intervenção é constituída por uma abordagem multimodal, que 

inclui orientação aos pais e à criança, técnicas cognitivo-comportamentais, intervenções 

familiares e uso de psicofármacos, sendo utilizados estes de acordo com cada caso (Castillo 

et al., 2000; Gonçalves & Heldt, 2009; Ito et al., 2008; Porto, 2005). O treinamento em 

habilidades sociais é um recurso que gera bons resultados, considerando que indivíduos com 

ansiedade social apresentam baixo repertório em habilidades sociais (Angélico, Crippa e 

Loureiro, 2006; Levitan et al., 2008). 

 

Habilidades Sociais 

As habilidades sociais, para os autores Del Prette e Del Prette (2001), estão 

associadas a classes diferentes de comportamentos sociais que são apresentadas pelos 

indivíduos em situações interpessoais. Elas favorecem a constituição de um relacionamento 

saudável com as outras pessoas (Del Prette & Del Prette, 2005). 

Sobre o treinamento em habilidades sociais, Caballo (1996) assinala que as primeiras 

tentativas foram estudos realizados com crianças por diferentes autores, como Jack (1934), 

Murphy, Murphy e Newcomb (1937), Page (1936), Thompson (1952) e Williams (1935). A 

partir da década de 70, o tema HS foi se propagando a partir da Inglaterra e dos Estados 

Unidos para outros países. 

Podendo hoje ser considerado um campo bem estruturado, pesquisas sobre 

habilidades sociais, e seu treinamento, têm mostrado que estas exercem importante 

influência em diversas áreas de vida dos indivíduos. Déficits no repertório de habilidades 

sociais estão associados a problemas de competência acadêmica, bem como a desordens 

emocionais, como a ansiedade social (Angélico et al., 2012; Bandeira, Rocha, Pires, Del 

Prette & Del Prette, 2006; Bandeira, Rocha, Souza, Del Prette & Del Prette, 2006; Casali-
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Robalinho, Del Prette & Del Prette, 2015; Del Prette & Del Prette, 2015; Del Prette, de 

Oliveira, Barreto & Freitas, 2012), mostrando assim, a importância de estudos na área. 

Del Prette e Del Prette (2001; 2006; 2015) organizam as habilidades sociais em 

classes e, dentro delas, subclasses. Entre as principais classes encontram-se habilidades 

sociais de civilidade (cumprimentar as pessoas, despedir-se, seguir regras ou instruções etc), 

habilidades sociais de assertividade (relacionadas a expressar sentimentos negativos, 

defender os próprios direitos, resistir à pressão dos colegas etc). Outra classe das 

habilidades sociais é a empatia (demonstrar respeito às diferenças, compreender pela 

perspectiva do outro etc). Esta é considerada uma habilidade muito importante para uma 

interação saudável, sendo cada vez mais valorizada e estudada (Pavarino, Del Prette & Del 

Prette, 2005; Rodrigues & Ribeiro, 2011). 

Pensando no período da infância e adolescência, com suas demandas e 

complexidades, Del Prette e Del Prette (2005) propuseram 7 classes de habilidades sociais, 

sendo elas: autocontrole e expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, 

fazer amizades, solução de problemas interpessoais e habilidades sociais acadêmicas (Del 

Prette e Del Prette, 2015). 

As habilidades sociais são adquiridas através do processo de aprendizagem, sendo a 

infância considerada uma fase crítica para esse desenvolvimento (Bandeira, Rocha, Pires et 

al., 2006; Caballo, 2014). A aquisição e aperfeiçoamento das habilidades sociais podem 

acontecer por diferentes processos, sendo eles: a modelação (as crianças observam seus 

pais em interação tanto com eles, como com outras pessoas), ensino direto (ou seja, 

instrução, frases como “peça desculpas”), como também as respostas sociais podem ser 

reforçadas e punidas(modelando o comportamento da criança) e outra questão seria a 

oportunidade de praticar os comportamentos em diferentes situações (Caballo, 2014; Del 

Prette & Del Prette, 2001, 2005, 2010).  
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A relevância das habilidades sociais para a vida das crianças e adolescentes é 

mencionada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sugerindo que os serviços de saúde 

incluam a promoção das habilidades de vida, da qual integram as habilidades sociais, 

conhecidas como empatia, comunicação, “lidar com” emoções e estresse, solução de 

problemas e tomada de decisão (Del Prette& Del Prette, 2005). 

Levando em consideração que déficts no repertório de habilidades sociais podem ser 

considerados como fatores de risco, a promoção precoce de habilidades sociais na infância e 

na adolescência pode ser enxergada como uma importante estratégia de intervenção em 

problemas interpessoais (Del Prette & Del Prette, 2015). 

Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a associação entre a qualidade 

da interação familiar e sintomas de ansiedade social e habilidades sociais em adolescentes. 

 

Método 

Participantes 

O grupo amostral foi composto por 101 adolescentes, com idade entre 12 a 15 anos. 

Desses, 33 eram do sexo masculino (M = 13,39 anos; DP = 1,12) e 68 do sexo feminino (M = 

13,06 anos; DP = 1,0). Os participantes eram alunos que cursavam do 5º ano do Ensino 

Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, matriculados em escolas do município de 

Itaperuna e Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro. Antes de iniciar a 

participação no estudo, os pais/responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo 1) e apenas aqueles adolescentes que concordaram verbalmente com a 

participação fizeram parte da amostra. 
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Tabela 1 

Dados descritivos da amostra 

Variável N % 

Sexo   

Masculino 33 32,7 

Feminino 68 67,3 

Ano Escolar   

5 ano Ensino Fundamental 2 2,0 

6 ano Ensino Fundamental 9 8,9 

7 ano Ensino Fundamental 37 36,6 

8 ano Ensino Fundamental 26 25,7 

9 ano Ensino Fundamental 22 21,8 

1 ano do Ensino Médio 4 4,0 

2 ano do Ensino Médio 1 1,0 

Situação conjugal dos pais   

Casados 64 63,3 

Separados 10 10,0 

Outros 27 26,7 

Possuem irmãos   

Sim 93 92,1 

Não 8 7,9 

Alunos de escolas   

Pública 44 43,6 

Privada 57 56,4 

Idade Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana Máxima 

Meninos 13,3 1,1 12 15 

Meninas 13,0 1,0 12 15 

 

Instrumentos 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Questionário Sócio-Demográfico 

O instrumento, um questionário composto por 13 perguntas, sendo 8 abertas e 5 de 

múltipla escolha, foi desenvolvido para que fossem recolhidas informações sobre as 

características da amostra. As questões eram relacionadas, por exemplo, à composição 

familiar, ao ano escolar, entre outros dados significativos. 

 

Escala de Qualidade na Interação Familiar (EQIF) 

 O EQIF foi utilizado a fim de colher informações sobre a percepção da qualidade na 

interação familiar (Weber, Salvador & Brandenburg, 2006; Weber, Salvador & Brandenburg, 

2009). O instrumento possui 40 questões, divididas em 9 escalas, sendo classificadas em 

“positivas” e “negativas”. As positivas são Envolvimento, Regras e Monitoria, Comunicação 

Positiva dos Filhos, Modelo Parental, Sentimento dos Filhos e Clima Conjugal Positivo. 

Enquanto as escalas negativas são Punição Corporal, Comunicação Negativa e Clima Conjugal 

Negativo. O preenchimento é feito em uma escala que varia entre 1 (nunca) e 5 (sempre). O 

adolescente analisa as afirmações e responde sobre seu pai e sua mãe, ou responsável que 

preenche o papel, de forma separada (Weber, Prado, Salvador & Brandenburg, 2008).  

 

Inventário de Fobia Social (SPIN- Social Phobia Inventory) 

A utilização do SPIN teve como objetivo avaliar a existência de comportamentos 

característicos do Transtorno de Ansiedade Social. O instrumento foi adaptado para a 

população brasileira (Osório, 2008), possuindo uma linguagem simples e adequando à faixa 

etária do presente estudo. O inventário apresenta 17 itens que compõem três escalas, sendo 

elas: Medo, formado pelos itens 1, 3, 5, 10, 14 e 15; Evitação (esquiva de situações), 

composta pelos itens 4, 6, 8, 9, 11, 12 e 16 e Sintomas Fisiológicos (desconforto físico, como 

palpitações cardíacas, tremores etc), através dos itens 2, 7, 13 e 17, variando entre 0 (nada) 
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e 4 (extremamente). O questionário traz tanto situações de desempenho, como também de 

interações sociais (Vilete, Coutinho & Figueira, 2004). Dessa forma, a pontuação final pode 

variar entre 0 e 68 pontos, tendo como nota de corte o valor 19 (Osório, 2008).  

 

Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA) 

O IHSA é um instrumento de auto-relato que possui 38 itens, onde cada item 

descreve uma situação de interação social e uma possível reação a ela. Para cada item são 

apresentadas duas colunas para serem assinaladas: frequência e dificuldade. Para a 

primeira, trata-se de uma escala likert que varia de 0-2 a 9-10 (em cada 10 situações, marcar 

a frequência), enquanto para dificuldade, a escala de cinco pontos varia de “nenhuma” a 

“total” dificuldade. O instrumento é dividido em 6 subescalas, sendo elas: Empatia, 

Autocontrole, Civilidade, Assertividade, Abordagem Afetiva e Desenvoltura Social. A 

instrução dada ao adolescente caso ele não tenha passado por determinada situação é como 

ele imaginaria reagir em determinado contexto (Del Prette & Del Prette, 2015). 

 

Procedimentos 

O projeto da presente pesquisa foi submetido à avaliação do comitê de ética. O 

contato com os participantes foi feito através da autorização da direção das Escolas. Os 

adolescentes foram esclarecidos de forma oral sobre a pesquisa e seus pais/responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como condição para 

participação na pesquisa. No retorno às escolas foram recolhidos os TCLEs assinados e então 

foram aplicados os instrumentos. 
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Procedimentos de Análise de Dados 

Os dados dos participantes foram inseridos em planilha de Excel. Toda a análise 

estatística foi feita utilizando o software estatístico SPSS – Statistical Package for the Social 

Sciences (versão 20). 

A Escala de Qualidade na Interação Familiar foi analisada de duas maneiras, ambas 

sugeridas pelos autores (Weber et al., 2009): 

A identificação de crianças e adolescentes com fator de proteção e fator de risco nas 

interações familiares foi realizada usando os percentis encontrados no estudo de validação 

da escala. Assim, a análise foi iniciada através do somatório dos escores obtidos na EQIF pai 

e mãe nas subescalas positivas (Envolvimento, Regras e Monitoria, Comunicação Positiva dos 

Filhos, Modelo Parental, Sentimento dos Filhos e Clima Conjugal Positivo). Através deste 

somatório foi obtido o valor Total Positivo (TP). O valor Total Negativo (TN) foi calculado 

através do somatório dos escores obtidos na EQIF pai e mãe nas subescalas negativas 

(Punição Corporal, Comunicação Negativa e Clima, Conjugal Negativo). Adolescentes com 

fator de proteção foram aqueles que possuíam TP igual ou maior do que 227 e TN igual ou 

menor do que 42. Os adolescentes com fatores de risco possuíam TP igual ou menor do que 

205 e TN igual ou maior do que 50. 

A segunda forma de análise foi para a identificação dos adolescentes com queixa e 

sem queixa em cada uma das subescalas do EQIF. Assim, cada participante foi classificado 

como baixo escore, médio escore e alto escore em cada uma das 9 subescalas. Para isso 

foram retirados os percentis 40 e 60 de cada uma das subescalas. Participantes com baixo 

escore possuíam percentil igual ou menor do que 40. Participantes com médio escore 

possuíam percentil maior do que 40 e menor do que 60. Participantes com alto escore 

possuíam percentil igual ou maior do que 60. Desta forma, para as subescalas positivas, 

participantes com baixo escore foram classificados como com queixa, enquanto que 
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participantes com médio e alto escores foram classificados como sem queixa. Já para as 

subescalas negativas, participantes com baixo e médio escores foram classificados como sem 

queixa, enquanto que aqueles com alto escore foram classificados como com queixa.  

Para a análise do SPIN, a nota de corte utilizada foi 19, conforme sugerido por Osório 

(2008). Assim, adolescentes cujo valor total da escala foi igual ou maior do que 19 foram 

classificados como tendo sintomas característicos de Transtorno de Ansiedade Social. 

Para o IHSA foi calculado o somatório que cada adolescente obteve nas subescalas, 

considerando tanto a interpretação para a freqüência quanto a interpretação para a 

dificuldade. Assim, os adolescentes eram inseridos no grupo com queixa quando 

apresentavam, ao mesmo tempo, em cada subescala, percentil de 1 a 25 na interpretação 

para a freqüência e percentil de 76 a 100, na interpretação para a dificuldade (Del Prette& 

Del Prette, 2015). 

Diante destes dados, iniciou-se a análise através da comparação entre o uso dos nove 

diferentes tipos de práticas (positivas e negativas) pelos pais e pelas mães. Para isso foram 

obtidas as médias e os desvios-padrão para os escores de cada escala, permitindo a análise 

comparativa entre os cuidadores (pais e mães), sendo este cálculo feito utilizando-se o Teste 

T de Student (Test T). A influência do sexo nos escores do SPIN e IHSA também foi analisada 

através da obtenção das médias e dos desvios-padrão em cada um dos instrumentos, sendo, 

posteriormente, utilizado o Teste T de Student (Test T). 

A influência da percepção da qualidade da interação familiar nos sintomas de 

ansiedade social e nas habilidades sociais foi analisada através do cálculo do Qui-quadrado 

ou do Teste exato de Fischer, sendo estabelecido o nível de significância ≤ 0,05. 
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Resultados 

Diferenças entre os cuidadores (mães e pais) nas subescalas 

 Observamos que as mães, segundo a percepção dos adolescentes, quando 

comparadas aos pais, apresentam, mais frequentemente, os comportamentos associados ao 

Envolvimento (t = 4,102; gl = 198,34; p < 0,001), ao estabelecimento de Regras/Monitoria (t 

= 5,009; gl = 200; p < 0,001), à Comunicação Positiva (t = 5,495; gl = 193,48; p < 0,001), ao 

Modelo (t = 2,952; gl = 200; p = 0,004) e ao Sentimento (t = 2,393; gl = 200; p = 0,018). Nas 

demais subescalas não houve diferença estatisticamente significativa (Tabela 2).  

  



24 
 

 
 

Tabela 2 

Comparação pontuação dos cuidadores nas escalas Envolvimento, Regras/Monitoria, 

Comunicação Positiva, Modelo e Sentimento 

Cuidador Subescala 

 Envolvimento 

 Média Desvio padrão 

Mãe 31,76 6,83 

Pai 27,62 7,49 

 Regras/monitoria 

Mãe 16,68 3,13 

Pai 14,14 4,03 

 Comunicação positiva 

Mãe 9,75 3,86 

Pai 7,01 3,20 

 Modelo 

Mãe 11,20 2,72 

Pai 9,97 3,18 

 Sentimento 

Mãe 21,39 4,44 

Pai 19,76 5,18 

 

Influência do Sexo na SPIN e na ISHA 

 Observamos influência do sexo nos escores da SPIN, onde as meninas apresentaram 

valores mais elevados nas subescalas Fisiologia (t = 3,442; gl = 89,10; p = 0,001) e no Escore 

Total (t = 2,702; gl = 85,08; p = 0,008). Não houve diferença estatisticamente significativa nas 

demais subescalas (Tabela 3). 
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 Na IHSA foi observada a influência do sexo na subescala Empatia (freqüência e 

dificuldade), onde as meninas apresentaram escore mais elevado na medida de freqüência (t 

= 2,320; gl = 47,88; p = 0,025) e mais baixo na medida de dificuldade (t = - 2,379; gl = 44,91; p 

= 0,022), quando comparadas aos meninos. Nas demais subescalas não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (Tabela 3). 

Tabela 3 

Influência do sexo no SPIN e no IHSA 

Sexo ESCALAS 

 SPIN 

 Subescala Fisiologia 

 Média Desvio padrão 

Meninas 6,31 3,89 

Meninos 4,06 2,60 

 Escore Total 

Meninas 25,00 11,82 

Meninos 19,45 8,44 

 IHSA 

 Empatia (frequência) 

Meninas 26,44 7,37 

Meninos 21,73 10,48 

 Empatia (dificuldade) 

Meninas 7,16 5,04 

Meninos 10,76 7,94 
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Associação entre o EQIF, o SPIN e o IHSA 

 Uma análise utilizando o qui-quadrado foi executada para avaliar a existência de 

associações entre os dados do EQIF, os sintomas de ansiedade social e a presença de déficit 

de habilidades sociais. 

 Na análise considerando adolescentes do grupo de proteção e risco, avaliados pelo 

EQIF, foi encontrada diferença estatisticamente significativa, onde participantes do grupo de 

risco apresentavam, mais frequentemente, sintomas de ansiedade social (χ2 = 4,912; gl = 1; p 

= 0,027). O mesmo aconteceu na associação deste grupo com algumas das subescalas do 

IHSA. Contudo, uma vez que 25% das células, nestas análises, apresentaram frequência 

menor do que 5, o teste estatístico apropriado foi o da Probabilidade Exata de Fischer, sendo 

observado um valor p = 0,002 para as subescalas Autocontrole e Civilidade, valor p = 0,004 

para a subescala Desenvoltura Social e valor p = 0,019 para o Escore Total, para uma 

hipótese bilateral. Assim, verificamos que adolescentes do grupo de risco apresentavam 

mais problemas na emissão de comportamentos de autocontrole, civilidade, desenvoltura 

social e também apresentavam baixos níveis de habilidades sociais (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Associação entre os grupos de proteção e risco do EQIF com o SPIN (escores total) e as 

subescalas do IHSA 

 EQIF 

 Grupo proteção Grupo risco Total 

SPIN (ansiedade 

social) 

   

Sem queixa 

Com queixa 

IHSA (Autocontrole) 

11 

7 

10 

24 

21 

31 

 

Sem queixa 17 18 35 

Com queixa 1 16 17 

IHSA (Civilidade)    

Sem queixa 18 21 39 

Com queixa 0 13 13 

IHSA (Desenvoltura 

Social) 

   

Sem queixa 17 19 36 

Com queixa 1 15 16 

IHSA (Escore Total)    

Sem queixa 17 21 38 

Com queixa 1 13 14 

Apenas adolescentes do grupo de proteção ou risco. N = 52 

 

Na análise das 9 subescalas do EQIF (pai/mãe) e do SPIN (escore total), foi observada 

associação entre o Envolvimento (pai) e os sintomas de ansiedade social (χ2 = 4,918; gl = 1; p 

= 0,027). Adolescentes com sintomas de ansiedade social relataram, com maior freqüência, 

falta de Envolvimento do pai (Tabela 5). Para as demais subescalas do EQIF não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa. 
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Tabela 5 

Associação da escala Envolvimento pai do EQIF e o SPIN (Escore Total) 

EQIF SPIN 

 Sem queixa Com queixa Total 

Envolvimento pai    

Sem queixa 

Com queixa 

26 

9 

34 

32 

60 

41 

N= 101 

Com o IHSA (Escore Total) foram encontradas associações entre as subescalas do 

EQIF (pai/mãe) e queixas de habilidades sociais. Adolescentes com queixas de habilidades 

sociais relataram, com maior freqüência, menos Clima Positivo (χ2 = 4,077; gl = 1; p = 0,043) 

e menos uso de Modelo por parte do pai (χ2 = 7,488; gl = 1; p = 0,006). Também relatavam 

menos uso de Envolvimento (χ2 = 3,738; gl = 1; p = 0,053), mais uso de Punição (χ2 = 3,700; gl 

= 1; p = 0,054), menos uso de Comunicação Positiva (χ2 = 8,316; gl = 1; p = 0,004), menos uso 

de Modelo (χ2 = 5,770; gl = 1; p = 0,016) e menos uso de Sentimento (χ2 = 3,628; gl = 1; p = 

0,057) por parte das mães. Para a escala de Comunicação negativa (mãe), uma vez que 25% 

das células apresentaram frequência menor do que 5, o teste estatístico apropriado foi o da 

Probabilidade Exata de Fischer, sendo observado um valor p = 0,008, para uma hipótese 

bilateral. Assim, verificamos que adolescentes que relatavam uso de Comunicação Negativa 

por parte das mães apresentavam queixas de habilidades sociais. 
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Tabela 6 

Associação entre as subescalas do EQIF e grupos com e sem queixa no escore total do IHSA 

EQIF IHSA 

 Sem queixa Com queixa Total 

Clima positivo pai    

Sem queixa 

Com queixa 

Modelo pai 

49 

29 

9 

14 

58 

43 

Sem queixa 52 8 60 

Com queixa 26 15 41 

Envolvimento mãe    

Sem queixa 45 8 53 

Com queixa 33 15 48 

Punição mãe    

Sem queixa 38 6 44 

Com queixa 40 17 57 

Comunicação positiva 

mãe 

   

Sem queixa 47 6 53 

Com queixa 31 17 48 

Modelo mãe    

Sem queixa 39 5 44 

Com queixa 39 18 57 

Sentimento mãe    

Sem queixa 48 9 57 

Com queixa 30 14 44 

Comunicação negativa 

mãe 

   

Sem queixa 39 4 43 

Com queixa 39 19 58 

N = 101 

 

Discussão 

No presente estudo, segundo a percepção dos adolescentes, mães usavam, mais 

frequentemente, a Comunicação Positiva, quando comparadas aos pais. Esse resultado 

também foi encontrado no estudo de Cia et al. (2006). A comunicação positiva está 
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relacionada à expressão de opiniões, à consideração às preferências dos filhos, incentivo a 

falar sobre os problemas e disponibilidade para ouvir com atenção e empatia, ou seja, a 

existência de um diálogo construtivo (Weber et al., 2008; Weber et al., 2009). Dados 

semelhantes também foram encontrados em outros estudos realizados em nosso 

laboratório, como os de Guzzo e Carvalho (2016) e Molais e Carvalho (2016), onde foi 

observado que as mães utilizavam, com maior frequência, a Comunicação Positiva, como 

também o estabelecimento de Regras/Monitoria. A apresentação de regras é compreendida 

como uma forma de definir o que o filho deve fazer ou não. A monitoria é supervisionar o 

cumprimento das regras estabelecidas e as atividades dos filhos (Weber et al., 2008). Em 

estudo realizado por Wagner, Predebon, Mosmann e Verza (2005), em uma amostra com 

100 famílias, também foi observado que as mães eram a principal responsável pelo 

estabelecimento de regras nas interações com os filhos. 

Rinhel-Silva et al. (2012) encontraram que as mães apresentam escores mais altos, 

tanto em exigência quanto em responsividade, estabelecendo mais regras e limites e, 

também, possuindo mais atitudes de compreensão perante os filhos. Os resultados obtidos 

em nossa pesquisa, com as mães apresentando índices mais elevados de envolvimento, 

comunicação positiva e regras, confirmam esta característica, ou seja, as mães ainda 

apresentam uma maior aproximação e envolvimento na vida dos filhos, quando comparadas 

aos pais. 

No estudo de Wagner, Falcke, Silveira e Mosmann (2002) foi observado que a mãe é 

o membro da família que os adolescentes mais conversam, além de ser considerada uma 

pessoa muito coerente nos seus discursos e atitudes. Dessa forma, assim como na presente 

pesquisa, percebe-se maior sentimento dos filhos em relação à mãe, sendo que elas também 

possuem um modelo positivo perante seus filhos. Os comportamentos relacionados à 

variável modelo são aqueles em que os pais se comportam de maneira coerente com o 
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modo como instruem os filhos (Stachiw et al., 2016; Weber et al., 2008, Weber, Salvador et 

al., 2006). Portanto, supõe-se que mães e pais ajudam modelando as características 

comportamentais dos filhos e com isso, contribuem para um desenvolvimento social e 

emocional deles (Cia et al., 2006). 

Ainda analisando o papel do sexo nas variáveis estudadas, observou-se que meninas 

apresentaram, mais frequentemente, queixas de sintomas de ansiedade social. Em estudo 

de Camacho e Matos (2007) resultado semelhante foi encontrado, onde as meninas 

possuíram índices maiores de ansiedade social. Analisando estes resultados, os autores 

fazem referência ao estudo de Essau, Peterman e Conradt (1999), onde foi constatado que o 

número de meninas diagnosticadas com ansiedade social é maior do que em meninos. 

No presente estudo foi observado que participantes do sexo feminino obtiveram 

escores mais elevados na subescala Fisiologia. Alguns dos itens que o SPIN traz voltados para 

os sintomas fisiológicos são:“incomodo-me de ficar vermelho na frente das pessoas”, 

“transpirar na frente das pessoas me incomoda”, “sentir palpitações cardíacas me incomoda 

quando estou no meio das pessoas” e “tremer ou estremecer na frente das outras pessoas 

me angustia”. O estudo que apontou resultados semelhantes foi o de Borges et al. (2008), 

onde os autores observaram um índice mais elevado de sintomas físicos em mulheres com 

queixas de ansiedade social. 

Allen, Gotlib, Lewinsohn e Seeley (1998), citados por Borges et al. (2008), comentam 

sobre essas diferenças entre os sexos, porém falam dos transtornos de ansiedade de um 

modo geral e não somente da ansiedade social. De acordo com os autores, duas correntes 

tentam explicar este efeito do sexo: a primeira discorre que as diferenças são determinadas 

genética ou biologicamente, enquanto a segunda destaca que as diferenças estão associadas 

com as experiências e papéis sociais utilizados por homens e mulheres na sociedade. 
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Ainda sobre as diferenças entre os sexos, foi encontrado efeito nas habilidades 

sociais. Nossos resultados apontaram que os meninos possuem maior dificuldade e utilizam 

com menos frequência o comportamento empático, quando comparados com as meninas. 

Sobre este resultado, não há consenso na literatura. 

A empatia é vista como uma habilidade social que inclui “identificar sentimentos e 

problemas do outro, expressar compreensão e apoio, pedir desculpas, negociar soluções em 

situação de conflito de interesses, preocupar-se com o bem estar do outro, guardar segredo, 

elogiar e fazer amizades” Del Prette e Del Prette (2015, p. 21). Essas habilidades são 

importantes para o convívio social e suas interações. Como na presente pesquisa, Sampaio, 

Monte, Camino e Roazzi (2008), estudando grupos de adolescentes, observaram diferença 

significativa entre os sexos, constatando que as meninas tinham escores mais elevados nas 

medidas de empatia que os meninos. Outro estudo que encontrou resultados semelhantes 

foi o de Pavarino et al. (2005), que apontou uma tendência de maior proporção de respostas 

no quesito empatia entre as meninas. Já no estudo de Rodrigues e Ribeiro (2011), os autores 

fizeram uma análise comparativa das médias de respostas empáticas entre ambos os sexos e 

não foi encontrada diferença significativa. 

Especificamente sobre as associações entre as variáveis qualidade da interação 

familiar, ansiedade social e habilidades sociais, constatou que adolescentes inseridos em 

famílias de risco, de acordo com o EQIF, apresentavam, mais frequentemente, queixa de 

ansiedade social, avaliada pelo SPIN. Adolescentes do grupo de risco também apresentaram 

queixas em algumas subescalas do IHSA. 

Sabemos que a avaliação da qualidade predominante das relações familiares é feita 

através das práticas parentais utilizadas pelos pais, o que permite identificar famílias em 

situação de proteção ou de risco (Weber et al., 2009). Dessa forma, com a visão voltada para 

o ambiente familiar, em uma investigação feita por Arrindell (1989), citada por Camacho e 
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Matos (2007), observou-se que as pessoas com queixa de ansiedade social descreviam seus 

pais como pouco calorosos emocionalmente, rejeitadores e sobreprotetores. Pode-se 

entender que essas práticas parentais positivas rebaixadas (envolvimento e comunicação 

positiva) facilitam na construção de famílias de risco. 

Em nosso estudo também foi encontrada associação entre as famílias de risco e as 

subescalas de autocontrole, civilidade e abordagem social e o escore total do IHSA. 

Adolescentes do grupo de risco apresentavam escore rebaixado. 

O autocontrole de acordo com Del Prette e Del Prette (2015) é a habilidade de reagir 

de forma calma a cenários aversivos em geral – situações que produzem sentimentos de 

humilhação, desconforto e raiva. Para esses autores, essas habilidades não significam deixar 

de expressar seu desagrado, mas sim fazer de forma socialmente competente. Outra 

subescala que teve repertório rebaixado foi a civilidade. Supõe que as pessoas com essa 

queixa não possuem um bom conhecimento de normas culturais básicas de convivência. 

Enquanto, a abordagem social/sexual são habilidades requeridas para lidar com situações 

sociais e de conversação, como por exemplo, apresentar trabalhos em grupo ou conversar 

com pessoas de autoridade (Del Prette & Del Prette, 2015). 

No estudo de Cia et al. (2006), observou-se que as práticas positivas dos pais podem 

influenciar no desenvolvimento da assertividade, autocontrole, empatia e da civilidade das 

crianças. Desta forma, compreende-se que a presença de práticas negativas, em famílias de 

risco, traz prejuízo no desenvolvimento de habilidades sociais, conforme encontramos nos 

resultados do presente estudo. 

Prosseguindo as análises, observamos associações entre as subescalas do EQIF 

(pai/mãe) e o escore total do SPIN e do IHSA. 

Sobre a ansiedade social, adolescentes com menos envolvimento dos pais 

apresentaram, mais frequentemente, queixas associadas a este tipo de transtorno de 
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ansiedade. Na literatura, o estudo de Camacho e Matos (2007) apontou que quanto maiores 

os índices de carinho dado pelo pai e autonomia dada pelo pai e mãe, menores são os 

índices de ansiedade social. O tema carinho remete à questão do envolvimento, que de 

acordo com Stachiw et al., (2016), uma das questões dessa prática parental é a 

demonstração do amor dos pais para seus filhos, além da participação em suas vidas, como 

também dar oportunidade para o diálogo e para autonomia do filho (Weber, Salvador et al., 

2006). 

Sobre as interações familiares e sua associação com o escore total de habilidades 

sociais, o estudo de Gomide, Salvo, Pinheiro e Sabbag (2005) salientou que famílias com 

Índice de Estilo Parental (IEP) positivo obtiverem resultados no Inventário de Habilidades 

Sociais (IHS) mais elevado. Enquanto, o estudo de Patterson, Reid e Dishion (1992), citado 

por Gomide et al. (2005), constataram que as famílias de risco possuem habilidades sociais 

rebaixadas. Estes dados estão de acordo com os encontrados no presente estudo, onde 

adolescentes com déficit em habilidades sociais apresentaram queixas em algumas das 

subescalas do EQIF (pai/mãe). 

Especificamente sobre o comportamento de Envolvimento da Mãe, foi encontrada 

associação entre déficits em habilidades sociais e o baixo envolvimento. O mesmo foi 

observado no estudo de Cia et al. (2006), porém, constou-se o envolvimento de ambos os 

responsáveis e não somente da mãe e sua associação com os escores totais do repertório de 

habilidades sociais. 

Na pesquisa de Stasiak et al. (2014) foram observadas associações significativas entre 

o escore total de habilidades sociais e as subescalas do EQIF de envolvimento parental, 

modelo parental e sentimento dos filhos por ambos os pais. Dessa forma, pode-se dizer que 

as habilidades sociais dos filhos são maiores quando os pais se envolvem na vida deles, 

quanto maior for seu modelo e os sentimentos dos filhos (“eu me sinto amado pelos meus 
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pais”). A presente pesquisa chegou a resultados semelhantes, no entanto, o envolvimento 

parental e sentimento dos filhos foram encontrados apenas para as mães, enquanto o 

modelo envolveu ambos os responsáveis.  

No estudo de Stasiak et al. (2014) foi observada uma correlação entre a prática 

parental chamada “punição corporal” da mãe e o autoconceito da criança. Os autores 

relatam que uma criança com uma percepção fraca de si mesma pode trazer dificuldades em 

seus relacionamentos futuros. É apontado que uma baixa qualidade na interação familiar 

(comunicação negativa e punição corporal e a falta de comunicação positiva, por exemplo) 

compromete um bom repertório de habilidades sociais.  

No estudo feito por Weber, Flor, Viezzer & Gusso (2004), citado por Weber, Salvador 

et al. (2006), verificou-se que os maiores índices de habilidades sociais estavam associados 

com maior presença de aspectos positivos e menor presença de aspectos negativos na 

interação familiar. Os dados do presente estudo estão alinhados a estes achados anteriores. 

Adolescentes que relatam mais uso de comunicação negativa, mais uso de punição, menos 

uso de comunicão positiva apresentam menores índices de habilidades sociais. Conforme 

destacam os autores Stasiak et al. (2014), a interação familiar é responsável por 

proporcionar o desenvolvimento de repertórios comportamentais dos adolescentes. Índices 

baixos na qualidade de interação familiar estão associados a baixos escores nas medidas de 

habilidades sociais. 

 

Conclusão 

As práticas parentais, sendo elas positivas ou negativas, contribuem para o 

desenvolvimento socioemocional dos adolescentes, colocando os filhos em situação de 

proteção ou de risco (Weber, Salvador & Brandenburg, 2006).  
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Cabe ressaltar que, apesar da relevância da qualidade da interação familiar, 

constatada na presente pesquisa, no processo de formação dos adolescentes, esta não pode 

ser considerada como único fator influenciador. Outras questões devem ser consideradas, 

como as características individuais, cultura, interação com os pares, entre outros aspectos. 

O presente estudo teve como objetivo associar a qualidade da interação familiar, 

através das práticas parentais percebidas pelos adolescentes, com a ansiedade social e 

habilidades sociais. Os resultados gerados confirmam a hipótese de que há associação entre 

a qualidade da interação familiar com queixas de ansiedade social e queixas de habilidades 

sociais.  

Através desses dados é apresentada a relevância do estudo na temática familiar, 

indicando a importância de mais pesquisas na área com uma amostra de maior número, 

como também, associação com outros aspectos do desenvolvimento. Assim, será possível 

elaborar protocolos de orientações a pais no treinamento de habilidades parentais a fim de 

propiciar um ambiente mais favorável para um melhor desenvolvimento dos adolescentes. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ANEXO 1) 

Dados de identificação 

Título do Projeto: 

A percepção da qualidade da interação familiar e saúde mental em crianças e adolescentes. 
 
Pesquisador Responsável: Ana Lúcia Novais Carvalho 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF/ESR – Campos dos Goytacazes 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99401-0913 

E-mail para contato do Pesquisador: analucianovaiscarvalho@id.uff.br 

Contato alunas participantes: Walquíria Sanches da Silva, estudante de Psicologia (9º Período), (22) 
99764-6082, e-mail: sancheswal@hotmail.com; Fernanda Silva Rosa, estudante de Psicologia (9º 
Período), (22) 99830-7703, e-mail: nandasrosa@hotmail.com 
 

Nome do voluntário: 
__________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. _______________ 

Responsável legal (quando for o caso): 
__________________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa A percepção da 
qualidade da interação familiar nos conteúdos dos pensamentos automáticos de adolescentes e sua 
correlação com sintomas de ansiedade social e habilidades sociais, de responsabilidade da 
pesquisadora Ana Lúcia Novais Carvalho. 

 

Justificativas e objetivos: 

Compreender o papel das práticas e estilos parentais e como os sintomas de ansiedade social 
interferem no desenvolvimento de crianças e adolescentes é relevante para intervenções psicológicas 
direcionadas a esta população. O presente estudo tem como objetivo compreender a relação da 
qualidade na interação familiar com a ansiedade social em adolescentes, como também o repertório 
de habilidades sociais, considerando seus comportamentos no âmbito social. Outra questão a ser 
avaliada são os conteúdos dos pensamentos automáticos de adolescentes que apresentam sintomas 
de ansiedade social. 

Descrição detalhada dos procedimentos: 

Os participantes do estudo serão alunos da escola do município de Itaperuna-RJ, que 
responderão ao questionário sociodemográfico e escalas para avaliar a qualidade na interação 
familiar, ansiedade social, habilidade social e pensamentos automáticos. Todos os instrumentos serão 
preenchidos em sala de aula, com a devida orientação das estudantes de graduação de psicologia, 
participantes do projeto. Para o aluno participar da pesquisa é necessário o prévio consentimento do 
responsável legal, de forma escrita. Como também, uma declaração de anuência assinada pela escola 
consentindo com a pesquisa. 
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Desconfortos e riscos associados e previsão das medidas e cautelas a serem empregadas para 
evitar e/ou reduzir os potenciais danos: 

Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos. Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução no. 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Acrescentamos que todas as informações são confidenciais e, em hipótese alguma, os nomes 
dos participantes serão publicamente divulgados. Os resultados do estudo serão usados para fins 
científicos. A sua participação é voluntária e você poderá retirar o consentimento a qualquer tempo, 
sem que haja nenhum prejuízo ou penalização. 

Benefícios esperados: 

Com os resultados da pesquisa será possível ampliar o conhecimento sobre qualidade na 
interação familiar e sua relação com o desenvolvimento social e emocional dos estudantes, bem 
como a ansiedade social, habilidades sociais e pensamentos automáticos. Este conhecimento levará à 
melhoria das intervenções psicológicas direcionadas a esta população, podendo contribuir 
futuramente para construção de programas de orientação a pais na escola, auxiliando na melhoria do 
desenvolvimento dos adolescentes. 

Contato para sanar dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 
relacionados com a pesquisa: 

Ana Lúcia Novais Carvalho: (21) 99401-0913; analucianovaiscarvalho@id.uff.br 

Fernanda Silva Rosa: (22) 99830-7703; nandasrosa@hotmail.com 

Walquíria Sanches da Silva: (22) 99764-6082; sancheswal@hotmail.com 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 
responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 
pesquisa acima descrito. 

Itaperuna, _____ de ____________ de _______ 

 

__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 


