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Resumo 

Este estudo teve como objetivo compreender o papel das práticas educativas parentais no 

senso de autoeficácia geral de crianças e adolescentes. Participaram 73 alunos do ensino 

fundamental, com idades entre 10 e 15 anos de escolas públicas e particulares do Estado do 

Rio de Janeiro. Os instrumentos utilizados foram: ficha de dados sociodemográficos, escala 

de qualidade na interação familiar (EQIF) e escala de autoeficácia geral percebida (EAGP). 

Os resultados indicaram que as mães apresentam maior frequência de comunicação positiva e 

de regras e monitoria se comparadas aos pais, e verificou-se associação entre autoeficácia 

elevada com menor frequência de comunicação negativa por parte das mães. O papel da 

interação familiar no desenvolvimento das crianças e adolescentes é enfatizado. 

 Palavras-chave: práticas parentais, autoeficácia, qualidade da interação familiar, 

desenvolvimento infantil. 

Abstract 

The purpose of this study was to understand the parenting educative practices role in the 

sense of children’s and adolescents’ general self-efficacy. 73 elementary students of public 

and private school, between 10 and 15 years old in Rio de Janeiro state participated. These 

were the instruments used: the socio-demographic questionnaire, the family interaction 

quality scale (EQIF) and the perceived self-efficacy scale (EAGP). The results indicated that 

mothers present bigger positive communication frequency and more rules and monitoring 

comparing to the fathers, and it was verified the association between high self-efficacy and 

low negative communication frequency by mothers. The role of family interaction in the 

children’s and adolescents’ development is emphasized. 
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 Key-words: parenting practices, self-efficacy, family interaction quality, child 

development. 

Associação entre Qualidade da Interação Familiar na Autoeficácia Geral de 

Crianças e Adolescentes 

 

Práticas Educativas e Qualidade da Interação Familiar 

 A família é um lugar privilegiado na formação da educação infantil. A escola, os 

amigos e a mídia, ainda que exerçam grande influência nesta formação, é no convívio 

familiar que a criança irá adquirir valores morais e padrões de conduta (Gomide, 2004). As 

relações de cuidado, educação, afeto e comunicação que os pais estabelecem com seus filhos 

resultam em um conjunto característico de comportamentos que auxiliam o desenvolvimento 

deles. A literatura apresenta diversos termos conceituais para definir e explicar os 

comportamentos dos pais com os filhos, tais como práticas parentais, práticas de cuidados, 

cuidados parentais, práticas educativas, indicando que há diversas concepções acerca do 

comportamento parental (Macarini, Martins, Minetto, & Vieira, 2010). 

Ainda que estilos e práticas parentais estejam relacionados em sua definição, eles 

podem apresentar-se de forma particular (Cassoni, 2013). Alguns autores utilizam o conceito 

de estilos e práticas parentais como sendo um só, porém outros distinguem-os. Darling e 

Steinberg (1993), por exemplo, esclarecem que práticas parentais são práticas utilizadas pelos 

pais para auxiliarem seus filhos a atingirem as metas de socialização. Já os estilos parentais 

são atitudes que criam um clima emocional na qual ocorrem as socializações entre pais e 

filhos. Também diferenciando estilos e práticas parentais, Reppold, Pacheco, Bardagi e Hutz 

(2002) esclarecem que os estilos parentais são conjuntos de atitudes e práticas que os pais 

utilizam com seus filhos diante de situações de controle, afetividade, disciplina, educação e 
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no processo de socialização dos filhos. E as práticas educativas são estratégias específicas 

que os pais utilizam em diversos contextos. 

 Gomide (2006) não diferencia estilos de práticas parentais. Segundo seu modelo 

teórico os estilos parentais são compostos por práticas educativas, divididas em positivas, 

aquelas que promovem os comportamentos pró-sociais, e negativas, que promovem 

comportamentos antissociais.  

 Sobre o termo Qualidade da Interação Familiar, autores como Weber, Salvador e 

Brandenburg (2009) utilizam-no para caracterizar os repertórios comportamentais, 

socialmente adequados ou não, presentes nas relações familiares. A qualidade na interação 

familiar é caracterizada pelas formas de proteção, que podem ser classificadas como fatores 

de risco e proteção, de acordo com o conjunto de práticas parentais que predominam na 

relação entre pais e filhos. As relações que são tidas como de risco são baseadas em práticas 

parentais consideradas negativas e estão associadas à alta probabilidade de ocorrerem 

resultados negativos e indesejáveis para o desenvolvimento da criança, como punição 

corporal, comunicação negativa, clima conjugal negativo dos pais, regras inconsistentes. 

Enquanto as relações tidas como fatores protetivos são aquelas que melhoram a resposta 

comportamental da criança e as protegem de eventos estressores, abrange a comunicação 

positiva dos filhos, modelo parentais, sentimentos dos filhos, clima conjugal positivo, 

relacionamento afetuoso (Reppold et al., 2002; Loos & Cassemiro, 2010). 

 A partir das definições apresentadas de estilos, práticas parentais e qualidade na 

interação familiar compreende-se que as práticas parentais são atitudes e comportamentos 

que os pais utilizam com seus filhos a fim de educá-los, orientá-los, promoverem a 

socialização, dar incentivos, estabelecer regras etc. Estilos parentais podem ser 

compreendidos assemelhando-se ao clima emocional resultante desse conjunto de práticas e 

modos específicos que os pais promovem. Desse modo, estilos e práticas parentais estão 



7 

 

associados, visto que o estilo parental é construído através do conjunto de práticas parentais. 

Já a qualidade na interação familiar está associada a um conjunto de práticas parentais que se 

dividem em protetivas, que abrangem as práticas positivas, e de risco, abrangendo práticas 

parentais negativas. O clima familiar pode ser harmonioso e favorável ao desenvolvimento 

saudável dos filhos ou estressor. Assim, pode-se dizer que esses conceitos estão interligados 

entre si. 

 Segundo Macarini et al. (2010), um dos primeiros e mais importantes estudos 

relacionados a práticas parentais foi o de Baumrind (1966), que propôs três modelos de 

controle parental: autoritário, autoritativo e permissivo. Os pais permissivos caracterizam-se 

por agirem de forma não punitiva com seus filhos, atendendo a seus desejos. Eles evitam 

exercer o controle e permitem que as crianças regulem suas ações e suas atividades, desse 

modo não as incentivam a obedecerem regras. Pais autoritários são aqueles que valorizam a 

obediência, o cumprimento de regras e as medidas punitivas. Buscam moldar, controlar e 

avaliar o comportamento dos filhos em razão das regras de conduta, e ainda não oferecem 

incentivos verbais aos filhos. Pais autoritativos exercem controle, impõem suas perspectivas, 

mas reconhecem e valorizam os interesses dos filhos. Buscam direcionar as atividades dos 

filhos de maneira racional, orientada e incentivam verbalmente seus filhos (Baumrind, 1966). 

 Posteriormente Maccoby e Martin (1983, citado por Teixeira, Bardagi, & Gomes, 

2004) ampliaram esse modelo e propuseram os estilos parentais: autoritário, autoritativo, 

indulgente e negligente. Eles mantiveram os estilos autoritário e autoritativo, propostos 

anteriormente por Baumrind (1966), porém ampliaram e desdobraram o estilo permissivo em 

indulgente e negligente. Desse modo, propuseram quatro estilos, definidos por meio de duas 

dimensões que apresentaram: exigência e responsividade. A dimensão exigência refere-se a 

comportamentos dos pais de controle, estabelecimento de regras, disciplina consistente e 

supervisão (Teixeira et al., 2004). Já a dimensão responsividade refere-se a atitudes 
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compreensivas dos pais em relação aos filhos, oferecendo apoio emocional, comunicação de 

ambos, afeto. Dessa forma, os pais contribuem para a autonomia e autoafirmação dos filhos 

(Costa, Teixeira, & Gomes, 2000). 

 Segundo Teixeira et al. (2004), os estilos propostos por Maccoby e Martin, em 1983, 

são a classificação mais utilizada na literatura sobre práticas parentais. O estilo autoritário 

caracteriza-se por níveis altos de exigência e baixos de responsividade. O estilo autoritativo 

por níveis altos de exigência e de responsividade. O indulgente por níveis baixos de exigência 

e altos de responsividade. E o negligente por níveis baixos de exigência e de responsividade. 

 A partir deste ponto, vários trabalhos foram sendo publicados e o interesse pelo tema 

foi crescente. Nota-se um aumento das publicações acerca de estilos parentais a partir da 

década de 90, e destaca-se também o trabalho de Darling e Steinberg em 1993 (Cassoni, 

2013). 

 Darling e Steinberg (1993) fizeram uma revisão histórica acerca do conceito de estilo 

parental, ressaltando a diferença entre estilo parental e práticas parentais. Essa distinção é 

importante para compreender questões relativas ao processo de socialização da criança, ou 

seja, propicia um entendimento mais exato da maneira como os pais influenciam o 

desenvolvimento dos seus filhos. 

 Darling e Steinberg (1993, citado por Valentini & Alchieri, 2009), propõem que 

estilos e práticas parentais sejam definidos pelos valores e objetivos de socialização parentais, 

que influenciam o desenvolvimento dos filhos através de diferentes processos. As práticas 

parentais influenciam diretamente o desenvolvimento de comportamentos e características 

específicas da criança, são os mecanismos através dos quais os pais auxiliam os filhos no 

processo de socialização. Em contrapartida, esse processo também é influenciado 

indiretamente pelos estilos parentais. Estes alteram e potencializam a eficácia das práticas 

através de duas formas: modificando a interação entre pais e filhos e modulando o uso de 
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práticas específicas. De maneira geral, os estilos parentais influenciam indiretamente o 

desenvolvimento e a socialização da criança. A distinção entre os estilos e práticas parentais, 

definido por Darling e Steinberg (1993) explica porque o uso das mesmas práticas parentais 

em famílias com estilos parentais diferentes gera diferentes efeitos nos comportamentos de 

crianças e adolescentes (Valentini & Alchieri, 2009). 

 Pesquisas na área de práticas educativas parentais têm demonstrado que estas se 

correlacionam com aspectos do desenvolvimento psicossocial e relacionadas a 

psicopatologias em crianças e adolescentes, sendo associados a variáveis como fobia social, 

ansiedade, depressão, desempenho escolar e otimismo (Camacho & Matos, 2007; Hutz & 

Bardagir, 2006; Salvador, 2007; Toni & Hecaveí, 2014; Weber, Brandenburg, & Viezzer, 

2003). Desse modo, são consideradas preditores importantes para o desenvolvimento infantil 

(Alvarenga & Piccinini, 2001; Weber, Selig, Bernardi, & Salvador, 2006). 

 As relações familiares são tidas como as principais responsáveis pelo 

desenvolvimento comportamental da criança e do adolescente. A qualidade dessa interação 

entre pais e filhos é uma importante variável que levará a criança e adolescente a emitir 

repertórios comportamentais considerados socialmente adequados ou não (Weber, Salvador, 

& Brandenburg, 2009). 

 Resultados de pesquisas que utilizaram a Escala de Qualidade na Interação Familiar, 

que é um instrumento que avalia a qualidade da interação entre os pais e filhos e entre o 

casal, indicaram que quando há contingências favoráveis presentes nas famílias, ou seja, 

maior presença de práticas positivas e menor de práticas negativas, a criança tem aprendizado 

diferente daquelas com contexto de contingências menos favoráveis (Weber, Salvador, & 

Brandenburg, 2006).  

 Weber, Salvador e Brandenburg (2006) citam estudos como os de Weber, Biscaia, 

Pavei e Branderburg (2003); Weber, Dubba, Lopes e Izidoro (2004); Weber, Stasiack e 
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Brandenburg (2003); Weber, Flor, Viezzer e Gusso (2004); Salvador e Weber (2005) que 

apontam para resultados de estresse, autoeficácia, autoestima, habilidades sociais e 

desenvolvimento de comportamentos prós e antissociais que diferenciam-se de acordo com a 

qualidade da interação familiar na qual a criança está inserida. 

 As pesquisas realizadas na área de práticas educativas e estilos parentais têm 

demonstrado que o modo como os pais educam afetam diretamente o desenvolvimento social 

e emocional dos seus filhos. Há diversas pesquisas na literatura que correlacionam as práticas 

parentais com diversas variáveis, tais como problemas de comportamento (Alvarenga & 

Piccinini, 2001), habilidades sociais (Pinheiro, Haase, Del Prette, Amarante, & Del Prette 

2006), indecisão profissional (Hutz & Bardagir, 2006), otimismo (Weber, Brandenburg, & 

Viezzer 2003), adolescentes infratores (Carvalho & Gomide, 2005). Portanto, a relação que 

se estabelece entre pais e filhos predizem muitos comportamentos importantes para o 

desenvolvimento destes. 

 

Autoeficácia 

 Em 1963 Albert Bandura e Richard Walters estenderam e aprofundaram a teoria da 

aprendizagem social proposta anteriormente por Neal Miller e John Dollard em 1941 (Pajares 

& Olaz, 2008). 

 A teoria da aprendizagem social postula que através de processamentos cognitivos o 

homem seleciona quais eventos serão observados e de que forma serão percebidos, bem como 

sua utilidade e eficácia. Assim, diante de um evento externo o homem, através de suas 

capacidades cognitivas, é capaz de pensar de forma reflexiva, criar e planejar cursos de ações 

futuras. Na teoria da aprendizagem social o ambiente e o comportamento são determinantes 

recíprocos entre si (Bandura, 2008). 
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 Em 1986, Bandura alterou o nome de teoria da aprendizagem social para teoria social 

cognitiva. A teoria social cognitiva de Bandura postula que os indivíduos são proativos, auto-

organizados, autorreflexivos e autorregulados e não indivíduos moldados por forças 

ambientais. Parte do princípio de que o homem é agente de si, ou seja, cada um influencia as 

circunstâncias de sua vida, não sendo meros produtos dela, tampouco meros expectadores de 

mecanismos internos controlados por eventos ambientais (Pajares & Olaz 2008). 

 Compreendemos, assim, que as crenças de autoeficácia estão incluídas entre os 

pensamentos que afetam o funcionamento humano e localizadas na teoria social cognitiva. 

São percepções que os indivíduos possuem a respeito de suas capacidades. Essas crenças são 

importantes, pois propiciam a base para a motivação humana, o bem estar e as realizações 

pessoais e é um determinante crítico no modo de regulação das pessoas nos seus pensamentos 

e comportamentos. Atualmente há muitas evidências empíricas que corroboram com Bandura 

no que diz respeito da autoeficácia influenciar na vida das pessoas, no quanto elas se 

motivam e perseveram diante de dificuldades (Pajares & Olaz, 2008). 

 As pessoas encontram sucessos e fracassos ao longo de suas vidas e isso influencia em 

suas decisões futuras, porém os julgamentos e interpretações que fazem a respeito das 

circunstâncias de sua vida irão afetar em suas decisões e modos de agir. De acordo com 

Bandura (1997, citado por Pajares e Olaz, 2008), o nível da motivação e estados afetivos, 

bem como as ações das pessoas são mais baseados naquilo que elas acreditam do que é de 

fato verdadeiro. Desta forma, é mais fácil prever o comportamento do indivíduo baseado nas 

suas crenças sobre suas capacidades, do que nas suas capacidades reais. 

 As crenças de autoeficácia não estão relacionadas com as habilidades que o indivíduo 

tem, mas com as habilidades que ele julga ter. Trata-se de uma percepção pessoal sobre 

determinada habilidade, capacidade ou sobre sua inteligência. Estudantes que acreditam 

aprender e regular sua própria aprendizagem possuem mais probabilidades de terem melhores 



12 

 

resultados se comparados com aqueles que não acreditam nas suas capacidades. Pessoas com 

forte senso de autoeficácia acreditam ser capazes de realizar tarefas difíceis, pois ao invés de 

vê-las como ameaças, as veem como desafios a serem dominados (Bandura, 1994). Crenças 

de autoeficácia influenciam no quanto de dedicação, esforço, perseverança e resiliência o 

indivíduo terá na realização de atividades. Portanto, pessoas que acreditam em suas 

capacidades e habilidades sociais, sendo autoconfiantes, preveem resultados esperados e bem 

sucedidos. A autoavaliação que as pessoas fazem influencia diretamente nos seus 

comportamentos e consequentemente nos seus resultados (Pajares & Olaz, 2008). 

 Segundo Bandura (1994), as crenças de autoeficácia são formadas através de quatro 

fontes principais. Uma maneira é através de experiências proporcionadas pelos modelos 

sociais. Quando um indivíduo vê outras pessoas semelhantes a ela e que alcançam sucesso 

em suas atividades, ele observa, se compara e percebe que também pode ter sucesso na tarefa. 

Quanto mais ele vê semelhanças com o outro que obteve sucesso, mais ele é influenciado a se 

esforçar e desejar ter sucesso. As experiências de vida do indivíduo também são tidas como 

fontes. Se ele obteve muito sucesso em suas experiências vividas, há mais chances de que ele 

construa fortes crenças de autoeficácia. Assim como, se ele obteve muitos fracassos é 

provável que ele tenha baixo senso de autoeficácia. A persuasão social é outra forma de 

reforço das crenças de autoeficácia. Pessoas que são persuadidas verbalmente quanto à sua 

capacidade de realizar tarefas criam mais esforços para sustentar o que o outro diz. Elas são 

persuadidas a acreditar que o que o outro diz é verdade, e assim mobilizam mais esforços 

para desempenhar determinada atividade. Os estados emocionais, as emoções positivas e 

negativas também influenciam na percepção de determinadas situações (Bandura, 1994). 

 Fortes crenças de autoeficácia auxiliam as pessoas a terem sentimentos de serenidade 

frente a atividades difíceis, visto que os indivíduos se julgam mais confiantes para realizarem 

tarefas complexas, assim como aumenta o bem estar pessoal de diversas maneiras. Pessoas 
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com alto senso de autoeficácia têm realizações pessoais, menos estresse e baixas chances de 

depressão. Do mesmo modo, indivíduos com baixas crenças de autoeficácia tendem a ter 

sentimentos de ansiedade, estresse, depressão, pois acreditam que as tarefas são mais difíceis 

que os são e se julgam menos capazes (Pajarez & Olaz 2008). 

 Loos e Cassemiro (2010) investigaram em que medida o desenvolvimento de crenças 

autoreferenciadas (autoconceito, autoestima, crenças de controle) pode ser influenciado pelo 

estilo parental e pela qualidade da interação escolar. A relação conjugal negativa, punição 

inadequada e comunicação negativa correlacionam-se inversamente ao autoconceito, à 

autoestima e a algumas dimensões das crenças de controle. Enquanto a relação conjugal 

positiva, demonstrações de afeto e reforços positivos podem predizer sentimentos de 

competência, bom aproveitamento escolar e bem estar geral. Assim, pode-se dizer que fatores 

considerados protetivos parecem contribuir para o desenvolvimento de crenças e afeto mais 

saudáveis. 

 Em estudo realizado por Loureiro (2013), que contou com a participação de 115 

famílias, e que teve como objetivo investigar a relação entre autoeficácia parental, autoestima 

dos pais e a influência no rendimento acadêmico dos filhos, foram encontrados resultados 

complementares. As análises mostraram correlação positiva entre autoestima parental e o 

rendimento escolar dos filhos. Assim como a autoeficácia parental se correlacionou 

positivamente com as notas escolares dos filhos. Verificou-se ainda que a autoeficácia 

parental apresenta um significativo poder preditivo em relação ao rendimento acadêmico dos 

filhos.  

 Portanto, através dos estudos apresentados, encontramos evidências de que o 

envolvimento parental com os filhos exerce efeitos diretos no seu desenvolvimento. Assim, o 

presente estudo tem como objetivo geral avaliar a associação entre a qualidade da interação 

familiar e as crenças de autoeficácia em crianças e adolescentes. Como objetivos específicos, 
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avaliar a frequência de baixo senso de autoeficácia e a influência do sexo nesta mesma 

variável e as diferenças entre mães e pais nas subescalas da EQUIF 

 

Método 

 

Participantes 

Participaram desse estudo 73 alunos, sendo 50 do sexo feminino e 23 do sexo 

masculino com idades compreendidas entre 10 e 15 anos. Desse total, participaram 3 crianças  

e 70 adolescentes. Os alunos cursavam do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa 

foi realizada com estudantes de 16 escolas do Estado do Rio de Janeiro, sendo 13 escolas 

particulares e 3 escolas públicas. 
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Tabela 1 

Dados descritivos da amostra 

Variável N Porcentagem (%) 

 
Sexo 

Masculino 
Feminino 

 
  

23 
50 

  
 

32% 
68% 

Ano escolar  
5º 
6º 
7º 
8º 
9º 
 

 2 
29 
16 
17 
9 

3% 
40% 
22% 
23% 
12% 

Situação conjugal dos pais 
Casados 

Separados 
 

47 
26 

64% 
36% 

Responsável que passa mais tempo 
Pai 

Mãe 
Pai e mãe 

Outro 
 

 8 
54 
4 
7 

11% 
74% 
5% 

10% 

Possui irmãos 
Sim 
Não 

  
63 
10 

  
86% 
14% 

Alunos de escolas 
Particulares 

Públicas 

59 
14 

 
   

81% 
19% 

 
 

Média Desvio padrão Mínima Máxima 

Idade  
 
Meninos  
Meninas 

 

 
  

12,35 
12,62 

 

 
 

1,50 
1,29 

 
 

10 
10 

 
 

15 
15 
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Instrumentos 

 Os seguintes instrumentos foram utilizados no presente estudo: 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo 1) 

- Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE – Anexo 2) 

- Ficha de dados sociodemográficos: compreendendo 14 perguntas fechadas referentes a 

idade, sexo, irmãos, escolaridade e situação conjugal dos pais, e 1 pergunta aberta com intuito 

de conhecer a composição familiar (Anexo 3).  

- Escala de Autoeficácia Geral Percebida (Schwarzer & Jerusalém, 1995, versão portuguesa 

de Nunes, Schwarzer & Jerusalem, 1999). O instrumento é destinado a avaliar a percepção da 

autoeficácia do indivíduo. Possui 10 itens, respondidos em formato Likert, variando entre 1 

(não é verdade a meu respeito) a 4 (é totalmente verdade a meu respeito) (Anexo 4). 

- Escala de Qualidade de Interação Familiar (EQIF – Anexo 5) (Weber, Salvador, & 

Brandenburg, 2009): A escala obtém aspectos da interação familiar, através do que os filhos 

respondem, sobre seu pai e sobre sua mãe. Contém 40 questões, respondidas em formato 

likert de cinco pontos (nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre), agrupados em 

nove dimensões, sendo seis abordando aspectos da interação familiar positiva: envolvimento, 

regras e monitoria, comunicação positiva dos filhos, clima conjugal positivo, modelo parental 

e sentimento dos filhos. E três abordando aspectos da interação familiar negativa: 

comunicação negativa, punição corporal e clima conjugal negativo. As dimensões serão 

descritas a seguir, segundo Weber, Salvador e Brandenburg (2009): 

Envolvimento: investiga se há participação e apoio dos pais, bem como a presença de 

demonstração de amor, carinho físico e verbalização positiva que os pais apresentam com 

seus filhos. 
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Regras e Monitoria: investiga dois aspectos, o relacionado a presença de regras e normas, que 

definem os limites de conduta dos filhos e a supervisão dessas regras, que monitoram as 

atividades dos filhos. 

Comunicação positiva dos filhos: verifica a presença de comunicação saudável, havendo 

diálogos construtivos, disponibilidade e abertura para conversas dos pais na interação com os 

filhos. 

Comunicação negativa: verifica a ocorrência de maneiras inadequadas dos pais se 

comunicarem com seus filhos, havendo presença de gritos, xingamentos, humilhações, 

ameaças, o que demonstra falta de controle emocional dos pais. 

Clima conjugal positivo: diz respeito a boa relação do casal, que inclui afeto, diálogo e 

respeito. 

Clima conjugal negativo: corresponde a uma interação agressiva e diálogo negativo entre os 

pais, tendo a presença de brigas e xingamentos. 

Punição corporal: corresponde à palmada que os pais utilizam a fim de corrigir e controle 

comportamentos dos filhos. Os itens correspondentes a essa escala buscam investigar se os 

pais batem nos filhos a fim de discipliná-los ou se batem para descarregar suas emoções. 

Modelo parental: investiga se os pais tem um comportamento coerente com o que ensinam 

aos filhos, se são exemplos positivos para eles. 

Sentimento dos filhos: escala subjetiva que investiga como os filhos se sentem em relação aos 

seus pais, tendo inseridas questões de afeto e exemplo.  

 

Procedimentos 

De início, foram feitos contatos com as direções das escolas, a fim de apresentar a 

proposta do presente estudo e obter a autorização da aplicação dos instrumentos aos alunos. 

Em outra oportunidade, foram distribuídos aos alunos o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido para que os pais e/ou responsáveis pudessem assinar e autorizar a realização da 

pesquisa. Com os termos assinados, foram agendadas visitas para aplicação dos instrumentos 

em grupos de alunos. Os pesquisadores explicaram, ao grupo e individualmente, o 

preenchimento de todos os instrumentos e permaneceram na sala para esclarecer quaisquer 

dúvidas. 

 

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). 

Para obter a consistência interna de cada instrumento foi calculado o coeficiente Alfa 

de Cronbach da Escala de Qualidade na Interação Familiar (EQIF) e da Escala de 

Autoeficácia Geral Percebida (EAGP). 

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

sugeridas pelos autores (Weber, Salvador & Brandenburg, 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). As crianças com fatores 

de proteção foram aquelas que possuíam TP igual ou maior do que 259 e TN igual ou menor 

do que 42. As crianças com fatores de risco foram aquelas que possuíam TP igual e menor do 
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que 245 e TN igual ou maior do que 49. Já para os adolescentes, aqueles com fatores de 

proteção possuíam TP igual ou maior do que 227 e TN igual ou menor do que 42. 

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 de crianças e 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 

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 Escala de Autoeficácia Geral Percebida (EAGP) a nota e corte utilizada foi 30, 

conforme sugerido por Schwarzer (2014). Assim, crianças e adolescentes cujo valor total da 

foi escala igual ou maior do que 30 foram classificados com tendo elevada autoeficácia 

percebida. 

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).  
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A influência do sexo e o papel da qualidade da interação familiar na autoeficácia 

percebida foi analisado através do cálculo do qui-quadrado, sendo estabelecido o nível de 

significância ≤ 0,05. 

 

Resultados 

Consistência Interna dos Instrumentos 

 A Escala de Qualidade na Interação Familiar (versão mãe) obteve Alfa de 0,98, A 

Escala de Qualidade na Interação Familiar (versão pai) obteve Alfa de 0,84 e a Escala de 

Autoeficácia Geral Percebida obteve Alfa de 0,71. 

 

Tabela 2 

Consistência interna dos instrumentos 

   
Escala Escore possível Alfa* 

 
Escala de Qualidade na 
Interação Familiar (mãe) 

 
1-5 

 
0,98 

 
Escala de Qualidade na 
Interação Familiar 
(pai) 
 

 
1-5 

 
0,84 

Escala de Autoeficácia 
Geral Percebida 
 

 

1-5 0,71 

  
  

Diferenças entre os cuidadores (mães e pais) nas subescalas 

 Observamos que as mães, quando comparadas aos pais, utilizam mais frequentemente 

os recursos de estabelecimento de regras/monitoria (t = 2,555; gl = 132; p = 0,012), bem 

como a comunicação positiva (t = 3,937; gl = 144; p < 0,001). Nas demais subescalas não 

houve diferença estatisticamente significativa. 
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Tabela 3 

Comparação pontuação dos cuidadores nas escalas Regras/monitoira e Comunicação 

Positiva 

Cuidador Escala 

 Regras/monitoria 
 Média Desvio padrão 
Mãe 17,93 2,54 
Pai 16,66 3,43 
 Comunicação positiva 
 Média Desvio padrão 
Mãe 10,16 2,97 
Pai 8,19 3,08 

 

Influência do Sexo na EAGP 

 Verificamos que, apesar de não ser a maioria, um número importante de participantes 

(42,47%) apresentava baixo senso de autoeficácia. Não foi encontrada diferença entre os 

sexos no desempenho na EAGP (χ2 = 1,295; gl = 1; p = 0,255). 

Tabela 4 

Influência do sexo na EAGP 

EAGP SEXO  

 Meninas Meninos  

Autoeficácia percebida 

baixa 

19 12 31 

Autoeficácia percebida 

alta 

31 11 42 

Total 50 23 73 

 

Associação entre o EQIF e a EAGP 
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 Uma análise utilizando o qui-quadrado foi executada para avaliar a existência de 

associação entre as subescalas do EQIF e a autoeficácia geral percebida. Das 9 subescalas foi 

observada uma relação entre a comunicação negativa da mãe e a autoeficácia geral percebida 

(χ2 = 4,689; gl = 1; p = 0,030). Crianças e adolescentes com autoeficácia elevada relataram 

com menor freqüência a existência de comunicação negativa por parte da mãe. Para as 

demais subescalas não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

 

Tabela 5 

Associação entre a comunicação negativa da mãe e a autoeficácia geral percebida do 

filho(a) 

EQIF EAGP 
Comunicação 
negativa da mãe 

Autoeficácia geral 
percebida baixa 

Autoeficácia geral 
percebida alta 

Total 

 
Sem queixa de 
comunicação 
negativa 

 
12 

 
27 

 
39 

Com queixa de 
comunicação 
negativa 

 
19 

 
15 

 
34 

 
Total 

 
31 

 
42 

 
73 

 

 Na análise considerando crianças e adolescentes com fatores de proteção e risco 

também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. 
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Discussão 

 Os resultados do presente estudo demonstraram que as mães utilizam mais 

frequentemente a comunicação positiva e regras/monitoria, quando comparadas aos pais, de 

acordo com a percepção dos filhos. 

 A comunicação positiva indica um diálogo construtivo na interação entre pais e filhos, 

que inclui expressão de opiniões, disponibilidade e abertura para conversas, ou seja, o quanto 

os filhos se sentem a vontade para falar de si com seus pais (Weber, Prado, Salvador, & 

Brandenburg, 2008). 

 Os resultados apresentados das mães em comparação aos pais encontram fundamentos 

na literatura. Em relação à comunicação positiva, Wagner, Falcke, Silveira e Mosmann 

(2002) apontaram em seus estudos uma maior frequência de diálogos de adolescentes com as 

mães se comparados aos pais, demonstrando grande discrepância entre as figuras parentais. 

Também, Marin, Piccinini e Tudge (2011) ao investigarem pais e mães, enfatizaram que as 

mães, na relação com os seus filhos, tendem a conversar mais, expressar sentimentos, 

opiniões, estabelecer limites e elogiar comportamentos adequados.  

 Loos e Cassemiro (2010) verificaram que mães que são afetuosas e envolvidas, que 

dão carinho e apoio aos seus filhos, tendo o hábito de dizer o quanto eles são importantes, 

bem como monitoram e estabelecem regras, são percebidas mais positivamente pelos filhos. 

 O estudo de Bandura, Caprara, Barbaranelli, Regalia e Scabini (2011) revelou que as 

mães, se comparadas aos pais, eram mais abertas em sua comunicação e mais envolvidas no 

diálogo que os adolescentes apresentavam sobre suas atividades e suas relações fora de casa. 

 Em relação à percepção dos filhos do uso mais frequente pelas mães de regras e 

monitoria, o mesmo resultado foi encontrado na pesquisa de Loos e Cassemiro (2010) que 

apresentou uma diferença significativa na escala regras e monitorias do EQIF, sendo que as 

garotas julgaram suas mães como sendo mais severas do que seus pais. 
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 Segundo Weber (2005), os limites e regras são necessários à criança porque lhes dão 

segurança. Quando os pais apresentam limites, mostram valores e as fronteiras do certo e do 

errado, isso indica os seus valores e o nível de responsabilidade. As regras e monitoria dos 

pais são necessárias para o desenvolvimento infantil, devendo ser claras, coerentes e 

consistentes para a idade criança. Os pais devem supervisionar e monitorar as regras até que 

elas se estabeleçam no repertório da criança. Apresentar regras e monitorá-las inclui 

primeiramente definir o que o filho deve fazer, como e quando e também supervisionar e 

monitorar o cumprimento de tais regras. A monitoria dos pais influencia positivamente o 

desenvolvimento dos filhos e diminui a probabilidade de haver comportamentos de risco 

(Weber, Salvador, & Brandenburg, 2006). 

 É importante também considerarmos que 74% dos participantes desta pesquisa 

relataram passar mais tempo com a mãe e apenas 11% passam mais tempo com o pai. Os 

resultados encontrados nesta pesquisa, apontando maiores escores nas subescalas de 

comunicação positiva e regras e monitoria nas mães, se comparadas aos pais, devem ser 

compreendidos juntamente com esta característica. Embora a dinâmica familiar moderna 

tenha se alterado, com a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda 

podemos perceber que o papel da mulher na criação, responsabilidade e cuidados diários, 

como alimentação e educação escolar, ainda continua sendo maior, quando comparamos à 

função dos pais. Na maioria das vezes, as mães participam mais no ambiente social e escolar 

dos seus filhos, e essas diferenças na relação e participação dos pais e mães ampliam as 

diferenças dos comportamentos dos filhos em relação ao pai e à mãe em uma mesma situação 

(Cia, Pamplin, & Del Prette, 2006; D'Affonseca, 2005; Tiba, 2002). 

 Na análise do EAGP, observamos que 42,47% das crianças e adolescentes 

apresentavam baixo senso de autoeficácia. Não foi encontrada influência do sexo nesta 

variável. Apesar de não ser apresentado pela maior parte da amostra, o número de 
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participantes com baixo senso de autoeficácia merece atenção. Crianças que possuem baixo 

senso de autoeficácia tendem a evitar tarefas difíceis, pois as percebem como ameaças 

pessoais. Também costumam ter pouco envolvimento com metas e diante de tarefas difíceis 

elas tendem a focar em suas deficiências pessoais e nos obstáculos que irão encontrar, bem 

como em todos os resultados negativos e aversivos. Desse modo, não se esforçam e nem se 

empenham diante de situações de dificuldade. Após falhas nas suas realizações pessoais, elas 

têm maiores dificuldade para recuperar o seu senso de autoeficácia. Pessoas com baixa 

autoeficácia também são mais propensas a serem vítimas do estresse e da depressão 

(Bandura, 1994; Medeiros, Loureiro, Linhares, & Marturano, 2003). 

 Em relação à correlação entre as escalas EQIF e a EAGP, a comunicação negativa da 

mãe foi a única subescala que se correlacionou significativamente com a EAGP. Desse modo, 

os dados apontaram que crianças e adolescentes com autoeficácia elevada relataram com 

menor frequência a existência de comunicação negativa por parte da mãe. Esse resultado 

corrobora dados encontrados em estudo realizado por Weber, Dubba, Lopes e Izidoro (2004) 

que correlacionou a EQIF com a autoeficácia, o resultado apontou relação negativa entre a 

autoeficácia e as escalas negativas do EQIF. Desse modo, os dados mostraram que quanto 

menor a presença de aspectos negativos na interação familiar maiores foram os escores de 

autoeficácia (Weber, Salvador, & Brandenburg, 2006). 

 A comunicação negativa abrange ausência de diálogo e presença de comunicação 

aversiva. A ausência de diálogo seria uma falta de comunicação positiva, e a comunicação 

aversiva se evidencia por formas inadequadas dos pais se comunicarem com seus filhos, por 

exemplo, por ameaças, xingamentos, gritos e humilhações (Weber, Prado, Salvador, & 

Brandenburg, 2008). 

 Caprara, Pastorelli, Regalia, Scabini e Bandura (2005, citado por Fontes & Azzi, 

2012) buscaram as relações entre autoeficácia, qualidade do funcionamento familiar e sua 
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satisfação. Os resultados apontaram que quanto mais os adolescentes percebiam sua 

autoeficácia, mais eles mostravam uma comunicação aberta com seus pais, sendo menos 

propensos às discórdias e desentendimentos. 

 A literatura tem apontado diversas consequências da comunicação negativa no 

desenvolvimento social e emocional de crianças e adolescentes. Tem-se enfatizado o impacto 

da comunicação negativa como fator de risco para o desenvolvimento da baixa autoestima, 

baixa autoeficácia e autoconceito empobrecido (Loos & Cassemiro, 2010; Weber, Dubba, 

Lopes, & Izidoro, 2004; Weber, Stasiack, & Brandenburg, 2003). Quanto maior é a presença 

de comunicação negativa dos pais na interação com os filhos, isto é, quanto maior a 

frequência de gritos, ameaças, humilhações e xingamentos com os filhos, mais baixo é o 

autoconceito das crianças e adolescentes (Loss & Cassemiro, 2010). 

 Sabemos que a persuasão social, segundo Bandura (1994), é uma das fontes através da 

qual a autoeficácia pode ser desenvolvida e a comunicação negativa pode ser compreendida 

como uma forma de persuasão social. Sendo os pais a fonte primeira e principal de 

comunicação com seus filhos, bem como as primeiras fontes reforçadoras, podemos deduzir 

que a comunicação negativa dos pais não favorece o desenvolvimento de uma autoeficácia 

elevada. Em nossa pesquisa, a interação encontrada entre o baixo senso de autoeficácia da 

criança e a presença de comunicação negativa da mãe também deve ser analisada 

considerando que a maioria dos participantes declarou passar mais tempo com a mãe. 

 Baptista, Alves e Santos (2008) avaliaram que quanto maior o carinho, interesse, 

acolhimento e comunicação adequada recebidos dos pais, maior é a percepção que o 

indivíduo terá sobre sua capacidade de realizar uma tarefa. Da mesma forma, Kim e Ciccetti 

(2003, citado por Baptista, Alves & Santos, 2008) demonstraram em seus resultados que 

crianças que tinha percepções deficitárias acerca do recebimento de carinho, atenção e afeto 

por parte dos pais possuíam uma tendência a se julgarem como sendo menos capazes em 
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desempenhar determinadas tarefas. Esses resultados corroboram com os resultados 

encontrados na presente pesquisa, de modo que a comunicação dos pais afeta na percepção 

que os filhos têm na sua própria capacidade para realizar tarefas, isto é, na sua autoeficácia, e 

a comunicação negativa relaciona-se com um julgamento de capacidade menos eficaz. 

 De modo geral, vários estudos têm apontado as consequências de uma comunicação 

negativa dos pais no desenvolvimento emocional e social dos filhos, ou seja, o modo como se 

dá essa comunicação gera efeitos no desenvolvimento de crenças positivas e negativas que as 

crianças e adolescentes adquirem sobre si mesmas. 

 Fortes crenças de autoeficácia podem ser desenvolvidas se houver um clima familiar 

saudável, considerado protetivo, no entanto, a comunicação negativa é considerada um fator 

de risco, e como tal é correlacionada com diversos problemas de desenvolvimento nas 

crianças e adolescentes e na diminuição da positividade das crenças relacionadas ao self 

(Loos & Cassemiro, 2010; Bolsoni-Silva & Marturano, 2002). 

 Quanto ao fato de somente uma subescala do EQIF ter se correlacionado com a 

EAGP, esse dado aponta para a hipótese da necessidade da inclusão de um instrumento que 

avaliasse a autoeficácia específica, a fim de ser possível correlacionar a qualidade na 

interação familiar com autoeficácia geral e autoeficácia específica. 

  

Considerações Finais 

 Os resultados apresentados nesse estudo nos levam a refletir sobre a importância que 

as práticas parentais adquirem de forma direta e indireta no desenvolvimento psicossocial de 

crianças e adolescentes. É importante que a qualidade na interação familiar seja baseada em 

práticas positivas, visto que estas estão associadas ao aumento da confiança, autonomia, de 

comportamentos pró-sociais e, inclusive, a menor propensão a desenvolver comportamentos 

de risco, como vimos ao longo da presente pesquisa.  Dessa forma, o ambiente familiar 



28 

 

precisa ser propício para que haja desenvolvimento de crenças de autoeficácia nas crianças e 

adolescentes, contribuindo para melhores resultados na realização de suas atividades. 

Considerando os resultados aqui encontrados e as limitações do estudo, seriam 

necessárias novas pesquisas, ampliando os resultados aqui apresentados. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
PROJETO DE MONOGRAFIA – PRÁTICAS PARENTAIS 

 

A participação do seu filho 
__________________________________________________________ (nome da 
criança/adolescente) neste estudo é voluntária e para que ela ocorra é necessário que todos os 
procedimentos sejam esclarecidos. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa você poderá entrar 
em contato com: 

 
Ana Lúcia Novais Carvalho, Psicóloga, CRP 05-20793, matrícula SIAPE xxxxxxxxx, 
professora adjunta da Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes, através 
do telefone (21) xxxxxxxxxxx ou pelo e-mail: analucianovaiscarvalho@id.uff.br 
 
Layla Premoli Guzzo, estudante de Psicologia (9º Período), através do telefone (22) 
xxxxxxxxx, ou pelo e-mail: laylaguzzo@hotmail.com. 
 
O objetivo do estudo 

 O estudo tem como objetivo compreender a relação entre práticas educativas parentais 
e a autoeficácia de alunos do ensino básico. 

Como e onde o estudo será realizado? 

 Os participantes do estudo serão alunos de escolas do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ., que responderão a questionários, sendo necessário o prévio consentimento 
do responsável legal, de forma escrita. A participação na pesquisa é voluntária, e a retirada do 
consentimento poderá ser feita em qualquer momento. 

Há riscos em participar da pesquisa? 

 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.  

O que será feito com os dados? 

 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. 

Quais são os benefícios em participar da pesquisa? 

 Com os resultados da pesquisa, será possível ampliar o conhecimento sobre práticas 
parentais e sua relação com o desenvolvimento social e emocional dos estudantes, bem como 
a autoeficácia em relação ao desempenho escolar, podendo contribuir futuramente para 
construção de programas de orientação a pais na escola, auxiliando na melhoria do 
desempenho escolar e no desenvolvimento de seus filhos. 
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FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Layla Premoli Guzzo (Graduanda de Psicologia  - matrícula xxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Nome do responsável : 
_______________________________________________________________ 

 

( ) Pai   ( ) Mãe   ( ) Outro _______________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa: Ana Lúcia Novais Carvalho – SIAPE xxxxxxxx 

 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

Campos dos Goytacazes, ______ de _______________________ de ________ 
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TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: Influência do estilo parental e das práticas educativas parentais na 

autoeficácia acadêmica e nos sintomas de ansiedade social em alunos do Município de 

Campos dos Goytacazes-RJ 

Pesquisadores: Ana Lúcia Novais Carvalho – professora adjunta I da UFF/ESR - e-mail: 
analucianovaiscarvalho@id.uff.br; Layla Premoli Guzzo – graduanda em Psicologia - e-mail: 
laylaguzzo@hotmail.com 

O que significa assentimento? 

 O assentimento significa que você concorda em fazer parte desta pesquisa. Serão 
respeitados seus direitos e você receberá todas as informações, por mais simples que possam 
parecer. 

 Pode ser que este documento denominado Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela 
pesquisa ou para a equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você 
não entenda claramente. 

Informação participante da pesquisa: 

 Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de avaliar 
o papel do comportamento dos pais e responsáveis sobre as notas escolares e a preocupação 
(nervosismo) em crianças e adolescentes. 

 A sua participação consistirá no preenchimento de alguns questionários. Apesar de 
colocar o seu nome nos questionários, está garantido o anonimato, ou seja, os seus resultados 
individuais e o seu nome não serão divulgados. 

 Não há perigo em participar da pesquisa e a sua participação só ocorrerá após a 
autorização dos seus pais ou responsáveis. Esta pesquisa ajudará na compreensão do que 
pode ajudar os estudantes no desempenho na escola e nos sentimentos de nervosismo. 

Saiba que você poderá deixar de participar desta pesquisa quando você quiser, para 
isto basta avisar ao pesquisador. 

 Neste documento há os nomes dos pesquisadores e os telefones. Você poderá pedir 
para os seus pais/responsáveis entrarem em contato para retirarem qualquer dúvida. 
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DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Eu li e discuti com o pesquisador os detalhes descritos neste documento. Entendo que 
eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a qualquer 
momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam 
usados para o propósito acima descrito. 

Eu entendi a informação apresentada neste Termo de Assentimento. Eu tive a 
oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 

 

Campos dos Goytacazes, ________ de _____________ de 2016 

 

___________________________________________________________________________
_ 

Nome do aluno     Assinatura 

 

___________________________________________________________________________
_ 

Nome do pesquisador    Assinatura 
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Questionário Sociodemográfico 

1. Dados Pessoais 

 

Sexo:  Masculino  Feminino   

Idade: _____ 

 

2. Situação Familiar 

Estado Civil dos Pais: 

(coloque um X na resposta respondente) 

 

Pai 

 Casado com a minha mãe  

 Casado com outra pessoa 

 Solteiro 

 Divorciado 

 Viúvo 
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Mãe 

 Casada com meu pai 

 Casada com outra pessoa 

 Solteira 

 Divorciada 

 Viúva 

 

Você possui irmãos? Sim  Não 

Caso tenha, indique as suas idades: ____________________ 

 

Você faz algum tipo de acompanhamento com algum profissional? 

 Orientadora 

 Psicólogo 

 Outro. Qual? _______________ 
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Escala de Autoeficácia Acadêmica 

S. Pina Neves & I. Faria (2006) 

 

O objetivo deste questionário- Confidencial e anônimo- é conhecer as expectativas de sucesso 

dos alunos para o atual ano letivo. Isto não é um teste, logo não há respostas certas ou 

erradas. O que conta é a sua opinião sincera.  

Por favor, responda a todas as afirmações, mesmo que algumas pareçam semelhantes a 

outras. 

As tuas respostas serão analisadas conjuntamente com a dos teus colegas, assim não haverá 

acesso às respostas individuais. 

MUITO OBRIGADO PELA SUA IMPORTANTE COLABORAÇÃO 

 

Por favor, para cada uma das afirmações que se seguem, marque com um X o número que 

corresponde a sua resposta 

 

Use a seguinte escala: 

 

1=Discordo 

totamente 

2= Discordo 3=Discordo 

Parcialmente 

4=Concordo 5=Concordo 

Parcialmente 

6=Concordo 

Totalmente 

 

 

1 Este ano letivo vou ser bem sucedido(a) na Escola 1 2 3 4 5 6 

2 No fim do ano vou tirar uma boa nota em Português 1 2 3 4 5 6 

3 Vou ter uma boa nota em Matemática no final do ano 1 2 3 4 5 6 

4 Este ano vou passar com boas notas em todas as 

Disciplinas 

1 2 3 4 5 6 

5 Vou passar de ano sem ter nenhuma negativa nos testes 

de Português. 

1 2 3 4 5 6 

6 As minhas notas nos testes de Matemática vão ser 

todas positivas. 

1 2 3 4 5 6 

7 Vou passar de ano sem ter negativa a nenhuma 

disciplina. 

1 2 3 4 5 6 

8 Este ano a minha nota a Português vai ser uma das 1 2 3 4 5 6 
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minhas melhores notas. 

9 A minha nota a Matemática será uma das minhas 

melhores notas este ano. 

1 2 3 4 5 6 

10 No final deste ano vou conseguir ter bons resultados 

na maior parte das disciplinas. 

1 2 3 4 5 6 

11 Este ano a minha nota a Português vai ser boa, 

mesmo sabendo que há matérias difíceis. 

1 2 3 4 5 6 

12 Mesmo sabendo que há matérias difíceis, este ano a 

minha nota a Matemática vai ser boa. 

1 2 3 4 5 6 

13 Este ano vou conseguir tirar boas notas, mesmo nas 

disciplinas mais difíceis. 

1 2 3 4 5 6 

14 Vou conseguir ler e compreender as obras de leitura 

obrigatória para Português. 

1 2 3 4 5 6 

15 Vou conseguir resolver exercícios de Matemática, 

mesmo os que têm cálculos mais complexos. 

1 2 3 4 5 6 

16 Vou tirar melhores notas nas disciplinas de que gosto 

mais. 

1 2 3 4 5 6 

17 Nos testes de Português vou ter bons resultados nas 

perguntas de gramática 

1 2 3 4 5 6 

18 Nos testes de Matemática vou ter bons resultados nos 

exercícios sobre estatística. 

1 2 3 4 5 6 

19 Vou conseguir boas notas, mesmo nas disciplinas que 

têm menos interesse para mim. 

1 2 3 4 5 6 

20 Nos testes de Português vou ter bons resultados nas 

perguntas de interpretação. 

1 2 3 4 5 6 

21 Nos testes de Matemática vou ter bons resultados nos 

exercícios sobre geometria. 

1 2 3 4 5 6 

22 Vou conseguir melhorar as minhas notas mais baixas 

ao longo do ano. 

1 2 3 4 5 6 

23 Nos testes de Matemática vou conseguir bons resultados 

nos exercícios sobre funções. 

1 2 3 4 5 6 
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24 

 

Vou ter bons resultados nos exercícios de Matemática 

em que se pode usar a calculadora 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

25 

 

Ao longo do ano vou conseguir melhorar as minhas 

notas nos testes de Português. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

26 Vou conseguir melhorar as minhas notas nos testes 

de Matemática ao longo do ano. 

1 2 3 4 5 6 
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Escala de qualidade na interação familiar 

Weber, Salvador & Brandenburg (2009) 

 

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! 

Você não precisa escrever o seu nome e ninguém mais, além das pesquisadoras, saberá as 

suas respostas. Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

Idade:_____________ Gênero: (  ) feminino (  ) masculino 

Com quem você mora?_________________________________________ 

 

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 seguinte notação: 

(1) = Nunca; (2) = Quase nunca; (3) = Às vezes; (4) = Quase sempre; (5) = Sempre. 

 

 

PERCEPÇÃO DOS  

COMPORTAMENTOS DOS PAIS  

 

          Mãe    Pai 

1. Meus pais costumam dizer o quanto eu sou importante para eles  

 

2. Meus pais brigam comigo por qualquer coisa     

 

3. Meus pais costumam xingar um ao outro       

 

4. Eu costumo contar as coisas boas que me acontecem para meu   

 pai/minha mãe 
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            Mãe    Pai 

5. Meus pais costumam falar alto ou gritar comigo                 

 

6. Meus pais fazem carinho um no outro   

   

 

7. O que meus pais me ensinam de bom eles também fazem   

 

8. Eu penso que meu pai/minha mãe são os melhores pais que eu    

conheço 

 

 9. Meus pais ficam felizes quando estão comigo   

  

 

 10. Meus pais costumam descontar em mim quando estão com    

problemas 

 

11. Meus pais falam mal um do outro    

              

12. Eu costumo contar as coisas ruins que me acontecem para meu  

 pai/minha mãe  

 

13. Meus pais costumam me xingar ou falar palavrões para mim   

  

 14. Meus pais fazem elogios um para o outro    

  

15. Meus pais também fazem as obrigações que me ensinam    

 

16. Eu me sinto amado pelos meus pais    

   

17. Meus pais procuram saber o que aconteceu comigo quando estou triste       
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          Mãe    Pai 

18. Meus pais sabem onde eu estou quando não estou em casa                

 

 

19. Quando ajudo meus pais, eles me agradecem.                  

   

20. Meus pais costumam me bater quando faço alguma coisa errada                

 

21. Meus pais costumam estar brabos um com o outro                                

 

22. Eu costumo falar sobre meus sentimentos para meu pai/minha mãe              

 

23. Meus pais costumam se abraçar                          

 

24. Eu acho legais as coisas que meus pais fazem  

 

25. Meus pais são um bom exemplo para mim  

 

26. Meus pais costumam mostrar que se preocupam comigo  

 

27. Meus pais demonstram orgulho de mim  

 

28. Meus pais sabem o que eu faço com o meu tempo livre  

 

29. Meus pais brigam um com o outro  

 

30. Meus pais costumam me fazer carinhos quando eu me comporto bem  

 

31. Meus pais costumam me bater sem eu ter feito nada de errado  

 

32. Meus pais costumam me criticar de forma negativa  

 

33. Meus pais falam bem um do outro  

 



53 

 

34. Sinto orgulho de meus pais  

               

35. Meus pais costumam me dar beijos, abraços ou outros carinhos  

          Mãe    Pai 

36. Meus pais costumam me dar conselhos  

 

37. Meus pais costumam me bater por coisas sem importância   

 

38. Meus pais têm bom relacionamento entre eles  

 

39. Meus pais pedem para eu dizer para onde eu estou indo □ □  

 

40. Qual a nota que você dá para seus pais, de um a cinco 

 


