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Resumo 
Estudos mostram que práticas parentais de educação exercem influência sobre o 
desenvolvimento dos filhos e que existem variações comportamentais nos filhos em 
decorrência dos estilos de educação adotados por seus pais. Essas práticas e estilos são 
influenciados pelo contexto no qual a família pertence, e através da interação com o contexto, 
são formadas as cognições parentais sobre os valores a serem seguidos e as metas de 
socialização que devem ser adotadas para o futuro dos filhos. No Brasil existem muitos 
estudos com famílias de crianças com desenvolvimento típico, onde sãodescritas as metas de 
socialização que os pais consideram mais adequadas para o futuro de seusfilhos. Contudo, são 
poucas as publicações, em português, que contemplem famílias com filhos com 
desenvolvimento atípico. O presente estudo é uma revisão bibliográfica e teve como objetivo 
identificar as principais práticas e estilos parentais, bem como as metas de socialização de 
pais e cuidadores de crianças com deficiência intelectual. Verificou-se que estas metas não 
diferem entre pais/cuidadores de crianças com desenvolvimento atípico ou típico, e as mais 
citadas foram as metas de auto-aperfeiçoamento. Nesse sentido, foi observado ainda que pais 
de crianças com desenvolvimento atípico demonstram o desejo de que seus filhos tenham o 
mesmo progresso de desenvolvimento que crianças com desenvolvimento típico. Sobre as 
práticas, identificou-se que a falta de conhecimento sobre o quadro clínico influencia sobre a 
seleção destas, sendo o treinamento a pais indicado para promover práticas positivas e a 
promoção do desenvolvimento. 

Palavras-chave: Estilos Parentais; Práticas Parentais; Etnoteorias Parentais; Metas de 
Socialização; Deficiência Intelectual. 
 

Résumé 
Des études montrent que les pratiques d'éducation parentale influence sur le développement 
des enfants et qu'il ya plusieurs comportements chez les enfants en raison des styles 
d'éducation adoptés par leurs parents. Ces pratiques et styles sont influencées par le contexte 
dans lequel appartient la famille, et par l'interaction avec l'environnement sont formées 
cognitions parentales sur les valeurs à suivre et les objectifs de socialisation qui devraient être 
adoptées pour l’avenir des enfants. Au Brésil, il y a de nombreuses études avec les familles 
des enfants avec le développement typique, où sont décrits les objectifs de socialisation que 
les parents considèrent le plus approprié pour l'avenir de leurs enfants. Cependant, il existe 



peu de publications en portugais qui incluent les familles avec enfants dans le développement 
atypique. Cette étude est une revue de la littérature, et visait à identifier les principales 
pratiques et styles parentaux, ainsi que les objectifs de socialisation des parents et soignants 
d'enfants ayant une déficience intellectuelle. Il a été constaté que ces objectifs ne diffèrent pas 
entre les parents/ soignants d'enfants au développement typique ou atypique, et les plus cités 
étaient les objectifs d'auto-amélioration. En ce sens,  il était observé encore que les parents 
d'enfants ayant un développement atypique démontren le désir de leurs enfants d'avoir les 
mêmes progrès de développement de l’enfant avec le développement typique. Sur les 
pratiques, il a eté identifié que le manque de connaissances sur le cadre clinique influence 
dans sa sélection, et la formation des pères est indiqué pour promouvoir des pratiques 
positives et la promotion du dévelopemment. 
Mots-clés: Styles Parentaux; Pratiques Parentales; Ethnothéories Parentales; Objectifs de 
Socialisation; Déficience Intellectuelle. 
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Introdução 
O tema deficiência intelectual, considerando as suas diferentes conceituações durante a 

história, vem sendo estudado em diversas áreas das ciências, dentre elas, a psicologia. Por 
meio de conquistas sociais que, ao longo do tempo foram assegurando os direitos da pessoa 
deficiente, trabalhos vem sendo desenvolvidos tratando questões como a inclusão social e a 
escolarização, dentre outras temáticas importantes. 

Também encontramos recursos, como estudos que buscam ampliar a compreensão 
sobre os critérios para o diagnóstico, que acabam por orientar pais/cuidadores e profissionais 
na realização de intervenções psicológicas consideráveis, objetivando a melhor adaptação e 
aprendizado para as pessoas com este tipo de deficiência. 

Algumas pesquisas apontam, ainda,para os impactos que o nascimento de uma criança 
deficiente pode exercer sobre a dinâmica familiar. A descoberta da gravidez com a chegada de 
um bebê com deficiência traz à família a quebra de expectativas sobre “o bebê ideal” e 
também algumas preocupações. Essa necessidade de cuidado ao longo do tempo vem 
acompanhado, muitas vezes, de altos níveis de estresse na família.  

Sabemos que as práticas parentais exercem influência sobre o desenvolvimento dos 
filhos, sendo esse desenvolvimento típico ou atípico. Nesse sentido, o LAPSODES.- 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia Social, do Desenvolvimento e Saúde – da 
Universidade Federal Fluminense/ESR, conta com recentes trabalhos como os de Guzzo 
(2016), Molais (2016), Marques (2017), Rosa (2017) e Silva (2017), todos buscando 
compreender o papel das práticas de cuidados parentais sobre o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes. Apesar da maior parte dos estudos ter sido realizada com crianças e 
adolescentes com desenvolvimento típico, iniciou-se alguns levantamentos sobre crianças e 
adolescentes com desenvolvimento atípico. 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo dar continuidade a essas 
publicações, destacando aspectos comportamentais, como a conceitualização de Estilos e 
práticas parentais, segundo importantes autores da área. Contudo, também tem como objetivo 
identificar aspectos cognitivos que podem exercer influências sobre as práticas e estilos 
parentais, apresentando os conceitos de Cognições Parentais, Etnoteorias Parentais e metas de 
socialização. 

Essas conceitualizações cognitivas podem ser facilmente encontradas em publicações 
que se referem às famílias que tenham crianças com desenvolvimento típico. No entanto, há 
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uma escassez de trabalhos na literatura que contemplem as cognições parentais, de forma 
geral, e as etnoteorias parentais de pais/cuidadores com filhos com desenvolvimento atípico. 

Este trabalho busca investigar sobre quais são as metas de socializações utilizadas por 
pais que possuam, especificamente, filhos que foram diagnosticados com deficiência 
intelectual.  

O termo metas de socialização surgiu inicialmente na área da Antropologia, mas vem 
sendo utilizado na Psicologia, que compreende a importância de se estudar o desenvolvimento 
humano e as trajetórias das crianças para a vida adulta, bem como o contexto em que as 
pessoas estão inseridas, pois é nele que “tudo acontece”. As metas de socialização referem-se 
às estratégias utilizadas pelos pais para o futuro de seus filhos, envolvendo assim suas 
expectativas parentais. 

Para a deficiência intelectual, não é vasto na literatura o número de publicações onde 
são descritas as expectativas parentais para o futuro de seus filhos, bem como as estratégias 
que devem ser adotadas para promover a socialização das pessoas com este tipo de 
deficiência. 

Sendo assim, consideramos a importância deste estudo como uma forma de fornecer 
subsídios para a inclusão dessas crianças e futuros adultos, uma vez que, o desenvolvimento 
dos filhos é influenciado pelos Estilos e Práticas adotados pelos pais na educação de seus 
filhos. 
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Práticas e estilos parentais 
A família é uma importante transmissora de significados e de cultura aos seus 

pertencentes. É compreendida como o primeiro meio social do indivíduo, onde este poderá 
desenvolver suas habilidades, comportamentos e valores, de acordo com o lugar em que está 
inserido (Marin, et al., 2013; Silva & Dessen, 2004; Silva & Magalhães, 2011). 

Muitas mudanças ocorreram na sociedade e, consequentemente, na forma de educação 
dos pais aos filhos ao longo das gerações. No ocidente, a atribuição de educar os filhos é 
primeiramente da família, que tem a responsabilidade de auxiliarpara que o desenvolvimento 
do bebê em seus primeiros anos de vida seja possível, além de colaborar para a formação de 
uma identidade e de transmitir seus valores aos filhos, ajudando-os a estabelecer as 
convivências e interações entre os membros da família.(Biasoli-Alves, 2002, como citado em 
Cassoni, 2013). 

Desta forma, as famílias podem adotar diferentes práticas educativas para a educação 
dos filhos. Essa variabilidade difere-se por razões sociais, econômicas, educativas e culturais. 
Sabemos, também, que as especificidades dos pais no tratamento com os filhos são 
influenciadas por características particulares do agrupamento familiar em que a família se 
insere (Kobarg, Sachetti, & Vieira, 2006; Mohamadkaddour, 2011). 

De acordo com Alvarenga e Piccinini (2001) e Rodrigo e Palacios (2003, citados por 
Wagner, Tronco, & Gonçalves, 2012), as práticas educativas são estratégias adotadas pelo 
pais com conteúdos específicos, visando a socialização dos filhos, onde o tipo de 
comportamento valorizado é alterado por meio de intervenções educativas. Assim, os pais 
podem incentivar a ocorrência dos comportamentos que são considerados adequados 
socialmente e também podem suprimir os comportamentos considerados inadequados. 

Definir de forma unânime as práticas educativas e os estilos de educação adotados 
pelos pais torna-se uma tarefa complexa, pois na literatura observa-se uma discordância entre 
os autores. Estilos parentais podem ser compreendidos como o conjunto das práticas 
educativas utilizadas pelos pais na interação com os filhos. Essas práticas estão relacionadas 
ao modo de socializar, controlar e até mesmo possibilitar o desenvolvimento de atitudes e 
valores nos filhos. As práticas educativas, segundo a autora, são classificadas em práticas que 
se relacionam a comportamentos anti-sociais (cinco práticas, sendo o abuso físico, punição 
inconsistente, disciplina relaxada, monitoria negativa e negligência) e práticasque se 
relacionam a comportamentos pró-sociais (duas, sendo a monitoria positiva e comportamento 
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moral). (Carvalho & Gomide, 2005; Gomide, 2006; Wood, McLeod, Sigman, Hwang, & Cho, 
2003, como citados por Carvalho & Gomide, 2005). 

Já Weber (2007) diferencia práticas de estilos parentais. Para a autora, a primeira 
refere-se às estratégias utilizadas com o intuito de educar os filhos, suprimindo os 
comportamentos negativos e selecionando os comportamentos que são valorizados pelos pais, 
incluindo explicações, punições e recompensas. Já o estilo parental relaciona-se ao conjunto 
de comportamentos, atitudes e o clima emocional entre os genitores e seus filhos, tais como a 
expressão corporal, o humor e o tom de voz. 

Weber, Salvador e Brandenburg (2006) apresentaram algumas práticas parentais 
encontradas na literatura que são relevantes na educação de pais a seus filhos. Em destaque, 
tem-se: 

a) o relacionamento afetivo; 
b) a apresentação e monitoria de regras; 
c) a comunicação positiva; 
d) a não utilização de punições corporais e 
e) os pais como modelo positivo aos filhos. 
A literatura mostra, ainda de acordo com Weber et al. (2006), que certos tipos de 

práticas educativas parentais desempenham um papel importante sobre o desenvolvimento 
cognitivo da criança. Assim, essas práticas educativas podem influenciar o desenvolvimento 
psicológico e social da criança. As práticas educativas que favorecem esse desenvolvimento 
são as chamadas “flexíveis”, influenciando também o desenvolvimento intelectual da criança 
em seu sucesso escolar. 

Para Darling e Steimberg (1993, como citados em Weber, Prado, Viezzer, & 
Brandemburg, 2004), o termo Estilo Parental refere-se ao contexto parental envolvendo o 
clima emocional, onde as práticas dos pais influenciam os filhos em termos de crenças e 
valores. Já as práticas parentais, para os referidos autores, indicam comportamentos que são 
definidos por conteúdos específicos e por objetivos de socialização. 

Assim, o estudo de Práticas e Estilos Parentais é importante por repercutir na 
qualidade do cuidado às crianças e em seu desenvolvimento. Além disso, as experiências 
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vividas pelos filhos em seus anos formativos podem influenciar suas escolhas e preferências 
na fase adulta (Becker, 1996, como citado em Lellis, 2013; Silva & Magalhães, 2011). 

Goodnow (1996, como citado em Lellis, 2013) defende, ainda, que é importante 
compreender as práticas educativas utilizadas pelos pais, pois elas permitem 1) conhecer as 
ideias dos pais e ter acesso à cognição e ao desenvolvimento; 2) compreender as ações 
exercidas por eles 3) conhecer o contexto em que a família se insere e se desenvolve e 
permite, ainda, 4) ter uma visão ampliada sobre a transmissão de crenças ao longo dos anos 
(com o estudo familiar em duas gerações), observando as diversas mudanças que acontecem 
na cultura onde essa família se insere. 

Assim, principalmente no início da infância, os pais podem prevenir e diminuir 
possíveis disfunções nas relações afetivas e emocionais para com seus filhos, através de uma 
relação de convívio caracterizada por disponibilidade mútua e respeito aos direitos um do 
outro, sendo essas características indispensáveis para o processo de socialização da criança e 
para a propiciação do desenvolvimento de sua personalidade. (Bandeira, Moura & Vieira, 
2009; Oliveira, Rabuske, & Arpini, 2007, citados por Marin, Piccinini, Gonçalves, & Tudge, 
2012). 

Adicionando variáveis que exercem influência sobre as práticas parentais, Belsky 
(1984, citado por Cassoni, 2013) esclarece que as práticas educativas dos pais para seus filhos 
podem ser determinadas por três fatores. Para o autor, deve-se levar em consideração a 
personalidade dos pais, as características das crianças e, também, a qualidade do 
relacionamento do casal. É proposto que um casamento saudável seria capaz de dar suporte 
aos cônjuges, e o apoio emocional que os pais dão às mães contribuiria para que o filho se 
desenvolvesse de forma saudável. 

Destacando aspectos cognitivos sobre as práticas parentais, Miller (1988, como citado 
em Lellis, 2013) afirma que os próprios pensamentos que os cuidadores possuem sobre a 
criança influenciam a qualidade da relação que é estabelecida, afetando de forma direta o seu 
desenvolvimento. Estes pensamentos também podem ser direcionados aos próprios pais, 
sendo denominado de autopercepção parental, que é a forma como os pais percebem o seu 
desempenho no cuidado com os filhos. Esses autoconceitos podem ser considerados como 
crenças e atitudes dos pais sobre seus comportamentos e influenciam suas práticas parentais, 
pois orientam a maneira como os pais atendem às necessidades de seus filhos (Conley, 
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Calwell, Flynn, Dupre, & Rudolph, 2004, como citado em Lima, 2011; Ribas Jr., Moura, & 
Bornstein, 2007). 

Para Harkness e Super (1996, citado por Silva, 2008), essas cognições e práticas 
apresentadas pelos pais derivam de suas próprias experiências cotidianas de cuidado com as 
crianças e de experiências adquiridas ao longo do tempo, pela relação com o grupo social em 
que estão inseridos. 

Ruchala e James (como citado por Ribas Jr. et al., 2007) indicam que mães que 
apresentaram uma percepção mais positiva quanto ao seu desempenho no papel parental 
foram as mães que possuíam maior conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Ainda, 
em estudos brasileiros, foi constatado que os pais que tinham uma melhor auto-percepção 
sobre o seu desempenho de papel parental tenderam a relacionar de forma menos áspera e 
mais positiva com seus filhos, usando práticas caracterizadas como não-coercitivas. (Ribas Jr. 
et al., 2007) 

Alvarenga (2001) define as práticas educativas parentais em não-coercitivas e práticas 
educativas parentais coercitivas. Para o referido autor, as práticas não-coercitivas se associam 
ao desenvolvimento de padrões adequados de comportamento, fazendo uso de reforçadores 
positivos, utilizando-se o afeto, o envolvimento parental, as regras e a comunicação, como 
explicações que descrevem para a criança as consequências de suas ações. Já as práticas 
coercitivas são caracterizadas por aplicações diretas de força, como as punições físicas, 
privações e ameaças (Achenbach, 1991, citado por Alvarenga, 2001) e reduzem na criança a 
capacidade de compreensão sobre a necessidade da modificação de seus comportamentos 
sobre a situação. Além disso, dessas práticas coercitivas decorrem alguns tipos de problemas 
comportamentais ligados à externalização, tais como a agressividade, baixo controle de 
impulsos, desobediência e comportamento delinquente, além de não colaborar para a 
internalização das regras sociais e padrões morais pelos filhos. 

Bandeira et al. (2009) sugerem que para um desenvolvimento adequado das crianças, 
os pais devem priorizar práticas parentais positivas que sejam eficazes e adequadas para cada 
comportamento, priorizando a ausência de práticas consideradas negativas.  

Hoffman (1975, como citado em Cassoni, 2013, e como citado em Marin et al., 2013) 
propôs a classificação das práticas educativas parentais em duas categorias, sendo elas as 
estratégias disciplinares de força coercitiva e as estratégias indutivas. Ainda para este autor, o 
uso das estratégias de força coercitiva resultaria no controle do comportamento da criança por 
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meio de ameaças de sanções externas, produzindo na criança emoções intensas como o medo, 
a raiva e a ansiedade. Entretanto, com a utilização dessa estratégia, a criança teria a sua 
capacidade de compreensão sobre a situação e consequente modificação de comportamentos 
reduzidas. Já a estratégia indutiva direciona o foco da criança às consequências lógicas de 
seus comportamentos. Assim, ela é capaz de avaliar sobre a necessidade ou não de 
modificações dos próprios comportamentos, pois a prática dessa estratégia é caracterizada por 
princípios, valores, apelos ao orgulho da criança e ao amor pelos pais. 

Quanto à classificação dos estilos parentais, Baumrind (1966, citado por Macarini, 
Martins, Minetto, & Vieira 2010; Montandon, 2005) apresentou os Estilos Parentais com uma 
diferenciação em três modelos distintos: o autoritário, caracterizado por um maior controle, 
regras impostas e pouco apoio à criança; o permissivo, onde há pouco controle, poucas 
exigências e apoio forte; e o autoritativo, modelo em que há controle e apoio, com regras fixas 
e incentivo à autonomia, onde os pais fixam-lhes regras a respeitar mas, simultaneamente, 
encorajam sua independência, sendo exigentes e atentos. 

Quanto aos pais que aderem ao estilo autoritário, Weber et al. (2004) e Weber, Selig, 
Bernardi e Salvador (2006), ao citarem Baumrind (1966), afirmam que estes pais estimam a 
obediência como uma virtude, controlando e avaliando o comportamento dos filhos com 
padrões absolutos e sendo a favor de medidas punitivas para lidar com aspectos da criança 
que conflitam com o que eles entendem como algo certo. Segundo os mencionados autores, os 
filhos de pais autoritários apresentam comportamento de externalização (agressão, mentira, 
destruição de objetos) e internalização (depressão, ansiedade, retração social). 

Maccoby e Martin (1983, como citados em Weber et al., 2004) desmembraram o estilo 
permissivo proposto por Baumrind em duas subcategorias. Para eles, o estilo permissivo pode 
ser caracterizado como indulgente, quando os pais não são exigentes e atendem aos pedidos 
dos filhos, ou ainda negligente, quando as necessidades básicas dos filhos são supridas, mas 
os pais não se envolvem em suas funções. Assim, os autores afirmam que os resultados mais 
negativos são revelados nos filhos de pais negligentes, os quais apresentam menor 
desempenho em todos os domínios, possuindo sintomas depressivos, baixa auto-estima e 
prejuízos no rendimento escolar. 

Por outro lado, Weber et al (2004) consideram que o estilo autoritativo é adequado 
para que uma educação saudável dos filhos seja possível. Este estilo demanda o envolvimento 
parental na educação, respondendo às necessidades da criança com atenção, incentivo, 
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auxílio, diálogo e diversão, bem como a supervisão e monitoria dos comportamentos do filho, 
exigindo a obediência de regras e limites e o cumprimento de deveres. 

Os autores acima concluíram que o estilo autoritativo tem sido associado a aspectos 
positivos, como o melhor desempenho escolar, maior otimismo e uso de estratégias 
adaptativas, de modo que os filhos de pais autoritativos são vistos como socialmente e 
instrumentalmente mais competentes do que os filhos de pais não autoritativos. 

Weber et al. (2004) sugerem que, além de exercerem influência no desenvolvimento 
da criança, os estilos parentais podem ter influência sobre outras gerações, havendo a 
possibilidade de uma transmissão intergeracional entre os estilos. Contudo, muitos fatores 
poderiam estar envolvidos nesse processo de transmissão intergeracional. Assim, torna-se 
importante a realização de estudos que investiguem também padrões de estabilidade entre 
grupos e as mudanças que ocorrem nas práticas educativas, estudando as particularidades de 
cada família (Marin et al., 2013). 
 
Cognições Parentais: Crenças, Expectativas e Metas de Socialização 

De acordo com Keller (1998, citado por Diniz e Salomão, 2010), a família localiza-se 
dentro de uma cultura, com seus padrões peculiares de comportamentos e sistemas 
simbólicos. Todo esse cenário cultural faz com que as experiências dos pais em suas 
interações sejam diversas, implicando sobre a maneira deles pensarem sobre o processo de 
criação dos seus filhos. 

Essas práticas de cuidados parentais relacionam-se a um sistema de crenças, que 
incluem as expectativas e as metas de socialização dos pais para os filhos. Através dessas 
metas os pais podem traduzir seus valores parentais em forma de ações específicas (Moinhos, 
Lordelo, & Seidel de Moura, 2007). 

Portes, Vieira e Faraco (2016) e Silva (2008) concordam que o termo Metas de 
Socialização pode ser compreendido como valores que se relacionam a comportamentos 
desejados pelos pais a seus filhos quando estes se tornarem adultos, e estão intimamente 
ligados a estados finais a serem alcançados. É importante salientar que, todas essas 
expectativas referentes ao futuro do filho perpassam sobre os próprios valores pessoais que os 
pais mantém, sendo influenciados pelo contexto social e cultural em que a família está 
inserida. 
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Esse contexto funciona como um importante meio para a formação das crenças e os 
valores que a família carrega. Além disso, o contexto se constitui como fonte de informações 
para se compreender as cognições parentais, que envolvem as metas e as estratégias parentais. 
Essas informações podem variar entre seus grupos culturais e entre diferentes épocas na 
mesma sociedade (Lellis, 2013; Silva e Magalhães, 2011) 

Harwood e colaboradores (1999, citados por Bandeira et al., 2009), classificaram as 
metas parentais em 5 categorias: 

1) Auto-aperfeiçoamento ou “Automaximização” (termo utilizado por Lellis, 2013); 2) 
Autocontrole; 3) Emotividade;4) Expectativas sociais e 5) Bom comportamento. 

Segundo os autores, a categoria auto-aperfeiçoamento/Automaximização refere-se à 
preocupação dos pais com que a criança seja autoconfiante e independente, para que o 
desenvolvimento de suas capacidades e talentos sejam atingidos. A categoria autocontrole 
sugere a preocupação dos pais para que a criança seja capaz de controlar seus impulsos 
negativos de ganância, agressão ou egocentrismo. A emotividade refere-se à preocupação com 
que a criança seja amigável, desenvolva boa capacidade afetiva - relacional com outras 
pessoas e esteja emocionalmente aberta. As expectativas sociais referem-se à preocupação dos 
pais para que a criança atenda a expectativas impostas pela sociedade, sendo um adulto 
trabalhador, não usando drogas, seguindo as leis e agindo com honestidade. No critério bom 
comportamento, os pais almejam que a criança seja respeitadora, seja aceita pela comunidade 
em que vive e que seja obediente. 

Além dessas 5 categorias, Harwood et al. (1999, citados por Moinhos et al., 2007) 
acrescentaram algumas subcategorias àquelas anteriormente propostas.. Em auto-
aperfeiçoamento, consideram as subcategorias bem estar emocional, físico e integração, 
desenvolvimento do potencial pessoal e econômico e desenvolvimento (ou independência) 
psicológico. Na categoria emotividade, acrescentaram as subcategorias calor emocional e 
relações próximas com a família. Na categoria expectativas sociais, as subcategorias evitar 
comportamento ilícito e integridade pessoal e valores religiosos e na categoria bom 
comportamento, as subcategorias respeitador, bem educado e obrigações relacionados a 
papéis na família. 

Harwood et al. (1996, citados por Diniz e Salomão, 2010) reiteram que as categorias 
auto-aperfeiçoamento e autocontrole são características de metas de socialização voltadas à 
individualidade, enquanto as categorias emotividade, bom comportamento e expectativas 
sociais referem-se às metas sociocêntricas. 
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Na literatura é possível encontrar uma dificuldade consensual quanto à terminologia 
utilizada ao abordar os estudos sobre Psicologia Parental. Para Ribas (2002, como citado em 
Lellis 2013), a utilização do termo cognição é capaz de abarcar uma maior variedade de 
constructos e o termo crenças não deve ser utilizado de forma indiscriminada, pois refere-se a 
um conceito específico, encontrando-se no centro dos estudos sobre as cognições parentais e 
relacionando-se a estereótipos e atitudes. Para o autor, as crenças são o produto dos processos 
cognitivos, sendo representações mentais que desempenham um importante papel em vários 
processos psicológicos, como raciocinar, julgar, generalizar, perceber e acreditar. Ribas 
(2002, como citado em Lellis, 2013) também define as cognições parentais como um conjunto 
de crenças, estereótipos, expectativas e crenças dos próprios pais e o conjunto dos processos 
psicológicos que se relacionam ao desenvolvimento humano, a autopercepção parental quanto 
à maternidade e à paternidade e atribuições à causalidade (Ribas, 2002, citado em Silva & 
Magalhães, 2011) 

Sigel et al., (1992, como visto em Kobarg et al., 2006) utilizam-se do termo cognição 
parental, enquanto Harkness e Super (1992, como pode ser visto em Lellis, 2013 e Kobarg et 
al., 2006) utilizam os termos etnoteorias e sistema cultural de crenças com a mesma definição 
conceitual. 

Embora diversas nomenclaturas sejam utilizadas para a conceitualização dentro de 
uma mesma temática, Moura et al. (2004) consideram que as crenças influenciam as práticas 
de cuidados e o comportamento dos pais, agindo como mediadoresque exercem efeitos sobre 
o comportamento das crianças e sobre o seu desenvolvimento. Para os autores, essas crenças 
relacionam-se à psicologia dos cuidadores. 

O relacionamento de pais e mães para com os seus filhos e o relacionamento com 
crianças, de modo geral, podem ser influenciados por meio das cognições parentais sobre o 
desenvolvimento humano e a paternidade. Através dos conhecimentos parentais, os pais 
podem avaliar os comportamentos dos filhos, bem como elencar a melhor decisão sobre como 
criá-los. Assim, o desenvolvimento infantil pode ser beneficiado quando tem-se um melhor 
entendimento sobre as cognições parentais (Ribas Jr. et al., 2007). 

Keller (2007; citado por Martins, Vieira, Moura, & Macarini, 2011) afirma que 
existem modelos culturais de parentalidade. Para ele, esses modelos são formados pelas 
crenças e valores dos pais em determinada cultura (etnoteorias parentais) e seu estudo permite 
a avaliação de soluções específicas dentro de determinadas culturas para o que é entendido 
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sobre desenvolvimento. Assim, as estratégias que os pais utilizam na criação dos filhos e as 
metas que eles estabelecem estão inseridas dentro do conceito de cognições parentais. Essas 
metas orientam as práticas de cuidado parental para a autonomia ou para a interdependência 
(Freitas e Magalhães, 2013; Lellis, 2013; Silva e Magalhães, 2011). O modelo orientado para 
o desenvolvimento da autonomia prioriza as metas pessoais e a autonomia da pessoa, havendo 
assim a construção de um self único e distinto. Já o modelo cultural relacionado à 
interdependência, indica a construção de um self que se relaciona a outras pessoas, onde são 
enfatizados os deveres de determinado grupo social (Keller, Borke, & Yovsi, 2005, como 
citado por Bandeira et al., 2009). 

Kagitçibasi (1996 e 2005, como citado por Bandeira et al., 2009) propôs um terceiro 
modelo cultural, indicando um self autônomo-relacional. Para o autor, esse envolve 
características dos dois modelos culturais citados anteriormente, sendo, ao mesmo tempo, 
autônomo e interdependente. 

A construção desse sistema de crenças indica a existência de um indivíduo ativo, 
inserido na cultura, que compartilha e reconstrói as crenças de determinado grupo por meio de 
seus mecanismos psicológicos. Esse sistema de crenças auxilia diariamente nas escolhas e 
decisões tomadas pelos pais para o estabelecimento de metas para si, para a criança e para a 
família (Kobarg et al., 2006). 

Rokeach (1981,como visto em Lellis, 2013) afirma que as crenças parentais podem ser 
classificadas em descritivas, avaliativas e prescritivas. Para ele, as crenças descritivas firmam 
relação entre duas coisas. As crenças avaliativas estabelecem um julgamento para os fatos ou 
objetos em termos do que é considerado ‘bom e ruim’ e as crenças prescritivas são um 
indicativo para o modo de agir ou o estado final a ser alcançado por esses pais, classificando 
como desejáveis ou não. O autor, ainda, aponta que as crenças são formadas por 3 
componentes básicos, que podem se manifestar em variados níveis, sendo eles o cognitivo, o 
afetivo e o comportamental. O componente cognitivo das crenças permite a avaliação da 
veracidade dos conhecimentos adquiridos, o componente afetivo das crenças faz com que os 
afetos sejam evocados em diferentes intensidades e o componente comportamental sugere que 
as crenças podem predispor diferentes respostas. 

Para Harkness et al., (2007, citados por Lellis, 2013), essas crenças parentais podem 
ser organizadas conforme um modelo hierárquico, onde no topo da organização são 
encontrados os modelos culturais implícitos sobre a natureza da criança, parentalidade e 
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família, considerados, aqui, como ideias mais gerais e, por conseguinte, as ideias mais 
específicas, como concepções sobre arranjos de dormir, desenvolvimento social familiar e a 
relação entre pais e filhos. Esse domínio está intimamente relacionado às concepções a 
respeito da criança, das práticas parentais e de suas consequências no desenvolvimento. 

Miller e Harwood, (2001, citados por Diniz & Salomão, 2010) e Silva (2008) 
concordam que, juntamente com o objetivo de socialização que é traçado, os pais possuem 
crenças que norteiam as escolhas que são mais adequadas para o cuidado com os filhos. Dessa 
forma, essas crenças são construídas dentro de uma determinada cultura e se materializam em 
objetivos a longo prazo, influenciando as práticas de cuidado. Há também a noção da 
existência de um comportamento desejável socialmente. Assim, para que as metas de 
socialização dos pais aos filhos se concretizem, os pais se utilizam de algumas estratégias, 
conhecidas como estratégias de ação a longo prazo.  

Essas estratégias, de acordo com Portes, Vieira et al. (2016) e Moinhos et al. (2007), 
podem ser centradas em si, quando os pais acreditam que a criança depende de seus esforços 
parentais para alcançar os objetivos de socialização. Mas, também, a estratégia de ação pode 
ser centrada no contexto, quando os pais acreditam que fatores como uma rede social de apoio 
e a escola são responsáveis pelos comportamentos desejáveis. As estratégias podem ser ainda 
centradas na criança, na medida em que os pais atribuem à criança o protagonismo para 
atingirem os comportamentos desejados no futuro. 

Bornstein (2012, como citado em Borges e Salomão, 2015) sugere que o estudo das 
Etnoteorias Parentais possibilita a compreensão sobre as práticas e interações dos pais para 
com os seus filhos. As etnoteorias parentais localizam-se dentro de uma determinada cultura e 
sustentam o comportamento cotidiano dos pais na educação dos filhos, direcionando e 
organizando a vida da criança e da família (Kobarg et al., 2006). 

O termo Etnoteoria Parental foi inicialmente proposto por Harkness e Super (1996, 
como pode ser visto em Lellis, 2013) e refere-sea um sistema dinâmico e organizado 
intitulado Nicho de Desenvolvimento. Para estes autores, o modelo ecológico de Nicho de 
Desenvolvimento age como mediador das experiências individuais das crianças com o seu 
contexto e grupo cultural a qual pertence. Esse Nicho é constituído pelos indivíduos que nele 
se desenvolvem e nele se constitui o próprio desenvolvimento, assim, as partes que o compõe 
funcionam de forma interativa e coordenada. Os autores consideram que o nicho deve ser 
entendido como um conjunto composto por 3 subsistemas que se articulam e delimitam o 
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percurso do desenvolvimento, sendo esses sistemas o 1) ambiente físico e social, 2) as 
práticas e os costumes regulados culturalmente e 3) as características psicológicas dos pais. 
 
Figura 1: Nicho de Desenvolvimento (Extraído integralmente de Lellis, 2013) Fonte: Adaptado de Super, C., 
&Harkness, S. (1997). The cultural structuringofchilddevelopment. In: J. W. Berry, P. R. Dasen, & T. S. 

Saraswathi, Handbookofcross-cultural psychology (2 ed., Vols. 2 - Basic processes andhumandevelopment, p. 
26). Needham Heights, MA: Allyn& Bacon. 
 

Os autores Harkness e Super (1996, como pode ser visto em Lellis, 2013) ainda 
acrescentam que o processo de desenvolvimento ocorre em interação com os contextos 
físicos, sociais, históricos e culturais onde a criança vive. Assim, a criança deve ser estudada 
em seu contexto de vida, e não de forma isolada. No Nicho de desenvolvimento, a criança 
ocupa o lugar central com suas particularidades. Dessa forma, os 3 sistemas considerados 
pelos autores se localizam ao seu redor. O ambiente físico e social onde a criança vive, 
primeiro sistema considerado, aborda questões como moradia, condições higiênicas e o tipo 
de organização social da família. O segundo sistema diz respeito às práticas utilizadas pelos 
pais, que são estabelecidos socialmente. Assim, circundam as ideias de quais práticas são 
apropriadas à criança, as relações entre as gerações e também as formas de cuidado e 
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educação mais adequadas. Por fim, o terceiro sistema, que são as características psicológicas 
dos pais, envolvem as crenças e os valores que os cuidadores possuem sobre as necessidades 
próprias das crianças, as metas de socialização e as principais estratégias que devem ser 
utilizadas para a sua criação. As cognições e as práticas parentais utilizadas por esses pais são 
provenientes de suas próprias experiências adquiridas culturalmente. Assim, as etnoteorias 
parentais, consideradas pelos autores como crenças parentais, se localizam nesse terceiro 
sistema. 

Para Rogoff (2005, citado por Borges & Salomão, 2015) e Rogoff e Chavajay, (1995; 
como visto em Ruela e Moura, 2007), a própria variação cultural entre diferentes 
comunidades pode demandar das crianças diferentes competências ao longo de seu 
desenvolvimento, que se dá através de interações com outras pessoas em um contexto social, 
histórico e cultural. 

Ruela e Moura (2007) acrescentam que, antes mesmo das crianças nascerem, o 
ambiente que as espera é organizado culturalmente, e essa própria organização implica nos 
adultos certas expectativas e representações que são mediadas pelos instrumentos presentes 
nessa cultura em que estão inseridos. 

Assim, segundo Laureans (1992, citado por Mohamadkaddour, 2011), todas as ajudas, 
encorajamentos e monitoramentos familiares são necessários e importantes, pois colaboram 
para que o projeto educativo e social da criança aconteça. Para o referido autor, a expectativa 
social e cultural do meio exerce uma grande influência sobre a escolha e opiniões dos pais. 
 
Deficiência Intelectual 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, citado por Tédde 2012), o 
termo “deficiência” refere-se à restrição ou falta de habilidade resultante da diminuição ou 
anormalidade da estrutura ou das funções anatômicas, físicas ou psicológicas. Esses 
prejuízos interferem na realização de atividades cotidianas dos seres humanos. 

Pan (2008) sugere que quando existirem dúvidas quando à nomenclatura utilizada para 
chamar a pessoa com deficiência intelectual, um bom começo é chamá-la pelo seu próprio 
nome, já que, ao longo do tempo, muitas definições e nomenclaturas foram utilizadas em 
referência à Deficiência Intelectual. Dentre as mais utilizadas, destacam-se a “deficiência 
mental”, "atraso mental", “excepcional”, “retardado”, “deficiente”, "incapacidade mental", 
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"criança excepcional" e "retardo mental", sendo esse último, de acordo com os autores Milian, 
Alves, Weshler & Nakano (2013), ainda encontrado na CID-10. 

Sassaki (2003, citado por Pereira, 2012), considera que o termo deficiência mental era 
propenso ao abuso, pois induzia a uma interpretação errônea das próprias capacidades do 
indivíduo e considera até mesmo um insulto para as pessoas com deficiência e seus familiares.  

A Associação Americana de Retardo Mental (AAMR, 2002, citado por Tédde, 2012) 
criou uma definição do termo Deficiência Intelectual que foi adotada pelos documentos 
oficiais brasileiros relacionados à educação, considerando que a deficiência intelectual traz 
certas limitações ao indivíduo, como o funcionamento intelectual abaixo da média 
(considerando um Q.I. abaixo de 70 pontos), e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
conduta adaptativa como os cuidados pessoais, as habilidades sociais, o desempenho na 
comunidade, a independência na locomoção, a saúde e segurança, as habilidades acadêmicas 
funcionais, o lazer e trabalho. 

Para a realização do diagnóstico de deficiência intelectual, a Associação Americana de 
Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, AAIDD (2002, como visto em Tédde, 2012), 
apresenta cinco dimensões: 

A primeira dimensão refere-se às habilidades intelectuais, mas somente a consideração 
dessa dimensão é insuficiente para se diagnosticar a deficiência intelectual, pois alguns 
critérios objetivos, como as escalas de mensuração, também devem ser utilizados. A segunda 
dimensão refere-se ao comportamento adaptativo, que diz respeito à comunicação, a aspectos 
acadêmicos e conceituais, que são necessários à competência social e à autonomia, para que a 
pessoa esteja preparada para atender a demandas cotidianas e ter um bom convívio relacional. 
Quanto à terceira dimensão, esta refere-se à participação, interação e aos papéis sociais, 
valorizando assim a vida e o convívio comunitário, que são os papéis vivenciados pela pessoa 
e a sua participação na comunidade. A quarta dimensão relaciona-se à saúde, sendo que o 
diagnóstico deve contemplar elementos como fatores etiológicos e de saúde física e mental. A 
quinta dimensão diz respeito à avaliação do contexto onde a pessoa está inserida. Essa 
avaliação permite uma perspectiva ecológica do desenvolvimento, privilegiando os aspectos 
saudáveis do desenvolvimento em seus ambientes naturais. As condições de vida relacionadas 
à qualidade de vida também devem compor o diagnóstico. Aqui, devem ser considerados 
todas as oportunidades educacionais, de trabalho e lazer, condições ambientais que se 
relacionam com o bem-estar, à saúde, segurança pessoal e conforto da pessoa com 
deficiência. É a consideração das práticas e dos valores culturais. 
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De acordo com a 5ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais - DSM V (2014), a Deficiência Intelectual (transtorno do desenvolvimento 
intelectual) se inicia no período do desenvolvimento, incluindo déficits funcionais (tanto 
intelectuais quanto adaptativos) nos domínios conceitual, social e prático. 

Conforme o DSM V (p. 33), devem ser observados e preenchidos 3 critérios para o 
diagnóstico: 

 
Critério A: Déficits em funções intelectuais como raciocínio, 
solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, 
aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência 
confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de 
inteligência padronizados e individualizados. Critério B: Déficits 
em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 
padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a 
independência pessoal e responsabilidade social. Sem apoio 
continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em 
uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação 
social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em 
casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. Critério C: 
Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do 
desenvolvimento. 

 
É importante reiterar ainda que para que o critério B seja preenchido, pelo menos um 

prejuízo nas funções adaptativas (seja no domínio conceitual, social ou prático) do indivíduo 
deve ser identificado, pois na pessoa com deficiência intelectual, esse funcionamento pode ser 
influenciado por alguns fatores, como a capacidade intelectual, experiências culturais, 
educação, motivação, socialização, aspectos de personalidade, oportunidades de trabalho, 
condições médicas e a existência de outros transtornos mentais concomitantes. (DSM V) 

Segundo Vasconcelos (2004, citado por Tédde, 2012), a Deficiência Intelectual é 
considerada uma das deficiências mais encontradas, atingindo 1% da população jovem. Por 
apresentar um Q.I. abaixo do esperado se comparado às crianças ou adultos da mesma idade 
com desenvolvimento típico, o desenvolvimento da fala muitas vezes se dá de forma mais 
lenta, podendo ser observada, também, uma lentificação no desenvolvimento 
neuropsicomotor e em outras habilidades.  
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Quanto ao Q.I, o DSM V (2014)considera que o nível de gravidade da Deficiência 
intelectual não deve ser medido apenas por esse escore, mas pelo funcionamento adaptativo 
do indivíduo, já que é este que indica o nível de apoio que a pessoa com deficiência precisa. 
Para a prevalência de pessoas com deficiência intelectual, o DSM aponta que há 1% na 
população como um todo, com variações em decorrência da idade. Para a deficiência 
intelectual grave, a prevalência é de 6 pessoas a cada 1.000. 

As causas da Deficiência intelectual, de acordo com Tédde (2012), não são tão claras e 
fáceis de serem identificadas. Suas causas são desconhecidas em 30 a 50% dos casos 
diagnosticados. A causa da Deficiência Intelectual pode estar relacionada a fatores genéticos, 
congênitos ou adquiridos, sendo as mais comuns a Síndrome de Down, a síndrome do x-
frágil, a má formação cerebral, intoxicação por chumbo, síndrome alcoólica fetal, síndromes 
neurocutâneas, Síndrome de Rett e desnutrição proteico-calórica. 

Além dessas causas, é possível encontrar no DSM V a informação de que a deficiência 
intelectual pode ser adquirida de forma abrupta, após o surgimento de doenças no período de 
desenvolvimento da criança, como o traumatismoencefálico, meningite ou encefalite, É 
importante ressaltar que a deficiência intelectual não tem caráter progressivo, com exceção de 
algumas doenças genéticas como a síndrome de Rett, onde existem períodos de piora seguidos 
de estabilização, e em outras como a síndrome de San Phillippo, em que ocorre uma piora de 
forma progressiva da função intelectual (DSM V). 

Destacando as singularidades das pessoas com deficiência intelectual, Pan (2008) 
afirma que é possível considerar que suas interações podem ser desenvolvidas com o mais 
alto nível de progresso, considerando o contexto de suas interações, pois essas pessoas 
possuem suas próprias e dinâmicas formas de pensamento, com possibilidades de 
desenvolvimento. 

Assim, as crianças com Deficiência Intelectual necessitam de apoio, atenção e de 
adequações em muitos aspectos, assim como toda criança em desenvolvimento, mas não 
devem ser desconsideradas, em hipótese alguma, sua capacidade. O que as crianças com 
deficiência intelectual mais necessitam, além das intervenções, é que as pessoas ao redor 
acreditem nelas (Tédde, 2012). 

No DSM V afirma-se que em crianças mais velhas e em adultos, o nível de apoio 
oferecido, bem como as intervenções precoces continuadas, possibilita a participação dessas 
pessoas em atividades cotidianas, com considerável melhora nas funções adaptativas.  

Para os autores Honora e Frizanco (2008, citado por Tédde 2012), é preciso considerar 
que a pessoa com deficiência intelectual não é doente, sendo a deficiência uma condição que 
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traz prejuízos às funções cognitivas que acompanham o desenvolvimento cerebral. Assim, as 
pessoas com deficiência intelectual podem apresentar certas demandas em algumas áreas se 
comparadas às crianças em desenvolvimento típico, como pode ser visto a seguir: 

Em relação à área motora, observa-sepossibilidade de alterações na motricidade fina. 
Algumas incapacidades motoras ainda mais acentuadas podem estar presentes, como 
dificuldades de coordenação, bem como o início tardio do desenvolvimento do andar na 
criança. 

Na área cognitiva, os conceitos abstratos podem ser difíceis a serem aprendidos. A 
criança tem dificuldades de focar a sua atenção, dificuldades de memória e de resolver 
problemas. É importante ressaltar que as crianças com deficiência intelectual podem atingir os 
mesmos objetivos escolares que as crianças em desenvolvimento típico, mas possuem um 
ritmo próprio para essa aquisição. 

Na área da comunicação, podem ter as relações dificultadas, devido à prejuízo de 
comunicação. 

Na área socioeducacional, pode ocorrer uma discrepância entre a idade mental e a 
idade cronológica. Então, os próprios autores sugerem que, para uma melhor interação social, 
os alunos devem ser colocados em contato com os seus pares da mesma idade cronológica e 
não com a mesma “idade mental”. Dessa forma, a criança não é infantilizada e pode 
desenvolver valores e atitudes apropriadas da sua faixa etária, aprendendo os 
comportamentos. Assim, torna-se viável e facilitado o desenvolvimento psíquico-social na 
criança com deficiência intelectual. 

Westmacott (1996, citado por Tédde, 2012) considera que as pessoas portadoras de 
deficiência necessitam do apoio físico e médico, porém, em sua concepção, esse auxílio 
precisa atender suas necessidades e proporcionar que eles tenham um maior controle sobre 
sua vida, sendo o auxílio feito “com elas” e não “para elas”.  

A partir da afirmação de Westmacott (1996, citado por Tédde, 2012), torna-se 
importante salientar, como destacam Milian et al. (2013), que os padrões de normalidade 
estabelecidos pelas classificações médicas devem ser cuidadosamente vistos, para que as 
capacidades e potencialidades das pessoas com deficiência não sejam suprimidas e para que 
não ocorra a segregação entre o “saudável e o doente”  

De acordo com Pan (2008), ao avaliar o contexto em que a pessoa está inserida, é 
possível avaliar o quanto a pessoa com deficiência intelectual atua em seu contexto e traçar de 
forma mais objetiva os apoios a serem implementados.  



26  

Vygotsky (1987) já entendia que as pessoas com deficiência intelectual podem 
desenvolver seu potencial e suas capacidades, desde que algumas condições e instrumentos 
apropriados fossem oferecidos. Para o autor, a apropriação da cultura histórica, que é 
construída socialmente, pode ser viabilizada por meio da educação, ampliando as 
possibilidades de desenvolvimento.  

Nesse caminho, qual função a família pode desempenhar para que tarefas cotidianas e 
o aprendizado de crianças com deficiência intelectual seja viável? A família e a escola, de 
acordo com Dessen e Polonia (2007), precisam oferecer subsídios e oportunidades sociais 
para que ela se desenvolva, a partir de valores como respeito, aceitação e admiração. 

Pensando nas famílias, muitas são as expectativas, comemorações, dúvidas e 
ansiedades quando descobrem que um bebê está a caminho. Entretanto, quando os pais são 
notificados que tiveram um filho com alguma deficiência, são naturais os sentimentos de 
tristeza, dor, raiva e de impotência frente à notícia do diagnóstico dado, provocando um 
desequilíbrio em decorrência da ruptura entre as expectativas dos pais, por um bebê ideal, e a 
realidade, sendo necessárias a adoção de algumas estratégias pelos pais para uma melhor 
adaptação. Esses sentimentos de tristeza e culpa podem acompanhá-los por muito tempo, 
podendo surgir também dificuldades na interação entre os pais e seus filhos. Lemes e Barbosa 
(2007) e Brasington (2007, citados por Portes et al., 2016). 

As estratégias que são utilizadas pelos pais com o intuito de diminuir os sentimentos e 
pensamentos negativos acerca da situação podem ser compreendidas em duas categorias: as 
estratégias que se focalizam no problema e as estratégias que se focalizam na emoção. As 
estratégias focalizadas no problema são utilizadas quando o indivíduo lida ou tenta modificar 
a situação em que está vivendo no momento. Já as estratégias focalizadas na emoção se dão 
quando o indivíduo se baseia na emoção para o enfrentamento. Dessa forma, uma 
característica comum para as pessoas que se utilizam dessa estratégia é a fuga ou negação 
diante do problema Folkman, Lazarus e Dunkel, (1986, como citado em Santos & Pereira-
Martins, 2016) e Pegogaro, (2013; como citado em Santos & Pereira-Martins, 2016). 

Um estudo realizado por Hassal e McDonald (2005; visto em Santos & Pereira-
Martins, 2016) teve como resultado a informação de que esses níveis de estresse dos pais de 
crianças com deficiência intelectual são influenciados pelas cognições parentais, e que estas 
influenciam nas práticas de cuidado dos pais aos filhos (Moura et al.,2004). 

Desta forma, a família é percebida como uma importante fonte de apoio aos seus 
integrantes. Contudo, nem todas as famílias são capazes de oferecer um contexto psicossocial 
seguro e solidário para que seus membros se desenvolvam. Este mesmo princípio pode ser 
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observado em famílias que tem algum membro com Deficiência Intelectual. Desta forma, a 
convivência familiar pode ser permeada por maiores demandas de apoio psicológico, 
emocional e social, interferindo em seu funcionamento. (Santos & Pereira-Martins, 2016)  

Considerando as diversas demandas no cuidado à criança com deficiência, Lemes e 
Barbosa (2007) acrescentam que, exercer este papel parental pode ser complexo, sendo 
necessários assim alguns auxílios como um diagnóstico correto e que seja compreensível 
pelos pais, auxiliando assim para que os pais se sintam confortados emseus sentimentos de 
medo, incertezas e culpa envolvidos, e colaborando para que esses pais alcancem expectativas 
para o futuro de seus filhos.  
 
Cognições parentais, Estilos Parentais e Práticas Parentais em pais/cuidadores de 
crianças sem e com Deficiência Intelectual 

De acordo com Portes et al. (2016) muitos estudos foram feitos no Brasil para se 
compreender quais as metas de socialização utilizadas por mães de crianças com 
desenvolvimento típico. Contudo, poucas são as averiguações de metas de socialização quanto 
a pais com filhos que apresentam alguma deficiência, e também são poucas as publicações 
que englobam essa temática relacionando-se à deficiência intelectual. 

Dentre as famílias com filhos com o desenvolvimento típico, os autores Moinhos et al. 
(2007) realizaram um estudo com mães baianas de diferentes contextos socioeconômicos, 
onde o objetivo foi caracterizar as metas de socialização e estratégias utilizadas por essas 
mães considerando as características sócio demográficas. Os resultados predominantes para os 
grupos de nível socioeconômico baixo e nível socioeconômico elevado apontam que, na 
amostra estudada, as categorias sobre metas de socialização proposta por Miller e Harwood 
(1999, citados por Bandeira et al., 2009) citadas como as mais importantes foram as 
expectativas sociais (38,4%), Auto-aperfeiçoamento (21,7%) e o Bom comportamento dos 
filhos (20,1%). Também houve uma concordância entre os grupos sobre as estratégias 
adotadas, onde os dois grupos utilizam as estratégias centradas em si. Os autores consideram 
que, no geral, as metas e estratégias apontadas são similares entre os dois grupos, embora 
fosse grande a diferença socioeconômica da amostra estudada. 

Um outro estudo, realizado por Diniz e Salomão (2010), buscou investigar as metas de 
socialização de pais e mães, a fim de saber se haveria diferenciação na escolha dessas metas 
em relação ao gênero, tanto dos pais quanto do filho do casal pesquisado. Os resultados 
apontam que, em uma amostra de 26 casais de João Pessoa, pais e mães elencaram como 
metas de socialização mais adequadas o auto-aperfeiçoamento (43% das escolhas das mães e 
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42% das escolhas dos pais), expectativas sociais (22% mães e 26% pais) e bom 
comportamento (15% mães e 17% pais). Desta forma, foi possível concluir que pais e mães da 
cidade de João Pessoa não se diferem quanto às metas de socialização escolhidas. Quanto à 
influência do gênero do filho para a escolha das metas de socialização, foi possível apreender 
que as mães não se diferem da escolha das metas em decorrência do gênero do filho, enquanto 
os pais da amostra trouxeram uma diferença significante na categoria Expectativas sociais, 
onde 31% consideraram que para os meninos essa meta é a mais adequada e 14% 
consideraram que para as meninas essa meta é a mais adequada. 

Moura et al. (2008, citado por Diniz & Salomão, 2010) sugerem que uma 
caracterização homogênea ou geral das metas de socialização adotadas por pais brasileiros é 
difícil de ser alcançada, devido à grande variabilidade cultural do Brasil. Estes mesmos 
autores realizaram um estudo com mães brasileiras representando 7 cidades diferentes 
(Salvador, Campo Grande, Rio de Janeiro, João Pessoa, Porto Alegre e Belém) e os resultados 
apontaram que as metas de socialização mais adotadas por essas mães são as categorias auto-
aperfeiçoamento e o bom comportamento. Os autores consideraram aspectos regionais para 
uma melhor avaliação, e os resultados apontam que os padrões valorizados pelas mães das 
regiões Norte e Nordeste (Belém, João Pessoa e Salvador) ressaltam as metas de auto-
aperfeiçoamento e bom comportamento. Ao contrário, as mães da região Sul (Florianópolis e 
Porto Alegre) elencaram a categoria bom comportamento como a mais adequada e, 
posteriormente, a categoria auto-aperfeiçoamento. Já para as mães do Rio de Janeiro, a 
categoria auto-aperfeiçoamento foi elencada como a meta de socialização mais adequada e, 
em seguida, a categoria bom comportamento. 

Um outro estudo foi realizado por Bandeira et al. (2009), com o objetivo de identificar 
as metas de socialização de mães e pais de crianças no estado do Rio de Janeiro. As categorias 
de metas de socialização mais elencadas acompanham as categorias realizadas por estudos 
citados anteriormente, onde são valorizados o auto-aperfeiçoamento (40% das respostas das 
mães e 41% das respostas dos pais), Expectativas Sociais (31% das respostas das mães e 30% 
das respostas dos pais) e a categoria Bom comportamento (12% das respostas das mães e 19% 
das respostas dos pais). Em relação às escolhas das metas de socialização que são 
consideradas mais adequadas por pais e mães, o presente estudo identificou que os pais e 
mães valorizam as categorias de forma distinta. Assim, é possível observar uma diferença das 
escolhas sobre metas de socialização entre a amostra do estudo realizado no Rio de Janeiro e 
o estudo realizado por Diniz e Salomão (2010) onde pais e mães da cidade de João Pessoa não 
se diferem de forma considerável quanto à escolha dessas metas.  
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É importante considerarmos que, dentre as diversas pesquisas na área que foram 
publicadas no Brasil, há a consideração de aspectos característicos da própria amostra 
parental, como variáveis socioeconômicas, gênero e cultura. Assim, nos estudos observados 
não são pouco descritasas características dos filhos, exceto a informação de que os estudos 
são feitos com mães de filhos com desenvolvimento típico. 

No entanto, ocorrem em menor número as pesquisas nacionais realizadas com o 
objetivo de investigar as expectativas parentais com genitores de crianças que possuem 
alguma deficiência. Portes et al. (2016), por exemplo, esclarecem que ainda, são escassas as 
publicações sobre deficiência intelectual ou que contemplem suas variações. 

Assim, Portes et al. (2006) se preocuparam em pesquisar as metasde socialização e as 
estratégias utilizadas por pais de crianças com desenvolvimento atípico, a saber, a síndrome 
de Down (SD). O estudo foi realizado na cidade de Itajaí, Santa Catarina, na região Sul, com 
uma amostra de 24 mães e 19 pais. O instrumento escolhido pelos autores foi o mesmo 
utilizado por trabalhos já descritos anteriormente: a entrevista semiestruturada sobre metas de 
socialização desenvolvido por Harwood et al. (1996), com a adaptação brasileira feita por 
Moura et al.(2008). Entretanto, foram observadas que as categorias para a aplicação do 
questionário em pais com filhos com alguma deficiência eram excludentes, pois nenhuma 
descrição foi classificada em mais de uma vez pelos participantes da amostra. Assim, os 
autores consideraram importante incluir a categoria ‘Desenvolvimento Típico’, representando 
a “preocupação que a criança com SD consiga ter um desenvolvimento semelhante às crianças 
sem nenhuma deficiência”. 

Como resultados, a categoria auto-aperfeiçoamento foi a considerada mais adequada 
por 58,43% dos pais. Em seguida, elegeram a categoria Desenvolvimento típico, com 19,10%. 
A terceira e quarta categoria foram, respectivamente, a Expectativa Social (10,11%) e o Bom 
comportamento (6,74%). Um dado importante a destacar é a consideração dos pais sobre a 
categoria ‘Desenvolvimento Típico’, onde foram relatadas as expectativas parentais sobre 
uma vida normal a seus filhos, com a possibilidade de se desenvolverem como crianças sem 
deficiência. As estratégias utilizadas por esses pais são idênticas às utilizadas em outros 
estudos por pais de crianças com desenvolvimento típico citados anteriormente: centradas em 
si. 

Mesquita, Suriano, Carreiro e Teixeira (2016) realizaram um estudo sobre o treino 
parental para manejo comportamental de crianças com a síndrome de Prader Will (síndrome 
relacionada à deficiência intelectual), buscando investigar os impactos sobre a saúde mental 
dos cuidadores e suas práticas. Os resultados apontam que a falta de informações dos pais 
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sobre a doença dos filhos pode estar associada à maneira como essas mães manejam 
determinadas dificuldades de comportamentos nos filhos, onde são desconsideradas ou não 
reconhecidas, de fato, as dificuldades relacionadas à síndrome. 

Em relação ao manejo familiar, foi observado no estudo que as mães adotavam as 
mesmas estratégias parentais de educação utilizadas com crianças em desenvolvimento típico, 
assumindo que o filho possui a mesma característica de desenvolvimento, ignorando as 
especificidades. Além disso, resultados apontam que os estilos parentais utilizados para o 
manejo de problemas de comportamento nesses pais estão associados a elevados níveis de 
estresse, que utilizavam a punição física como forma de reduzir comportamentos indesejáveis 
inerentes à síndrome. O treinamento parental realizado no presente estudo resultou na melhora 
em aspectos emocionais nas mães cuidadoras, quando estas seguiam as orientações 
corretamente. 

Compreendemos, assim, que os sentimentos dos pais em relação aos seus filhos, de 
acordo com Silva e Dessen (2001, como citado em Martin, 2011), são importantes para o 
desenvolvimento da criança, para a adaptação e para o bem-estar familiar em geral. Dessa 
forma, se a família não tiver vivenciado a superação, aceitação e a inclusão dessa criança, 
podem ser desenvolvidos nos pais alguns sentimentos em decorrência da pressão exercida 
pelo contexto social em que vivem. Esses sentimentos estão relacionados à culpa, sofrimento 
e mágoa, comprometendo, assim, as atividades culturais e sociais que poderiam desenvolver 
com os filhos com deficiência. 

Nesse sentido,Glat (1996, citado por Martin, 2011) acrescenta que quanto maior for a 
integração da criança com deficiência à sua rede familiar, maiores serão os benefícios e 
cuidados ofertados pela família em relação à sua integração à vida social. Essa integração 
família – criança colabora para o auxílio à utilização de serviços e recursos na comunidade 
disponíveis a essa criança, pois como pode ser visto nos estudos de Mesquita, Seraceni, 
Carreiro, Amaro, Neto e Teixeira (2014, citado por Mesquita et al., 2016),os pais/cuidadores 
em geral são os principais agentes de mudança quando se trata de qualquer tipo de manejo 
comportamental de seus filhos. 

Outra pesquisa que contribui com esta afirmação foi realizada por Martin, Ribeiro, 
Lee, Teixeira e Carreiro (2016), que reiteram que as atividades da vida diária e 
comportamentos de socialização de crianças com a Síndrome de Williams (síndrome 
relacionada à deficiência intelectual) foram significativamente maiores em indivíduos cujas 
famílias indicaram a participação em atividades sociais e recreativas. 
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Conclusão 
Considerando que ainda são escassos os estudos publicados em portuguêsinerentes às 

metas de socialização e práticas parentais de crianças com deficiência intelectual, é 
importante considerar que, dentre os artigos identificados, resultados apontam que a escolha 
das metas de socialização mais adequadas por pais/ mães/ cuidadores de crianças com 
desenvolvimento típico e com desenvolvimento atípico, em sua maioria, não se diferem. 

Por outro lado, é possível observar um importante dado na adaptação do estudo 
realizado por Vieira e Faraco (2016), acrescentando “Desenvolvimento Típico” como uma 
nova categoria às metas de socialização, onde certo número de pais relataram o desejo de 
verem seus filhos se desenvolvendo como outras crianças com desenvolvimento típico.  

Resultados ainda apontaram que, como forma de diminuir a frequência de 
comportamentos inadequados (que podem estar relacionados ao fenótipo comportamental 
relacionado à síndrome, como mentir ou furtar alimentos no caso de crianças com a síndrome 
de Prader-Will) e em decorrência do estresse, muitos pais acabam por utilizar práticas 
educativas punitivas nas suas estratégias de cuidado. 

A deficiência intelectual, como descrita anteriormente, pode estar associada a 
inúmeras síndromes, o que enfatiza a importância da realização de um diagnóstico correto 
para que os pais tenham a informação do melhor manejo comportamental para a educação de 
seus filhos, pois o desconhecimento da síndrome é um dos fatores que dificultam a escolha de 
práticas adequadas pelos pais. 

É importante considerar ainda que, além da falta de informações, alguns 
pais/mães/cuidadores apresentaram dificuldades em reconhecer e aceitar a deficiência no 
filho. 

Assim, estudos sobre as práticas, estilos parentais e metas de socialização com o 
enfoque em pais/mães/cuidadores de crianças com deficiência intelectual são de extrema 
relevância. Eles poderão oferecer subsídios para a elaboração de estratégias de orientação a 
pais/cuidadores, contribuindo para o desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual, 
considerando suas especificidades. 
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