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RESUMO 

 

 

Silva, L. M. A. (2011). Práticas educativas de mães de crianças com transtorno de déficit de 

Atenção/Hiperatividade. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, Bahia. 

 

 

O presente estudo investigou diferenças nas práticas educativas de mães de crianças com 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e mães de crianças sem TDAH. A 

hipótese inicial foi de que as mães de crianças com TDAH seriam mais intrusivas, mais 

negativas e utilizariam mais controle coercitivo. Além disso, esperava-se que as mães 

expressassem menos envolvimento positivo, em comparação com o grupo de mães de 

crianças sem TDAH. Em relação aos comportamentos infantis a hipótese do estudo foi de que 

as crianças com TDAH apresentariam mais comportamentos negativistas e inadequados e 

mais desobediência passiva do que as crianças sem TDAH. Participaram do estudo 19 díades 

mãe-criança divididas em dois grupos. Todas as díades foram formadas por crianças do sexo 

masculino com idades que variaram entre seis e dez anos. O grupo clínico foi composto por 

nove díades com crianças que receberam diagnóstico clínico de TDAH. O grupo não-clínico 

foi formado por dez díades com crianças sem o transtorno. As díades do grupo clínico foram 

selecionadas num ambulatório de TDAH de um Hospital Público de Salvador. Além do 

diagnóstico feito na clínica, a criança deveria ter um escore no questionário SNAP IV 

superior a 1,78 para sintomas de desatenção e superior a 1,44 para sintomas de hiperatividade 

e impulsividade. As díades do grupo não-clínico foram selecionadas em uma escola pública 

do município de Salvador. Inicialmente, os meninos que não possuíam queixas de déficit de 

atenção e hiperatividade foram indicados pelas professoras. As crianças desse grupo deveriam 

ter escore no questionário SNAP IV inferior a 1,78 para sintomas de desatenção e inferior a 

1,44 para sintomas de hiperatividade e impulsividade. Foi realizada uma sessão de observação 

da interação mãe-criança com objetivo de analisar as práticas educativas maternas e os 

comportamentos da criança. A observação foi composta por quatro episódios de interação: 

Brincadeira Livre, Guardar Brinquedos, Atividade de Cópia e Episódio de Cooperação. A 

sessão de observação foi filmada e teve duração aproximada de 40 minutos. Os 

comportamentos maternos foram codificados em nove categorias: controle ambíguo; controle 

coercitivo; insensibilidade; intrusividade; negatividade; permissividade; controle assertivo; 

envolvimento positivo e incentivo. Os comportamentos da criança foram avaliados através de 



 

 

 

nove categorias: desobediência passiva; inadequação; insensibilidade; negativismo; 

assertividade; envolvimento positivo; obediência; solicitação e brincadeira independente. Os 

resultados obtidos na análise das frequências totais das categorias de práticas educativas 

maternas nos quatro episódios revelaram apenas uma diferença entre os dois grupos: as mães 

do grupo clínico apresentaram maior frequência de controle assertivo do que as mães do 

grupo não-clínico. Com relação aos comportamentos infantis, o grupo clínico apresentou 

maior frequência de comportamentos de obediência e de negativismo assim como maior 

frequência total de comportamentos se comparado ao grupo não-clínico. Assim, os resultados 

não indicaram que as práticas educativas parentais tenham um papel de destaque na etiologia 

do TDAH. Discute-se a relevância de um processo de diagnóstico criterioso e as implicações 

de outros aspectos metodológicos para o avanço dos estudos nesta área. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Práticas educativas 

maternas. Desenvolvimento infantil. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Silva, L. M. A. (2011). Childrearing practices of mothers of children with attention deficit 

hyperactivity disorder. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, Bahia. 

 

 

The present study investigated the differences in the use of childrearing practices by mothers 

whose children have been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

and by mothers whose children have not been diagnosed with ADHD. The initial hypothesis 

was that mothers whose children have ADHD would be more intrusive, more negative and 

would use more coercive control. Furthermore, these mothers were expected to express less 

positive involvement when compared to the group of mothers whose children do not have 

ADHD. In terms of children‟s behaviors, the hypothesis was that children with ADHD would 

display more negative and inappropriate behaviors and more passive compliance than 

children without ADHD. Participants in the study were 19 mother-child dyads divided into 

two groups. All dyads contained male children between the ages of six and ten. The clinical 

group consisted of nine dyads with children diagnosed with ADHD. The non-clinical group 

consisted of ten dyads with children without the disorder. The dyads belonging to the clinical 

group were recruited from an ADHD clinic at a Public Hospital in Salvador. Besides being 

diagnosed by a doctor or psychologist, these children should have scored higher than 1,78 

points for inattention symptoms and higher than 1,44 points for hyperactivity-impulsivity 

symptoms on the SNAP-IV questionnaire. The dyads forming the non-clinical group were 

recruited from a public school in the city of Salvador. Initially, boys who did not present 

symptoms of attention and hyperactivity were referred by their teachers. Children in this 

group should have scored lower than 1,78 points for inattention symptoms and lower than 

1,44 points for hyperactivity-impulsivity symptoms on the SNAP IV questionnaire. An 

observation session of mother-child interaction was carried out in order to analyze maternal 

childrearing practices and child behaviors. The observation consisted of four interaction 

episodes: free play, putting away toys, copying activity, and cooperation. The interaction was 

filmed and lasted approximately 40 minutes. Maternal behaviors were coded into nine 

categories: ambiguous control; coercive control; insensitivity; intrusiveness; negativity; 

permissiveness; assertive control; positive involvement; and encouragement. Child behaviors 

were assessed using eight categories: noncompliance; inadequacy; insensitivity; negativism; 



 

 

 

assertiveness; positive involvement; compliance; request; independent play. The results 

obtained through the analysis of the total frequencies of maternal childrearing practices in the 

four episodes revealed only one difference between the two groups: mothers from the clinical 

group displayed a higher frequency of assertive control than did mothers from the non-clinical 

group. Regarding child behaviors, the clinical group revealed a higher frequency of 

compliance behaviors and negativism as well as a higher frequency of the total of behaviors 

when compared to the non-clinical group. Therefore, the results did not indicate that maternal 

childrearing practices play an important role in the etiology of ADHD. The relevance of a 

rigorous diagnostic process and the implications of other methodological aspects for the 

advancement of other studies in this field are discussed. 

 

Keywords: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Maternal Childrearing Practices. Child 

Development. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um quadro sindrômico, 

caracterizado por comportamentos indicadores de desatenção, hiperatividade e impulsividade 

(Rohde, Barbosa, Tramontina & Polanczyk, 2000; Vasconcelos, 2002). A prevalência do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade varia entre 3 e 6% em crianças em idade 

escolar no Brasil (Rohde et al., 1999; Rohde et al. 2001). De acordo com Polanczyk e Rohde 

(2007), o TDAH persiste na vida adulta em cerca de 60% dos casos. 

Apesar do grande número de estudos já realizados, as causas precisas do TDAH ainda não 

são conhecidas. No entanto, a influência de fatores genéticos e ambientais no 

desenvolvimento e manutenção do transtorno é amplamente aceita na literatura (Tannock, 

1998).  

O ambiente familiar em que uma criança com TDAH está inserida é frequentemente 

descrito como caótico, conflituoso e exaustivo (Johnston, Murray, Hinshaw, Pelham Jr. & 

Hoza, 2002; Kunrath, Wagner & Jou, 2006). Muitos estudos mostram que a criança 

comumente tem uma relação conflituosa com seus pais, que, por sua vez, têm dificuldade de 

lidar com seus comportamentos inadequados ou perturbadores. Além disso, as pesquisas 

mostram que os pais de crianças com TDAH utilizam com muita frequência práticas 

educativas de caráter punitivo (Kunrath et al., 2006). Assim, alguns estudos salientam os 

conflitos das crianças com seus pais, sobretudo com as mães, e discutem o papel desses 

fatores na etiologia do transtorno. Contudo, outras investigações têm ressaltado que o 

ambiente familiar exerce influência no desenvolvimento da co-ocorrência dos problemas de 

conduta que costumam estar associados ao transtorno, mas não nos sintomas do TDAH 

(Frick, 1994; Moffitt, 1990).  

Considerando a inexistência de um consenso sobre a importância das práticas educativas 

maternas no desenvolvimento do transtorno, no presente estudo pretende-se investigar as 

diferenças nas práticas educativas de mães de crianças com TDAH e mães de crianças sem 

TDAH. Com base na literatura revisada, pressupõe-se que as práticas educativas parentais 

estejam envolvidas no surgimento e manutenção do TDAH, e que elas possam agravar os 

sintomas do transtorno. Além disso, as práticas estariam diretamente relacionadas ao 

surgimento de comportamentos antissociais na criança.  

A introdução será composta por três sessões. Na primeira sessão, serão abordadas as 
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características do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, o histórico das 

descobertas científicas sobre o quadro, os sintomas, critérios diagnósticos, diferenças de 

gênero, etiologia e tratamento. A segunda sessão trará do conceito de práticas educativas 

parentais e da importância dessa dimensão da interação pais-criança para o desenvolvimento 

infantil. Na última sessão serão discutidas as relações entre as práticas educativas parentais e 

o TDAH. 

 

 

1.1 O Transtorno de Déficit Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um fenômeno identificado 

e estudado em diversos países, definido por Cypel (2001) como um quadro sindrômico, 

composto de sinais e sintomas que o descrevem com base na avaliação de manifestações 

comportamentais relacionadas à desatenção, à hiperatividade e à impulsividade, sendo 

utilizado para o diagnóstico o critério clínico (Rohde et al., 2000; Vasconcelos, 2002). 

De acordo com Barkley (2002), o TDAH é um transtorno que envolve problemas no 

desenvolvimento do autocontrole. A criança tem dificuldades com os períodos de atenção, 

com o controle do impulso e com o nível de atividade. Essas dificuldades acarretam prejuízos 

na vontade da criança ou em sua capacidade de controlar seu próprio comportamento. 

De acordo com Rohde e Halpern (2004), as primeiras referências a hiperatividade e 

desatenção na literatura não-médica são do século XIX. É importante citar que a primeira 

descrição do transtorno em um jornal médico foi feito por um pediatra, George Still, em 1902. 

Cypel (2001) relata que crianças desatentas e hiperativas devem sempre ter existido na 

história da humanidade e levanta a hipótese de que a educação familiar e os regimes escolares 

mais rígidos que foram desenvolvidos, no século passado, limitaram o surgimento desses 

comportamentos, os quais, ainda no começo do século XX, eram reconhecidos como 

Desajeitamento ou Debilidade Motora em crianças sem lesão cerebral. 

O termo Lesão Cerebral Mínima surgiu na década de 1940 e foi substituído por Disfunção 

Cerebral Mínima (DCM) em 1962, durante um simpósio em Oxford, na Inglaterra. De acordo 

com Cypel (2001), essa nova qualificação nosológica foi extremamente importante, podendo 

ser considerada como marco histórico. Em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria 

(APA), por meio do The Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders (DSM-III), fez 
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uma nova tentativa de classificação nosológica, denominando como Attention-Deficit 

Disorders (ADD) o que antes era classificado como DCM. Esta nova classificação 

fundamentou o diagnóstico em três categorias comportamentais: desatenção, impulsividade e 

hiperatividade. A partir daí, formaram-se dois sub-grupos de crianças: com hiperatividade e 

sem hiperatividade (Cypel, 2001). 

Em 1987, na edição do DSM-III-R, houve uma alteração na nomenclatura, fazendo com 

que a síndrome passasse a ser reconhecida como Déficit de Atenção e/ou Distúrbio de 

Hiperatividade (DADH). Em 1991, o DSM-IV reuniu as propostas anteriores e passou a 

classificar o transtorno como Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

dividindo os sintomas em dois subgrupos: desatenção e hiperatividade/impulsividade. 

De acordo com Rohde e Halpern (2004), características comuns, observadas na 

nomenclatura ao longo de sua história, referem-se a alguma lesão no cérebro ou a padrões 

comportamentais. As nomenclaturas indicam categorias amplas, provavelmente, pelas 

dificuldades oferecidas até hoje, quanto à multiplicidade de causas, à diversidade de critérios 

de avaliação, à variabilidade de comportamentos e às semelhanças com outras patologias, 

atrapalhando a precisão do diagnóstico. 

Atualmente, os sistemas classificatórios modernos utilizados em psiquiatria, fornecidos 

pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 

em sua 10ª edição, (CID-10) e pelo DSM-IV-TR, apresentam mais similaridades do que 

diferenças nas diretrizes diagnósticas para o transtorno, apesar de utilizarem nomenclaturas 

diferentes (Rohde & Halpern, 2004). Enquanto no DSM-IV (American Psychiatric 

Association [APA], 2000), a nomenclatura é Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH), na CID-10 (Organização Mundial de Saúde [OMS], 1994), é Transtorno 

Hipercinético. De acordo com Cypel (2001), os critérios mais utilizados na maioria dos 

trabalhos científicos são os do DSM-IV, que serão adotados neste estudo. 

O DSM-IV-TR (APA, 2000) prevê a divisão do TDAH em três tipos, de acordo com a 

predominância de sintomas: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo-

impulsivo e combinado ou misto, que apresentam respectivamente, maior número de sintomas 

de desatenção, hiperatividade-impulsividade, ou de ambos os grupos. Além destes tipos, 

existe o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade sem outra especificação, para os 

indivíduos que não satisfazem todos os critérios. Já no caso de adolescentes e adultos que não 

satisfazem os critérios, mas demonstram prejuízos clínicos significativos, é denominado 

TDAH em remissão parcial. 
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Alguns autores têm questionado a divisão do TDAH nas três categorias citadas (Barkley, 

2001, 2008; Sagvolden, Johansen, Aase & Russell, 2005). Barkley (2001, 2008) propõe que o 

tipo predominantemente desatento constitui uma categoria nosológica diferenciada, não se 

enquadrando nas características do TDAH. De acordo com Barkley (2001), por conta disso, é 

necessário ampliar e refinar a lista de sintomas que distinguem o TDAH de outros transtornos. 

Além disso, mais estudos neuropsicológicos precisam ser feitos para se obter um panorama 

mais acurado das possíveis alterações funcionais das áreas cerebrais nesse tipo de TDAH. 

Em relação ao surgimento do transtorno, os sintomas costumam iniciar normalmente antes 

dos sete anos de idade, embora a maioria dos pacientes seja diagnosticada depois de alguns 

anos. Esses sintomas podem ser observados em várias situações como na escola ou em casa. 

Entretanto, muitas vezes, o distúrbio só é reconhecido quando a criança entra na escola, pois é 

o período em que a as dificuldades de atenção e inquietude são percebidas com maior 

frequência pelos professores (Poeta & Rosa Neto, 2004). 

Rohde et al. (2000) listaram os sintomas que caracterizam cada um dos principais 

comportamentos que refletem um quadro de TDAH. Em relação ao quadro de desatenção os 

autores destacam: dificuldade de prestar atenção em detalhes ou errar por descuido em 

atividades escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção em tarefas lúdicas; 

parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra; não seguir instruções e não terminar tarefas 

escolares, domésticas ou deveres profissionais; evitar ou relutar envolver-se em tarefas que 

exijam esforço mental constante; dificuldade em organizar tarefas e atividades; perder coisas 

necessárias para tarefa ou atividades; ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; e 

apresentar esquecimentos em atividades diárias. 

O quadro de hiperatividade é caracterizado pela presença constante de comportamentos 

como: agitar as mãos ou os pés ou se mexer na cadeira; correr ou escalar demais, em situação 

em que isso é inapropriado; dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em 

atividades de lazer; abandonar sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado; muita agitação; e falar em demasia (Rohde et al., 2000). E 

quanto aos sintomas de impulsividade, os autores citam os seguintes indicadores: dar 

respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas; com frequência ter 

dificuldade em esperar a sua vez, e frequentemente interromper ou se meter em assuntos dos 

outros. Estes sintomas descritos correspondem aos critérios diagnósticos do DSM-IV-TR 

(APA, 2000). 

Crianças portadoras do transtorno mostram-se agitadas, trocam muito de atividade, 
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apresentam problemas na organização acadêmica e dificuldade de manter uma relação de 

amizade com as demais crianças de sua idade. Um excessivo nível de atividade é tipicamente 

observado, manifestando-se em movimentos corporais desnecessários, impulsividade, assim 

como antecipação de respostas e inabilidade de esperar por um acontecimento. Além disso, 

dificuldade de aprendizagem, perturbações motoras (equilíbrio, noção de espaço e tempo, 

esquema corporal etc.) e fracasso escolar são manifestações que acompanham o transtorno. 

De acordo com Sell-Salazar (2003), a dificuldade de aprendizagem está presente em 20% dos 

portadores. Além disso, o TDAH representa, junto com a dislexia, a principal causa de 

fracasso escolar (Artigas-Pallarés, 2003). 

A prevalência do transtorno tem sido pesquisada em inúmeros países, em todos os 

continentes, existindo ainda controvérsias quanto aos dados epidemiológicos. Barkley (2008) 

e outros autores relatam uma estimativa de 3 a 7% de crianças com TDAH. Entretanto, 

Golfeto e Barbosa (2003), destacam que a diversidade cultural pode influenciar na predição 

do TDAH, mostrando taxas que variam de 1 a 20% em diferentes países, bem como dentro de 

um mesmo país. Outros autores chegaram a taxas de incidência e prevalência semelhantes 

(DuPaul, 1991; Szatmari, Offord & Boyle, 1989). De acordo com Lambert, Sandoval e 

Sassone (1978), as cifras obtidas para prevalência dependem muito dos métodos usados para 

definir e identificar o TDAH, da população estudada, da localização geográfica do 

levantamento e do grau de concordância exigido entre pais, professores e profissionais com 

relação ao próprio diagnóstico. Além disso, Garfinkel, Carlson e Weller (1992) relatam que 

essas diferenças significativas podem ser avaliadas negativamente como diagnósticos errados 

ou precipitados. 

A proporção de meninos e meninas afetada varia de aproximadamente 2:1 até 9:1 

conforme o tipo de transtorno – predominantemente desatento, predominantemente 

hiperativo-impulsivo ou combinado – ou a natureza da amostra – comunitária, clínica ou 

escolar (Rohde & Halpern, 2004). Provavelmente, as meninas seriam sub-diagnosticadas por 

apresentarem mais TDAH com predomínio desatento, terem poucos sintomas de 

agressividade/impulsividade e baixas taxas de transtornos de conduta, chamando menos 

atenção em casa e na escola e, portanto, sendo menos encaminhadas para tratamento 

(Biederman et al., 1999; Cantwell, 1996; Rohde & Halpern, 2004). 

As causas precisas do TDAH ainda não são conhecidas, apesar do grande número de 

estudos já realizados (Tannock, 1998). Entretanto, a influência de fatores genéticos, 

neurológicos e ambientais no seu desenvolvimento é amplamente aceita na literatura. Uma 
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contribuição genética importante no TDAH é sugerida pelos estudos genéticos clássicos. 

Numerosos estudos de famílias já foram feitos e mostraram consistentemente uma recorrência 

familiar significativa para este transtorno. O risco para o TDAH parece ser de duas a oito 

vezes maior nos pais das crianças afetadas, do que na população em geral (Tannock, 1998). 

Estudos com gêmeos mostram que, caso um gêmeo apresente sintomas de TDAH, aumenta de 

80 a 90% a chance de o irmão desenvolver o transtorno (Coolidge, Thede & Young, 2000; 

Faraone, 1996; Kuntsi & Stevenson, 2000; Thapar, Harrington, Ross & McGuffin, 2000). 

Muitos estudos têm sido realizados para estudar a suscetibilidade genética, identificação de 

genes candidatos e farmacogenética. 

De acordo com Gauy e Costa Junior (2005), não há consenso em se levar em conta apenas 

a etiologia genética e hereditariedade, já que diversas pesquisas revelam que se devem 

considerar predisposições genéticas com parcimônia, até quando os resultados sobre 

determinadas psicopatologias assinalam participação essencial da genética, como no TDAH. 

É importante observar pesquisas como aquelas realizadas na área da psiquiatria, baseadas em 

estudos da genética qualitativa e molecular (genética comportamental), as quais têm 

confirmado a influência de múltiplos fatores genéticos e ambientais na heterogeneidade da 

etiologia e da expressão clínica das principais categorias psicopatológicas. 

Segundo Domingos e Risso (2000), pesquisas apontam déficits em áreas do sistema 

nervoso central no desenvolvimento do TDAH. Apesar disto, a maioria das crianças com 

TDAH não apresenta anormalidades grosseiras em exames neurológicos. Exames com 

eletroencefolograma e tomografia computadorizada não têm confirmado efetividade para o 

diagnóstico, embora existam evidências de que crianças com TDAH apresentem sinais 

neurológicos leves, tais como dificuldades em coordenação motora fina (Domingos & Risso, 

2000). Barkley (2008) relata uma série de estudos que sinalizam que o TDAH está associado, 

pelo menos em parte, a anormalidades estruturais e/ou funcionais nos lobos frontais, nos 

gânglios basais, no cerebelo e, possivelmente, no cingulado anterior. 

Já em relação ao papel dos neurotransmissores no desenvolvimento do TDAH, as poucas 

evidências parecem apontar para uma deficiência seletiva na disponibilidade de dopamina e 

de norepinefrina, mas isso não pode ser considerado conclusivo no momento (Barkley, 2008). 

As crianças com TDAH apresentam respostas positivas às drogas estimulantes que afetam a 

liberação e recaptação da dopamina e norepinefrina, contudo, as crianças saudáveis também 

apresentam uma resposta positiva em menor grau. Sendo assim, as evidências das respostas 

farmacológicas em si não podem ser empregadas para embasar uma influência neuroquímica 
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em casos de TDAH (Barkley, 2008). 

Alguns autores relataram relações entre fatores ambientais e surgimento do TDAH. Entre 

os fatores ambientais que poderia contribuir para o surgimento do transtorno, estão: tabagismo 

materno na gravidez (Biederman, Faraone & Monteaux, 2002; Swanson et al., 2007), 

nascimento prematuro e baixo peso ao nascer (Lahti et al., 2006). Para o desencadeamento e 

exacerbação dos sintomas, as seguintes variáveis poderiam desempenhar um papel 

importante: discórdia marital severa, classe social baixa, família muito numerosa, 

criminalidade dos pais e psicopatologia dos pais (Biederman et al., 1995). Rohde e Halpern 

(2004) incluem desentendimentos familiares e colocação em lar adotivo como fatores de 

importante participação no surgimento e manutenção na doença. 

A literatura também tem evidenciado a existência de comorbidades relacionadas ao 

TDAH. As crianças portadores de TDAH possuem mais comportamentos disruptivos 

(problemas de oposição e de conduta), ansiedade, depressão ou distimia e auto-estima baixa 

do que as crianças com desenvolvimento típico ou crianças com dificuldades de 

aprendizagem que não possuem o TDAH (Biederman, Faraone, Mick, Moore & Lelon, 1996; 

Bohline, 1985; Brown, 2007). Um estudo realizado no Brasil identificou que em 85,7% dos 

pacientes com TDAH, encontra-se alguma comorbidade, sendo que a mais comumente 

encontrada é o Transtorno da Conduta – TC (Souza, Serra, Mattos & Franco, 2001). De 

acordo com Barkley (2008), as meninas com TDAH podem ter um risco mais baixo de 

desenvolver Transtorno Desafiante Opositor – TDO, TC, problemas externalizantes mais 

gerais e, possivelmente, depressão do que os meninos com o transtorno. 

O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico, baseando-se em critérios 

operacionais clínicos claros e bem definidos, provenientes de sistemas classificatórios como o 

DSM-IV (APA, 2000). A tríade sintomatológica clássica do TDAH é caracterizada por 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. O DSM-IV-TR (APA, 2000) propõe a 

necessidade de pelo menos seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas de 

hiperatividade/impulsividade para o diagnóstico. Além disso, alguns sintomas de 

hiperatividade-impulsividade ou desatenção causadores do comprometimento devem estar 

presentes antes dos sete anos. Algum comprometimento causado pelo transtorno deve estar 

presente em dois ou mais contextos e deve haver claras evidências de comprometimento 

clinicamente importante no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional (APA, 2000). 

Furman (2008) aponta que, cada vez mais, as crianças estão recebendo diagnóstico de 

TDAH e sendo medicadas. O autor relata que há um excesso de diagnóstico e medicalização 
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nessa área. Ainda para Furman (2008), a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade 

podem ser sintomas de muitas circunstâncias médicas, emocionais e físico-emocionais que 

afetam a criança. Para Phelan (2005), realizar o diagnóstico de TDAH é difícil, pois não há 

um teste específico para determinação do transtorno. O diagnóstico bem definido e bem 

delimitado deve conter várias etapas, sendo realizado a partir dos seguintes passos: entrevista 

com os pais; entrevista com a criança; aplicação das Escalas de Classificação e Questionários, 

e informações da escola (Phelan, 2005). 

O tratamento do TDAH envolve uma abordagem múltipla, englobando intervenções 

psicofarmacológicas e psicossociais. Em relação às intervenções psicofarmacológicas, a 

literatura claramente apresenta os estimulantes como a melhor alternativa para o tratamento 

do transtorno, apesar de existirem outras. Já em relação às intervenções psicossociais, a 

modalidade psicoterápica mais estudada e com mais evidências científicas de eficácia para os 

sintomas centrais do transtorno (desatenção, hiperatividade, impulsividade), assim como para 

o manejo de sintomas comportamentais comumente associados (oposição, desafio, teimosia) é 

a cognitivo-comportamental (Barkley, 2002; Rohde & Halpern, 2004; Vasconcelos, 2002). 

Em suma, o TDAH é um transtorno com uma alta prevalência na população mundial e 

suas causas precisas ainda não são conhecidas. Contudo, a influência de fatores genéticos, 

neurológicos e ambientais no seu desenvolvimento é amplamente aceita na literatura. Entre as 

variáveis ambientais, as relações familiares e, mais especificamente, as práticas educativas 

parentais, parecem desempenhar um papel importante. 

 

 

1.2 As Práticas Educativas Parentais 

 

 

A criança, quando nasce, não encontra um ambiente neutro, e sim, um contexto familiar 

repleto de expectativas, valores, regras e metas. Este cenário familiar é uma peça essencial 

para entender o desenvolvimento do indivíduo (Bem & Wagner, 2006). A partir deste ponto 

de vista, é consenso entre os estudiosos entender a família como o primeiro e mais importante 

contexto de socialização na infância (Bem & Wagner, 2006; Tudge et al., 2000). 

Assim, é importante estudar como ocorrem as relações pais-filhos nesses primeiros anos 

de vida para entender o desenvolvimento infantil. No que se refere à forma como os pais 

lidam com os filhos, existem referências a termos como parentalidade (parenting), estilos 
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parentais, estratégias e práticas parentais. Esses termos surgem de diferentes abordagens 

teóricas e descrevem e avaliam dimensões diversas. 

Segundo Davies (2000), parentalidade é o processo de promover e apoiar o 

desenvolvimento físico, emocional, social e intelectual de uma criança, desde a infância até a 

vida adulta. O termo parentalidade refere-se à atividade de criar um filho e não à atividade 

biológica de gerá-lo. As suas metas são suprir as necessidades físicas da criança, protegê-la 

contra o mal, e transmitir a ela as competências e os valores culturais até que chegue à idade 

adulta. A parentalidade, de uma forma geral, deve ser entendida de maneira interdependente, 

semelhante às demais relações internas do grupo familiar, como as expressões conjugais e de 

filiação. A função parental contempla as funções materna e paterna compreendidas de modo 

interdependente, pois o cumprimento de uma, muitas vezes, é orientado pela outra (Bradt, 

2001; Pacheco, Silveira & Schneider, 2008; Passos, 2005). 

Outra terminologia encontrada na literatura para descrição de tais construtos é estilo 

parental. Baumrind (1966, 1971a, 1972) definiu estilo parental como uma combinação linear 

de dimensões do comportamento dos pais. Os estilos parentais se referem a uma tendência 

global de comportamento, pois os pais e as mães não agem da mesma forma com todos os 

filhos e em todas as situações (Bem & Wagner, 2006). Desta forma, o estilo parental não pode 

ser entendido como uma conduta, e sim, como um conjunto de determinadas condutas dos 

pais (Bem & Wagner, 2006). 

Segundo Vitali (2004), as primeiras pesquisas realizadas no campo dos estilos parentais 

foram qualitativas, seguidas por outras, quantitativas, e buscavam identificar três 

componentes separadamente: a relação emocional entre pais e crianças, as práticas e 

comportamentos parentais e o sistema de crenças dos pais. O modelo proposto por Baumrind 

(1966) influenciou as pesquisas que o sucederam, incluindo tanto os processos emocionais e 

comportamentais, nos quais se baseavam os modelos anteriores de socialização. Com uma 

nova conceituação de estilo parental, o modelo deu ênfase, ao mesmo tempo, às práticas e aos 

sistemas de crenças parentais. Além disso, considera-se que a autora tenha impulsionado o 

estudo dos estilos parentais, ao considerar tanto os aspectos comportamentais, quanto os 

afetivos envolvidos na educação dos filhos. 

Baumrind (1966, 1971a, 1972), a partir das dimensões de exigência (demandingness) e 

responsividade (responsiveness), definiu três estilos parentais: autoritário, autoritativo
1
 e 

                                                 
1
 O termo “autoritativo” foi escolhido por alguns autores (Costa, Teixeira & Gomes, 2000; Weber, Prado, 

Viezzer, & Brandenburg, 2004) como tradução para a expressão em inglês authoritative que significa “que tem 

autoridade”, ou “que é confiável”, a fim de se manter a semelhança com o termo original e sua filiação, evitando 
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permissivo. De acordo com Baumrind (1971b), a exigência estaria relacionada à vontade dos 

pais de agir como agentes socializadores, enquanto a responsividade estaria relacionada ao 

reconhecimento da individualidade da criança. A exigência parental abrange todos os 

comportamentos dos pais que buscam, de alguma forma, controlar as atitudes dos filhos, 

impondo-lhes limites e constituindo regras. Já a responsividade se refere às atitudes 

compreensivas que os pais têm com seu filho, por meio do apoio emocional e da 

reciprocidade na comunicação, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e da auto-

afirmação da criança e do jovem. 

No estilo permissivo, os pais e mães utilizam poucos castigos e são tolerantes. Pais 

permissivos tendem a aceitar positivamente os impulsos das crianças, permitem o máximo 

possível que a criança se auto-regule, aceitando o comportamento dela sem o intuito de mudá-

lo, evitam o exercício do controle e não encorajam a criança a obedecer a padrões 

comportamentais externamente estabelecidos. No entanto, geralmente, são afetivos, 

comunicativos e receptivos com seus filhos. 

O estilo autoritário é característico de pais e mães que têm altos níveis de controle. Eles 

conservam um controle limitativo e impositivo sobre a conduta dos filhos, utilizando castigos 

físicos, ameaças e proibições. Tendem a destacar a obediência por meio do respeito à 

autoridade e à ordem. Eles reforçam o individualismo, a preservação das tradições como uma 

finalidade importante. Desempenham altos níveis de exigência, não se preocupando com as 

necessidades e opiniões das crianças. Além disso, mantêm pouco envolvimento afetivo e não 

valorizam o diálogo e a autonomia (Baumrind, 1966, 1971a, 1972). 

Em relação ao estilo autoritativo, existe um equilíbrio entre afeto e controle. Os pais 

observam e respeitam a individualidade dos filhos, buscam promover os comportamentos 

adequados do filho, mais do que reduzir os inadequados. Eles estabelecem, sempre de forma 

clara, as regras e limites, caracterizando-se como um controle-guia. A disciplina é aplicada de 

forma indutiva, a comunicação é clara, baseada no respeito mútuo. O estilo autoritativo está 

mais fortemente relacionado a aspectos positivos do desenvolvimento psicológico da criança e 

do adolescente quando comparados aos demais estilos, como maturidade psicossocial, 

competência psicossocial, autoconfiança, desempenho escolar e menores níveis de problemas 

do comportamento (Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987). 

                                                                                                                                                         
confusões com outras expressões também usadas para designar estilos parentais como o termo “democrático”. 

Outros autores traduziram o termo como democrático-recíproco (Oliveira et al., 2002) ou como competente 

(Bee, 1997). 
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O modelo proposto por Baumrind (1967, 1971a) sobre os estilos parentais apresenta uma 

mudança do paradigma vigente, pois a autora propõe um modelo dinâmico e não 

unidirecional do processo de socialização. Baumrind apresenta a hipótese de que o estilo 

parental empregado pelos pais modifica a aceitação dos filhos para as tentativas dos pais de 

socializá-los, ou seja, de forma indireta, a criança colabora para seu próprio desenvolvimento 

por meio da influência sobre o comportamento de seus pais. Como exemplo, a autora sugere 

que o estilo autoritativo dos pais aumenta a efetividade do seu modo de criar os filhos, 

alterando o comportamento da criança que reforça a habilidade dos pais para agirem como 

agentes socializadores. 

A partir do referencial teórico de Baumrind (1966, 1971a, 1972), Maccoby e Martin 

(1983), propuseram um modelo teórico de estilos parentais, no qual a idéia das duas 

dimensões fundamentais nos estilos parentais continua sendo importante: exigência e 

responsividade. Os estilos parentais que aparecem como resultados desta combinação são os 

mesmos propostos por Baumrind, com a diferença de que o estilo permissivo foi separado em 

dois: o estilo negligente e o estilo indulgente. Desta forma, pais autoritários fazem muita 

exigência e dão pouco afeto; os autoritativos são muito exigentes, mas também são muito 

afetivos com os filhos; os negligentes são permissivos e indiferentes, demonstrando baixo 

nível de controle e de afeto; e, os indulgentes são pouco controladores, mas muito afetivos. 

As dimensões de práticas educativas e estilos parentais têm sido muito pesquisadas na 

literatura cuja preocupação é investigar a forma de criação dos filhos e suas implicações para 

o desenvolvimento de crianças e adolescentes (Alvarenga & Piccinini 2001; Bolsoni-Silva & 

Maturano, 2007, 2008; Hoffman, 1994; Pacheco, Teixeira & Gomes, 1999; Pacheco et al., 

2008; Silveira, Pacheco, Schneider & Cruz, 2005). Alguns autores tratam essas duas 

categorias como sinônimos, sem estabelecer claramente uma distinção conceitual clara entre 

elas (Gomide, 2003). No entanto, a maior parte dos estudos considera que as dimensões são 

diferentes, tanto conceitualmente, quanto na forma de avaliação (Pacheco et al., 2008). Assim, 

o estilo parental implica um conjunto de determinadas condutas (ou práticas) específicas 

dirigidas à criança. Desta forma, o estilo e a prática parental estão associados, uma vez que o 

conjunto das práticas vai formar o estilo parental. 

As práticas educativas parentais são estratégias e técnicas específicas que os pais usam 

com o objetivo de promover a socialização dos filhos. Diferentes práticas parentais podem ser 

equivalentes para atingir um mesmo objetivo com a criança (Alvarenga & Piccinini, 2001; 

Kunrath et al., 2006; Pacheco et. al., 2008). Os pais procuram direcionar os comportamentos 
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do filho com o objetivo de fazer com que ele siga seus princípios morais e adquira um 

repertório comportamental que possibilite a independência, a autonomia e a responsabilidade. 

Além disso, os pais tentam suprimir ou reduzir comportamentos inadequados dos filhos 

(Alvarenga & Piccinini, 2001). Ou seja, as práticas são estratégias para incentivar 

comportamentos considerados adequados ou suprimir comportamentos inadequados. 

Segundo Hoffman (1975, 1994), as práticas educativas parentais podem ser divididas em 

duas categorias distintas: as estratégias indutivas e as estratégias de força coercitiva. Os dois 

tipos de estratégias têm o papel de comunicar à criança o desejo dos pais de que ela modifique 

o seu comportamento, além de pressioná-la a obedecer. 

As estratégias indutivas caracterizam-se por alcançar o objetivo disciplinar, ao indicar à 

criança as consequências dos seus comportamentos para as outras pessoas e para ela mesma e 

sinalizar os aspectos lógicos da situação. Isso facilita a compreensão, por parte da criança, das 

implicações das suas atitudes e a necessidade de mudança dos seus comportamentos 

inadequados. Desta forma, a criança desenvolve mais autonomia para usar esse tipo de 

informação e para controlar seu próprio comportamento (Hoffman, 1975, 1994). Ainda de 

acordo com Hoffman (1991, 1994), por essas razões, esse tipo de estratégia tende a facilitar a 

internalização de padrões morais. 

Por outro lado, as estratégias de força coercitiva caracterizam-se pela aplicação direta da 

força para atingir o objetivo disciplinar. A aplicação da força envolve a punição física, 

privação de privilégios e afeto, ou o uso de ameaças destas atitudes. A partir destas técnicas, a 

criança passaria a controlar seu comportamento em função das reações punitivas dos pais. 

Mas, apesar de reduzir o comportamento inadequado no momento em que são administradas, 

estas estratégias produzem nas crianças emoções intensas, tais como medo, raiva e ansiedade, 

que tendem a reduzir ainda mais a chance da criança entender a situação e a necessidade de 

modificação do comportamento. Desta forma, o controle do comportamento da criança 

tenderá a depender de intervenções externas, pois ela não adquire a capacidade de entender as 

consequências de suas atitudes. Sendo assim, as estratégias de força coercitivas não facilitam 

a internalização das regras sociais e padrões morais (Hoffman, 1975, 1994). Muitos estudos 

mostram que enquanto as estratégias de caráter indutivo encontram-se associados ao 

desenvolvimento de comportamentos ajustados, à competência social e à cooperação, as 

estratégias coercitivas tendem a estar relacionadas a problemas comportamentais (Alvarenga 

& Piccinini, 2001; Kunrath et al., 2006). 

Outra perspectiva para entender as práticas educativas parentais foi desenvolvida por 
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Patterson, Reid & Dishion (1992). A partir dos princípios básicos da Análise do 

Comportamento descritos pelo Behaviorismo Radical, os autores desenvolveram um modelo 

que denominam sócio-interacionista, para explicar o início do processo de socialização, que 

ocorre no contexto familiar. Nesta perspectiva, um dos aspectos centrais é o da contingência 

das práticas educativas parentais. Este conceito se refere ao fato de os pais se comportarem 

efetiva e consistentemente para reduzir comportamentos considerados inadequados e 

estimular a ocorrência de comportamentos socialmente adequados (Patterson et al., 1992). Os 

comportamentos inadequados remetem a comportamentos considerados aversivos e passíveis 

de punição pelo grupo social. Já os comportamentos adequados são reforçadores positivos e 

costumam ser também reforçados pelo grupo social. Estas definições, por sua vez, dependem 

também de uma série de variáveis inerentes ao contexto social e cultural em que o 

comportamento ocorre (Alvarenga & Piccinini, 2007). 

As práticas educativas contingentes têm como resultado, entre outras coisas, fornecer à 

criança previsibilidade e, portanto, organização ao seu repertório comportamental. Já as 

práticas parentais não contingentes produzem o desenvolvimento de um repertório pobre em 

competência social e problemas de externalização – problemas que estão ligados à 

agressividade, à impulsividade, comportamento desafiador e comportamento delinquente – 

(Patterson et al., 1992). Além da importância da contingência das práticas, o envolvimento 

parental, que se refere a atividades que envolvem trocas positivas entre pais e filhos, é um 

aspecto não contingente que pode contribuir para o desenvolvimento da auto-estima da 

criança. 

Para Patterson et al. (1992), os membros da família podem colaborar para o 

desenvolvimento do que eles chamam de ciclo familiar coercitivo, treinando diretamente 

comportamentos inadequados das crianças. De uma forma geral, os pais não são contingentes 

no uso de reforçadores positivos e falham no uso efetivo de técnicas disciplinares para 

diminuir os comportamentos inadequados. Além disso, estas famílias são caracterizadas por 

uma disciplina severa e inconsistente (Patterson et al., 1992; Pettit, Bates & Dodge, 1997). 

O ciclo familiar coercitivo é construído gradativamente. Capaldi, Chamberlain e Patterson 

(1997) afirmam que as práticas educativas ineficazes permitem uma série de interações 

diárias, nas quais os membros da família inadvertidamente reforçam o comportamento 

coercitivo e os problemas de conduta da criança. Em algumas ocasiões, o comportamento é 

reforçado positivamente através de reforçamento social (atenção ou aprovação), mas a forma 

fundamental de manutenção deste padrão é por meio de condicionamento de esquiva ou 
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reforçamento negativo (Patterson, Debaryshe & Ramsey, 1989). Em geral, a criança emite 

esses comportamentos aversivos para cessar a solicitação ou exigência de outro membro da 

família. Na medida em que os comportamentos da criança se agravam, as estratégias de 

controle dos pais tornam-se progressivamente mais coercitivas e severas, embora ineficazes, 

formando-se o ciclo familiar coercitivo. Desta forma, a aprendizagem do comportamento 

antissocial acontece paralelamente a um déficit na aquisição de habilidades pró-sociais 

(Patterson, DeGarmo & Knutson, 2000). 

Alvarenga e Piccinini (2007) desenvolveram, a partir das perspectivas teóricas de 

Hoffman (1979) e de Patterson et al. (1992), uma terminologia que contemplasse de forma 

mais ampla as práticas educativas parentais relacionadas a problemas de externalização e ao 

desenvolvimento de competência social. A partir de uma série de estudos, eles apontaram os 

seguintes critérios como importantes na construção dessa terminologia: a presença ou 

ausência da coerção, as práticas serem ou não contingentes, a existência ou não da 

intrusividade materna – tendência ao controle exagerado dos comportamentos da criança –, a 

autorização ou não da autonomia, o tipo de envolvimento afetivo – positivo ou negativo – e se 

o controle é ou não assertivo – ordens e pedidos claros e diretos. 

O termo prática educativa facilitadora do desenvolvimento social é utilizado para 

designar estratégias como a assertividade, a sensibilidade, o envolvimento positivo e as 

orientações parentais utilizadas na regulação do comportamento da criança. Já o termo 

práticas educativas não facilitadoras do desenvolvimento social é utilizado para designar as 

estratégias coercitivas, intrusivas, ambíguas ou permissivas de controle (Alvarenga & 

Piccinini, 2007; Alvarenga & Piccinini, 2009). 

Como foi descrito até o momento, existe uma série de teorias sobre a forma como os pais 

lidam com seus filhos no processo de socialização infantil. De acordo com O‟Connor (2002), 

as teorias empíricas mais robustas têm como foco: a) características individuais dos pais sobre 

expressões particulares de parentalidade, b) resultados específicos na relação com a criança, e 

c) modelos explicativos que explicam as relações entre as práticas parentais e o 

comportamento infantil. Mas, para ele, utilizar um modelo explicativo específico é, 

provavelmente, um erro, por fazer declarações genéricas sobre os efeitos hipotéticos da 

parentalidade ou críticas radicais sobre a suposta ausência de tais efeitos. Na ausência de uma 

teoria unificadora das relações pais-crianças, tanto as afirmações quanto as negações sobre o 

papel da influência dos pais precisam ser condicionados pelos conceitos específicos testados e 

as metodologias empregadas. 
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De acordo com O‟Connor (2002), existem três dimensões da relação pais-crianças que são 

mais consistentemente avaliadas e associadas: cuidado/suporte ou 

sensibilidade/responsividade, conflito ou hostilidade/rejeição, e monitoramento e controle do 

comportamento da criança. Além destas, outras dimensões comportamentais dos pais também 

têm recebido atenção, como o incentivo à autonomia, a intrusividade, o superenvolvimento 

emocional (emotional overinvolvement), a inconsistência e os problemas na comunicação. 

Caron, Weiss, Harris e Catron (2006) pesquisaram a relação entre três tipos de práticas 

parentais e os problemas de externalização e internalização nas crianças. Os autores 

classificam as práticas parentais em três categorias: o controle psicológico, que inclui o uso de 

indução de culpa, o tom hostil, o superenvolvimento emocional e as ameaças manipuladoras; 

o controle do comportamento que foi definido como o uso de estratégias de controle direto do 

comportamento, tais como declarar uma consequência, sugerir alternativas, explicar porque a 

regra é aplicada, fixar limites e monitorar; e o cuidado que é composto por comentários 

positivos sobre a criança como pessoa ou sobre o comportamento da criança. O ponto 

principal desse estudo é que os autores se preocuparam em estudar os efeitos específicos das 

práticas, os efeitos diferenciais das práticas e os efeitos da interação entre as práticas. O efeito 

específico da prática refere-se à forma como uma prática específica está relacionada com um 

comportamento específico da criança, enquanto relações indiretas são controladas. O efeito 

diferencial da prática menciona a avaliação da maneira como uma prática específica tem 

relações diferentes com dois tipos de comportamento da criança. Por fim, o efeito da interação 

entre as práticas refere-se à forma como uma prática parental específica pode estar 

relacionada a um comportamento específico da criança em todos os níveis de uma segunda 

prática parental (associação difusa) ou apenas em um nível específico da segunda prática 

parental (associação específica). 

Ainda sobre o estudo de Caron et al. (2006), foram obtidos os seguintes resultados: 

quando medido em efeitos específico e diferencial, a especificidade não foi encontrada para o 

controle psicológico e o cuidado, mas foi encontrada para o uso do controle do 

comportamento. Níveis mais altos de controle do comportamento foram exclusivamente 

relacionados com baixos níveis de problemas de externalização e níveis mais elevados de 

problemas de internalização. Já a análise dos efeitos diferenciais indicaram que os níveis mais 

elevados de controle do comportamento estão relacionados à diminuição da diferença dos 

níveis relativos a problemas de internalização versus problemas de externalização na criança. 

Relações interativas entre as três dimensões do comportamento dos pais também foram 
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identificadas. Por exemplo, a combinação de altos níveis de controle psicológico e controle de 

comportamento estavam relacionados a altos níveis tanto de problemas de internalização 

quanto de externalização. Embora os cuidadores tenham demonstrado diferentes dimensões de 

comportamentos parentais nas duas diferentes situações de interação cuidador-criança 

observadas no estudo, as relações entre as diferentes dimensões de comportamentos parentais 

e a psicopatologia infantil não variaram em função da tarefa. Estes resultados indicam a 

importância de avaliar e analisar simultaneamente múltiplas dimensões dos comportamentos 

parentais e os múltiplos domínios da psicopatologia infantil. 

Mckee, Colletti, Rakow, Jones e Forehand (2008) realizaram uma revisão de literatura 

consistente com as concepções de O‟Connor (2002) e as definições de Caron et al. (2006), 

para examinar a associação das práticas parentais (cuidado parental, hostilidade e controle) 

com problemas de externalização e de internalização em crianças. O objetivo desse artigo foi 

examinar se os comportamentos específicos dos pais (cuidado, hostilidade ou controle) têm 

relações específicas ou difusas com problemas de externalização versus internalização em 

crianças. Esta é uma questão importante para a construção de um quadro conceitual mais 

amplo sobre as práticas parentais. A figura 1 apresenta a classificação das práticas parentais. 

 

 

Figura 1. Comportamentos que indicam os três constructos das práticas parentais (Mckee et al., 2008) 

 

 

Cuidado Controle comportamental Comportamento hostil 

Aceitação Direção comportamental Agressão 

Cuidar Controle firme Raiva 

Envolvimento Monitoramento Aversividade 

Afeto positivo Regras Criticismo 

Suporte positivo Supervisão Desaprovação 

Elogio (controle frouxo)
a
 Intrusividade 

Afastamento
b
  Irritabilidade 

  Afeto negativo 

  Reação exagerada 

  Punição verbal 

a
 baixos níveis indica controle comportamental 

b
 Baixos níveis indica comportamento positivo 
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Além dos três construtos (cuidado, hostilidade e controle comportamental), existem outros 

pontos importantes no estudo das práticas parentais, tais como, superproteção, controle 

psicológico e rigidez nas relações pais-filhos (Mckee et al., 2008). Para Mckee et al. (2008), 

uma teoria de práticas parentais, além de se preocupar com a inclusão destes pontos, deveria 

incluir quatro questões importantes: (1) se definições e procedimentos de medição podem 

diferenciar claramente estes novos comportamentos a serem estudados (superproteção, 

controle psicológico e rigidez das relações) dos comportamentos parentais que já são 

investigados há mais tempo (cuidado, hostilidade e controle comportamental); (2) se cada 

comportamento dos pais tem uma relação específica ou difusa com problemas de 

externalização versus de internalização da criança; (3) como mecanismo(s) explica(m) a 

relação de cada prática parental com cada resultado associado ao comportamento da criança; 

(4) se a manipulação de cada prática parental num programa de intervenção levaria a uma 

mudança no comportamento da criança. 

Como foi exposto nesta seção, não existe uma teoria unificadora a respeito de conceitos 

como parentalidade, práticas educativas e estilos parentais, apesar desta temática ser estudada 

por muitos pesquisadores. Mckee et al. (2008) apontam algumas questões que deveriam ser 

pesquisadas consistentemente e relacionadas na tentativa de construção dessa teoria. Contudo, 

considerando a ausência de um único modelo que seja amplamente aceito e que contemple os 

diferentes tipos de práticas educativas parentais, no presente estudo serão considerados 

diferentes modelos teóricos e definições relacionados a esta dimensão da relação entre pais e 

filhos. 

 

 

1.3 Relações entre as Práticas Educativas Parentais e o TDAH 

 

 

Existem muitos estudos sobre a interação de crianças com TDAH e seus pais. Alguns 

estudos sinalizam a importância da percepção que os pais e as crianças têm sobre essa 

interação no desenvolvimento do TDAH (Gerdes, Hoza & Pelham, 2003; Lifford, Harold & 

Thapar, 2008). Outros investigam as dificuldades na interação das crianças com TDAH e seus 

pais (Carlson, Jacobvitz & Sroufe, 1995, Patterson et al., 2000, Patterson, 2002). No entanto, 

especialistas concordam que a parentalidade não é a causa última do TDAH (Barkley, 2002; 

Biderman et al., 1996). Alguns estudos mostram que as dificuldades de interação entre pais e 
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criança estão mais associadas à presença da comorbidade do TDO ou do TC em crianças com 

TDAH (Whalen & Henker, 1999). Contudo, há investigações que mostram que problemas na 

interação pais-criança estão associados à etiologia do TDAH, bem como a ampliação ou 

exacerbação dos sintomas (Patterson et al., 2000). 

A percepção dos pais e das crianças sobre a relação pai-filho é importante na compreensão 

desta interação. Estas percepções podem interferir diretamente nas práticas educativas 

utilizadas pelos pais. Alguns estudos mostram que os pais e mães de crianças com TDAH 

percebem a interação com os filhos de forma mais negativa do que pais de crianças sem 

TDAH. Gerdes et al. (2003) realizaram um estudo sobre como os pais e os filhos com e sem 

TDAH percebiam a interação entre eles. Mães e pais de meninos com TDAH percebiam a 

relação deles com os filhos de forma mais negativa do que pais e mães de meninos sem o 

transtorno. Os meninos com TDAH não diferiam dos outros na percepção que tinham das 

relações com seus pais. Contudo, ao comparar diretamente a percepção dos pais e dos filhos, 

os meninos com TDAH viam a relação de forma mais positiva do que os pais a viam, se 

comparados às díades de pais-filhos sem TDAH. Nestes casos, mesmo quando os pais viam a 

relação de forma negativa, as crianças a viam de forma positiva. Estes resultados corroboram 

as pesquisas que indicam que as crianças com TDAH têm uma auto-percepção distorcida em 

suas relações sociais, entre elas, as relações com os pares (Diener & Milich, 1997; Hoza et al., 

2000). De acordo com os autores, mesmo tendo interações negativas com os pais, a criança 

tem necessidade de se orgulhar destas interações. Esta visão positiva das relações sociais 

poderia funcionar como uma auto-proteção para crianças com TDAH (Diener & Milich, 

1997). A criança com TDAH não teria condições de lidar bem com uma relação pobre com 

seus pais e num esforço de se proteger, eles inflariam sua auto-percepção para não se sentir 

mal em relação a ela mesma e a sua família (Gerdes et al., 2003). 

No estudo longitudinal de Lifford, Harold e Thapar (2008), os autores estudaram a relação 

entre o relato do pai e da mãe sobre os sintomas de TDAH e a percepção do sentimento de 

rejeição da criança na interação mãe-criança e na interação pai-criança. Os resultados 

mostraram diferenças entre a percepção de rejeição da criança na relação mãe-criança e na 

relação pai-criança e os sintomas de TDAH relatados por ambos. O relato de mães sobre os 

sintomas de TDAH influenciaram o sentimento de rejeição dos filhos, mas isso não se aplica 

aos pais. Os autores sugerem que estas diferenças podem ser explicadas pelas diferenças na 

interação mãe-criança x pai-criança. As mães tendem a estar mais envolvidas nas atividades 

do dia-a-dia da criança, sendo assim, os efeitos dos comportamentos de TDAH estariam mais 
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presentes nestes momentos (como fazer a tarefa de casa) do que com os pais. Inversamente, os 

pais, normalmente, estão mais engajados nas brincadeiras com as crianças de todas as idades. 

O tipo diferente de interação entre pais e crianças pode ter maiores implicações no 

comportamento da criança do que o relacionamento da mãe com seus filhos. Mas os próprios 

autores sugerem a necessidade de mais estudos para entender estas diferenças. 

Alguns autores têm enfatizado que o ambiente familiar exerce influência, não nos 

sintomas do TDAH, mas no desenvolvimento da coocorrência dos problemas de conduta 

(Frick, 1994; Moffitt, 1990). Nesse modelo, a natureza do TDAH interage com fatores 

familiares e práticas parentais para criar, ou impedir, o desenvolvimento de problemas de 

condutas (Loeber, Green, Lahey, Frick & Mcburnett, 2000). O TDAH ligado aos fatores 

familiares é visto como fator de risco ou vulnerabilidade para TC e o TDO (Taylor, 

Chadwick, Heptinstall & Danckaerts, 1996). 

De acordo com Johnston e Jassy (2007), as características do TDAH aparecem cedo na 

vida da criança e se constituem em desafios para os pais, que têm dificuldades em manter 

práticas educativas consistentes e responsivas. Por sua vez, a presença de práticas educativas 

severas ou inconsistentes contribui para o desenvolvimento do comportamento opositor e de 

problemas de conduta em geral na criança. Os autores destacaram cinco estudos longitudinais 

que reforçam esse modelo, mostrando que as dificuldades na criação dos filhos predizem o 

desenvolvimento de comportamentos de oposição e de problemas de conduta em crianças 

com TDAH. 

Chronis et al. (2007) estudaram preditores precoces no curso desenvolvimental de 

problemas de conduta em crianças com TDAH num estudo longitudinal. A partir dos 

resultados, os autores sugeriram que a depressão materna é um fator de risco para o 

desenvolvimento de problemas de conduta em crianças com TDAH. Além disso, a presença 

de práticas parentais positivas é um fator de proteção para o desenvolvimento de problemas 

de conduta em crianças com TDAH. 

No estudo de Johnston et al. (2002), foi pesquisada a relação entre a responsividade 

materna, sintomas de depressão maternos e histórico dos sintomas de TDAH dos filhos. Os 

autores sugerem que existe uma associação negativa entre a responsividade materna e os 

relatos maternos de problemas de conduta da criança, mas não há associação com os sintomas 

de TDAH da criança. Além disso, também haveria uma associação entre a responsividade e os 

sintomas depressivos da mãe. Para os autores, os estilos parentais, bem como a 

responsividade materna, devem ser estudados nas famílias com TDAH devido à associação 
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desses fatores com os problemas de conduta infantil. Este tipo de estudo contribuiria para o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção desse problema. 

De acordo com Johnston e Mash (2001), o TDAH pode representar um risco para o 

desenvolvimento de problemas de conduta, pelo menos, através de dois mecanismos, que 

provavelmente, funcionam simultaneamente: (1) a presença da desatenção e da impulsividade 

torna a criança mais suscetível a apresentação de práticas parentais que são associadas a 

problemas de conduta (ex. disciplina inconsistente, monitoramento pobre dos 

comportamentos da criança), e (2) o TDAH da criança pode atuar como estressor que 

desencadeia uma quebra na parentalidade adequada (ex. disciplina dura ou reativa). 

Carlson, Jacobvitz e Sroufe, (1995) afirmam que as disfunções nas relações familiares, 

bem como as práticas parentais, podem servir como fatores de risco que interagem com as 

predisposições genéticas para exacerbar a apresentação e a continuidade dos sintomas do 

TDAH. Nesse modelo, os fatores familiares ampliariam e manteriam influências sobre o 

transtorno durante o curso do desenvolvimento. Em algumas circunstâncias, a criança poderia 

ter relativamente baixa predisposição ao transtorno, mas um ambiente familiar caótico e 

irresponsável serviria para exacerbar a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade para um 

nível clinicamente relevante. 

Patterson et al. (2000) levantam a hipótese de que a relação entre o TDAH e transtornos 

como o TOD e o TC, que se caracterizam pela presença de comportamentos antissociais, não 

se trata de comorbidade, já que este termo implica diferenças causais nos mecanismos. Para 

os autores, a hiperatividade representa um estágio inicial e o comportamento antissocial um 

estágio mais avançado de um mesmo processo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Progressão para hiperatividade e comportamento antissocial (Patterson, 2002) 
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A hipótese dos autores é que esse processo deve começar cedo, durante os anos pré-

escolares, mais ou menos aos dez meses de idade, quando uma criança extremamente ativa e 

difícil (temperamento) está interagindo com cuidadores não responsivos (não contingentes). 

Eles acreditam que o processo evolui rapidamente, e mais ou menos aos 24 meses de idade, a 

criança em risco pode tornar-se tanto coercitiva (com comportamentos aversivos como 

desobediência, birra, etc.), quanto socialmente inábil (dificuldades na linguagem, atenção 

pobre), o que caracterizam tanto crianças antissociais quanto crianças hiperativas. Estes 

comportamentos, quando submetidos a um ambiente caracterizado por práticas educativas não 

contingentes, disciplina e ensino ineficientes e pouco envolvimento parental ocasionariam o 

surgimento de um quadro típico de conduta antissocial. Porém, estima-se que apenas cerca de 

metade das crianças que têm hiperatividade irá desenvolver comportamento antissocial. 

Patterson (2002) hipotetiza que crianças com comportamentos antissociais são criadas em 

famílias que permitem e que ativamente podem apoiar atos antissociais, tais como o combate, 

roubo, ameaças e explosão, enquanto que famílias de crianças que são só hiperativas não 

toleram estas atividades. Para Patterson et al. (2000), os pais que têm comportamentos 

antissociais influenciam tanto com a genética quanto com características desfavorecedoras no 

ambiente da criança. Crianças podem apresentar características inerentes como serem mais 

ativas, mais irritáveis menos responsivas, o que torna mais difícil para os pais impor limites e 

ensinar comportamentos pró-sociais. Porém, além da tendência genética, os pais antissociais 

podem não considerar necessário alterar comportamentos inadequados graves do filho e assim 

não fazer nada a respeito. 

Em alguns estudos, foram encontrados achados que indicam que mães de crianças com 

TDAH são mais intrusivas, exigentes, mais negativas e aversivas, fazem menos aprovações e 

incentivos e expressam menos afeto positivo em comparação com grupos de mães de crianças 

sem TDAH (Cunningham & Barkley, 1979; DuPaul, McGoey, Eckert & VanBrakle, 2001; 

Keown & Woodward, 2002; Mash & Johnston, 1982). Além disso, crianças com TDAH são 

mais negativas e nervosas, exigem mais ajuda e atenção, e são menos complacentes quanto às 

instruções e pedidos das mães em comparação com crianças de grupos de comparação. 

(Cunningham & Barkley 1979; DuPaul et al., 2001; Keown & Woodward, 2002; Mash & 

Johnston, 1982). 

No estudo de Mash & Johnston (1982), foram observadas as diferenças na interação mãe-

criança em díades com crianças com TDAH e sem TDAH, entre dois e sete anos, em situação 

de brincadeira livre e em tarefas estruturadas. Foram observadas também diferenças entre a 
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interação mãe-criança de díades com crianças mais velhas, entre sete e 12 anos, com TDAH e 

sem TDAH nas mesmas situações. De uma forma geral, as mães de crianças hiperativas foram 

menos responsivas e mais negativas em situações de tarefa estruturada do que mães de criança 

sem TDAH. Além disso, as mães de crianças mais novas com TDAH foram as mais negativas 

e menos responsivas em qualquer situação. 

Cólon (2001) encontrou uma diferença entre a forma como as mães se comportam com 

seus filhos e o que elas dizem sobre o que fazem. As mães, ao responderem um questionário e 

ao serem entrevistadas, relataram que aplaudiam, abraçavam, usavam palavras de aprovação, 

e davam presentes e privilégios quando as crianças se comportavam de forma adequada, o que 

nem sempre foi confirmado no período de observação. Neste período, as participantes 

utilizavam, principalmente, a agressão verbal, física e emocional, usando também a privação e 

o castigo. Além disso, todas as participantes relataram desespero, estresse, frustração, 

cansaço, confusão, fadiga e sentimentos de culpa em relação a como lidar com o filho. Esse e 

outros estudos mostram que pais de crianças com TDAH utilizam mais práticas de força 

coercitiva do que estratégias indutivas (Kunrath et al., 2006; Norvilitis, Scime & Lee, 2002). 

Kunrath et al. (2006) realizaram um grupo focal para identificar quais as estratégias 

educativas que pais de filhos com TDAH mais utilizavam. Num segundo momento, foram 

realizadas entrevistas individuais, para que fosse possível aprofundar o conhecimento sobre a 

avaliação da eficácia das estratégias educativas utilizadas com as crianças. No primeiro 

momento, surgiram mais categorias identificadas como de força coercitiva do que estratégias 

indutivas segundo a classificação de Hoffman (1975, 1994). Possivelmente, este fato pode ser 

explicado pela própria justificativa dos pais quando apontaram que as primeiras têm mais 

resultados imediatos do que as estratégias indutivas, apesar dos resultados não serem 

duradouros. Além disso, tanto no grupo focal, quanto nas entrevistas individuais, os pais 

relataram usar mais estratégias coercitivas – ameaças, chantagens e punição física – quando 

estão cansados e sobrecarregados. 

No estudo de Alizadeh, Applequist e Coolidge (2007), verificou-se que os pais de crianças 

com TDAH, de uma forma geral, são menos autoconfiantes, têm menos afeto e envolvimento 

e têm uma maior probabilidade de usar punição corporal do que pais de crianças sem TDAH. 

Ao comparar as respostas de pais e mães, verificou-se que mães têm mais afeto e 

envolvimento do que os pais em ambos os grupos. Os pais (homens) de crianças com TDAH 

têm maior probabilidade de usar punição corporal do que mães, diferença essa não encontrada 

entre pais e mães de crianças sem TDAH. 
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No estudo de Shur-Fen Gau (2007), realizado na Tailândia, as mães de crianças com 

TDAH relataram maior sofrimento psíquico e disseram perceber menos apoio da própria 

família do que mães de criança sem TDAH. Além disso, mães de crianças com TDAH foram 

menos afetivas e mais superprotetoras e controladoras com os filhos do que as mães das 

crianças sem o transtorno, sendo esta diferença mais sensível na análise da relação com os 

meninos do que com as meninas. Para as mães, as crianças com TDAH eram menos 

propensas a interagir com seus pais e demonstravam problemas comportamentais mais 

severos em casa. 

É importante notar que muitos estudos mostram relações entre variáveis relacionadas à 

parentalidade e os sintomas de TDAH ou TDO/TC, mas eles não pressupõem necessariamente 

uma relação de causalidade. Os estudos assumem uma posição transacional, onde os sintomas 

da criança e a parentalidade influenciam um ao outro mutuamente através do tempo (Johnston 

et al., 2002). 

A partir dos estudos apresentados, uma série de possíveis caminhos pelos quais as práticas 

parentais podem estar associadas ao desenvolvimento do TDAH e o surgimento dos 

problemas de conduta. Distinções entre os percursos repousam sobre uma variedade de 

hipóteses relativas à etiologia genética versus etiologia ambiental do TDAH, o primado do 

TDAH versus o desenvolvimento de problemas de conduta, bem como a presença ou ausência 

de uma influência do ambiente familiar sobre o TDAH. Diferentes estudos apontam para 

diferentes caminhos sendo necessário um maior aprofundamento nos estudos nessa área 

(Johnston & Mash, 2001). No presente estudo, adota-se a hipótese de que as práticas 

educativas parentais estariam envolvidas no surgimento e manutenção do TDAH, bem como 

poderiam agravar os sintomas. Além disso, as práticas estariam diretamente relacionadas no 

surgimento de comportamentos antissociais na criança. 

 

 

1.4 Justificativa e objetivos do estudo 

 

 

A prevalência do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade varia entre 3 e 6% em 

crianças em idade escolar no Brasil (Rohde et al., 1999; Rohde et al., 2001). De acordo com 

Polanczyk & Rohde (2007), o TDAH persiste na vida adulta em cerca de 60% dos casos. 

Além disso, a prevalência do TDAH é maior em meninos do que em meninas (Biederman & 
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Faraone, 2005; Rohde & Halpern, 2004). Assim, de acordo com Sena e Souza (2008), as 

pesquisas deveriam privilegiar procedimentos mais voltados para o sexo masculino. Além 

disso, quando o estudo não for direcionado ao sexo masculino, deve ter como princípio 

considerar separadamente os dois sexos nas análises realizadas. 

Barkley (2002) afirma que a criança com TDAH apresenta uma série de dificuldades e 

fracassos, quando sugere que entre 30% e 50% da população afetada pode repetir o ano 

escolar; cerca de 40% não consegue completar o Ensino Médio; metade dessas crianças tem 

seus relacionamentos sociais seriamente comprometidos; e 60% dessas crianças apresentam 

comportamentos desafiadores que levam a mal entendidos e ressentimentos por parte dos 

colegas. Dessa forma, deve-se considerar que crianças e adolescentes que apresentam esse 

transtorno, em geral, demonstram ter adquirido baixa auto-estima (Rohde et al., 2000). 

De acordo com Rohde et al. (2000), o TDAH causa um impacto na sociedade, devido ao 

seu alto custo financeiro, o estresse provocado nas famílias, e o prejuízo nas atividades 

acadêmicas e ocupacionais de crianças e adolescentes acometidos por esse transtorno. Além 

disso, o custo para sociedade está relacionado não somente ao desemprego e à falta de 

produtividade, mas também à reeducação quando a criança ou adolescente é encaminhado 

para uma instituição sócio-educativa do Estado (Barkley, 2002). Levando em consideração o 

comportamento antissocial, Barkley (2002) afirma que mais de 30% das pessoas com TDAH 

se envolvem em furtos, mais de 40% adotam o tabaco e a bebida precocemente e mais de 25% 

são expulsos da escola como consequência de conduta inadequada. 

Ainda segundo Barkley (2008), as pesquisas mostram uma alta prevalência de 

comorbidade entre TDAH e os transtornos disruptivos do comportamento. Por exemplo, em 

torno de 30 a 50% das pessoas que sofrem de TDAH desenvolvem transtorno de conduta e 

transtorno opositivo desafiador. Além disso, vários estudos têm demonstrado uma alta 

prevalência de comorbidade entre TDAH e abuso ou dependência de drogas na adolescência 

e, principalmente, na vida adulta (9 a 40%). 

O ambiente familiar em que uma criança com TDAH está inserida é frequentemente 

descrito como caótico, conflituoso e exaustivo (Kunrath et al., 2006; Johnston et al, 2002). 

Muitos estudos mostram que a criança comumente tem uma relação conflituosa com seus 

pais, principalmente, com suas mães, que, por sua vez, têm dificuldade de lidar com seus 

comportamentos inadequados. 

Não existe um consenso na literatura de como as práticas educativas influenciam no 

TDAH. Diferentes estudos apontam para diferentes vertentes sobre como as práticas parentais 
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podem estar associadas com o desenvolvimento do TDAH e o aparecimento dos problemas de 

conduta, sendo necessário um maior aprofundamento nos estudos nessa área (Johnston & 

Mash, 2001). Neste estudo adota-se o pressuposto de que as práticas educativas parentais 

estariam envolvidas no surgimento e manutenção do TDAH, bem como poderiam agravar os 

sintomas. Além disso, as práticas estariam diretamente relacionadas ao surgimento de 

comportamentos antissociais na criança. 

Em muitas pesquisas, foram obtidos achados que sugerem que mães de crianças com 

TDAH são mais intrusivas, exigentes, mais negativas e aversivas, fazem menos aprovações e 

incentivos e expressam menos afeto positivo em comparação com grupos de mães de crianças 

sem TDAH (Alizadeh et al., 2007; Cunningham & Barkley 1979; DuPaul et al., 2001; Gau, 

2007; Keown & Woodward, 2002; Mash & Johnston, 1982). Além disso, crianças com 

TDAH são mais negativas e nervosas, exigem mais ajuda e atenção, e são menos 

complacentes quanto às instruções e pedidos da mãe em comparação com crianças de que não 

apresentam o transtorno (Kunrath, 2006; Norvilitis et al., 2002; DuPaul et al., 2001; Keown & 

Woodward, 2002; Cunningham & Barkley 1979; Mash & Johnston, 1982).  

Nesse contexto, é importante considerar as práticas educativas que os pais utilizam para 

promover o desenvolvimento social pleno de seus filhos, com a finalidade de prevenir 

dificuldades de relacionamento tanto na família, quanto em outros ambientes (Kunrath et al., 

2006). Além disso, é importante identificar as práticas educativas mais utilizadas pelos pais de 

crianças com TDAH para propor programas de treinamentos para pais, que visem à promoção 

de práticas educativas que possibilitem o melhor desenvolvimento da criança. Soma-se a isso 

o fato de que existem poucos estudos no Brasil referentes às práticas educativas de pais de 

crianças com TDAH (Kunrath et al, 2006).  

Considerando os achados da literatura, o presente estudo teve como objetivo investigar 

diferenças nas práticas educativas de mães de meninos com TDAH e mães de meninos sem 

TDAH. Os objetivos específicos do estudo foram os seguintes: 

1. Identificar as práticas mais utilizadas por mães de meninos com TDAH. 

2. Identificar as práticas mais utilizadas por mães de meninos sem TDAH. 

3. Comparar as práticas educativas nos dois grupos. 

A hipótese foi de que as mães de meninos com TDAH seriam mais intrusivas, mais 

negativas e utilizariam mais controle coercitivo. Além disso, as mães expressariam menos 

envolvimento positivo, em comparação com o grupo de mães de crianças sem TDAH. 

Em relação aos comportamentos das crianças com TDAH, a hipótese inicial do estudo foi 
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de que as crianças com TDAH apresentariam mais comportamentos negativistas e 

inadequados e mais desobediência passiva do que as crianças sem TDAH. 
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CAPÍTULO II – MÉTODO 

 

 

2.1 Participantes 

 

 

Participaram do estudo 19 díades mãe-criança, com crianças do sexo masculino com 

idades que variaram entre seis e dez anos, divididas em dois grupos. O grupo clínico foi 

composto por nove díades com crianças que receberam diagnóstico clínico de TDAH. O 

grupo não-clínico foi formado por dez díades com crianças sem o transtorno. 

As díades do grupo clínico foram selecionadas no Ambulatório de Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade vinculado ao Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário 

Edgar Santos (Salvador/BA) que atende a população de baixa renda. Todas as crianças que 

compuseram o grupo clínico passaram por um criterioso diagnóstico no referido ambulatório, 

composto por várias etapas. Na triagem inicial, realizava-se uma entrevista padrão sobre o 

desenvolvimento neuropsicomotor, histórico escolar, histórico da queixa e o preenchimento 

do Questionário Swanson, Nolan e Pelham (SNAP IV). Na etapa seguinte, o paciente passava 

por uma triagem neuropsicológica para estimativa de QI. Havendo indícios de TDAH, o 

paciente era encaminhado para uma triagem neuropsicológica mais abrangente, que incluía 

avaliação da atenção e da concentração, entre outros aspectos, além de triagem 

fonoaudiológica e psicopedagógica, e uma entrevista diagnóstica, o Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia for School-Age Children/ Present and Lifetime Version (K-

SADS-PL). Depois disso, o paciente era encaminhado para o psiquiatra, que solicitava 

avaliação oftalmológica e audiométrica, antes de concluir o diagnóstico. Após o diagnóstico 

clínico, as mães das crianças eram encaminhadas para a responsável pelo presente projeto de 

pesquisa e respondiam novamente o questionário SNAP IV, no qual o escore obtido deveria 

ser superior a 1,78 para sintomas de desatenção e superior a 1,44 para sintomas de 

hiperatividade e impulsividade. Além disso, a criança não deveria estar tomando medicação 

estimulante. A média obtida pelo grupo clínico no questionário SNAP IV para sintomas de 

desatenção foi de 2,49 (DP = 0,39) e de 2,61 (DP = 0,42) para sintomas de hiperatividade. 

Nenhuma das crianças do grupo clínico tomava medicação psicotrópica no momento da coleta 

de dados. 

É importante salientar, em relação ao grupo clínico, que oito dos nove meninos que 
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participaram do estudo receberam diagnóstico de TDAH do tipo misto/combinado e apenas 

um recebeu diagnóstico de TDAH do tipo hiperativo. Além disso, em relação à comorbidade, 

dois dele apresentaram sintomas de TDO. 

As díades do grupo não-clínico foram selecionadas numa escola pública do município de 

Salvador que atende a população de baixa renda. Inicialmente, crianças do sexo masculino 

que não possuíam queixas de déficit de atenção e hiperatividade, foram indicadas pelas 

professoras. Além disso, a criança deveria obter escore no questionário SNAP IV inferior a 

1,78 para sintomas de desatenção e inferior a 1,44 para sintomas de hiperatividade e 

impulsividade. A média do grupo não-clínico no questionário SNAP IV para sintomas de 

desatenção foi de 0,64 (DP = 0,29) e de 0,68 (DP = 0,29) para sintomas de hiperatividade. 

Nenhuma das crianças do grupo não-clínico tomava medicação psicotrópica no momento da 

coleta de dados. 

A Tabela 1 apresenta os dados demográficos dos participantes do estudo. No grupo 

clínico, a idade das crianças variou entre seis e dez anos (M = 8,55, DP = 1,42) e no grupo 

não-clínico, a variação foi entre sete e dez anos (M = 8,5, DP = 1,26). Seis (66,7%) meninos 

do grupo clínico estudavam em escola particular, enquanto todas as crianças do grupo não-

clínico estudavam em escola pública. No grupo clínico, a idade da mãe variou entre 24 e 42 

anos (M = 34,44, DP = 7,28), já no grupo não-clínico, a idade materna variou entre 28 e 49 

anos (M = 38,80, DP = 7,16). Em relação à escolaridade da mãe, a média de anos de estudo 

foi de nove anos (DP = 3,27) no grupo clínico, e de 7,7 anos (DP = 2,67) no grupo não-

clínico. Nos grupos clínico e não-clínico, seis mães trabalhavam fora de casa (66,7% e 70% 

respectivamente). 

Em relação às variáveis relacionadas ao pai da criança, no grupo clínico, a média de idade 

foi de 37,33 (DP = 8,06) e de 40,6 (DP = 8,77) no grupo não-clínico. No grupo clínico, 

apenas três (33,3%) pais moravam com a criança, enquanto, no grupo não-clínico, nove (90%) 

pais residiam com a criança. A escolaridade dos pais variou entre quatro e 11 anos (M = 8,11, 

DP = 3,10) no grupo clínico e entre cinco e 11 anos (M = 8,9, DP = 2,02) no grupo não-

clínico. No grupo clínico, sete (77,8%) pais trabalhavam fora enquanto, no grupo não-clínico 

todos os pais trabalhavam fora. 
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Tabela 1 – Características demográficas dos participantes 
 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

 

 

 

 

Idade da criança     

M (DP) 8,55 (1,42) 8,50 (1,27) U=43 p=0,90 

Md 9 8,5   

Tipo de escola      

Particular 6 (66,7%) 0 (0%) X²=9,74* p=0,003 

Pública 3 (33,3%) 10 (100%)   

Escolaridade da criança 

M (DP) 2 (1,32) 2,6 (0,97) U=27,5 p=0,16 

Md 2 2,5   

Idade da mãe     

M (DP) 34,44 (7,28) 38,80 (7,16) U=29 p=0,21 

Md 33 37   

Escolaridade da mãe em anos 

M (DP) 9 (3,27) 7,70 (2,67) U=29,5 p=0,21 

Md 11 8   

Ocupação da mãe     

Não trabalha fora 3 (33,3%) 3 (30%) X²=0,24* p=1,00 

Trabalha fora 6 (66,7%) 7 (70%)   

Situação conjugal     

Solteira 5 (55,6%) 1 (10%) **  

Morando com o pai 3 (33,3%) 9 (90%)   

Morando com outro homem 1 (11,1%) 0 (0%)   

Idade do pai     

M (DP) 37,33 (8,06) 40,60 (8,77) U=35,5 p=0,45 

Md 37 40   

Escolaridade do pai em anos 

M (DP) 8,11 (3,10) 8,90 (2,02) U=39,5 p=0,66 

Md 8 8   

Ocupação do pai      

Não trabalha fora 2 (22,2%) 0 (0%) X²=2,48* p=0,21 

Trabalha fora 7 (77,8%) 10 (100%)   

Número de irmãos     

M (DP) 1,11 (1,61) 3,30 (2,16) U=11,5 p=0,004 

Md 1 2,5   

Renda familiar em reais     

M (DP) 838,88 (394,66) 867,00 (407,27) U=44,5 p=0,968 

Md 850 810   

*gl=1 

**O teste qui-quadrado não pôde ser utilizado devido à baixa frequência esperada em algumas células 
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Em relação à variável número de irmãos da criança, no grupo clínico, a quantidade de 

irmãos variou entre zero e cinco (M = 1,11, DP = 1,61), enquanto no grupo não-clínico, 

variou entre dois e dez (M = 3,3, DP = 2,16). A renda familiar média foi de 838,88 (DP = 

394,66) reais no grupo clínico e 867,00 (DP = 407,27) no grupo não-clínico. 

A Tabela 2 apresenta dados sobre a existência de transtornos mentais e problemas com 

álcool ou droga nas famílias em ambos os grupos. Enquanto, no grupo clínico, sete mães 

(77,8%) relataram ter algum parente com queixas de transtornos mentais, no grupo não-

clínico, apenas duas mães (20%) relataram o mesmo. Em relação à existência de pessoas com 

problemas com álcool ou drogas na família, no grupo clínico, sete mães (77,8%) apontaram o 

problema, enquanto no grupo não-clínico, três mães (30%) fizeram esse tipo de relato. 

 

 

Tabela 2 – Queixas de transtornos mentais e problemas com álcool ou drogas na família 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 

Transtornos mentais  

Sim 7 (77,8%) 2 (20%) X²=6,34 p=0,02 

Não 2 (22,2%) 8 (80%)   

Álcool ou drogas  

Sim 7 (77,8%) 3 (30%) X²=4,33 p=0,07 

Não 2 (22,2%) 7  (70%)   

gl=1  

 

A análise com o teste de Mann-Whitney e com o teste qui-quadrado das diferenças nos 

dados demográficos e problemas na família revelou algumas diferenças entre os grupos 

clínico e não-clínico. Na variável tipo de escola, foi constatada uma diferença significativa (X² 

= 9,74, p = 0,004), que indica um número maior de meninos estudando em escola particular 

no grupo clínico. Na variável número de irmãos, houve diferença significativa (U = 11,5, p = 

0,003), indicando um maior número de irmãos no grupo não-clínico. Outra diferença 

significativa foi encontrada na variável transtornos mentais na família (X² = 4,33, p = 0,02), 

indicando que as famílias de crianças com TDAH apresentavam um número maior de 

parentes com esse tipo de queixa. 
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2.2 Delineamento e procedimento 

 

 

Foi utilizado um delineamento de grupos contrastantes (Nachimias & Nachimias, 1996), 

envolvendo dois grupos de díades mãe-filho: grupo clínico (díades com crianças portadoras 

de TDAH); e grupo não-clínico (díades com crianças sem sintomas de TDAH). Em cada um 

dos dois grupos foram examinadas as práticas educativas das mães e os comportamentos das 

crianças. 

As díades foram selecionadas e contatadas a partir de informações obtidas através da 

escola e da clínica. É importante ressaltar que, na escola, a pesquisadora realizou uma palestra 

para os professores descrevendo os principais sintomas e características do TDAH. Somente 

após a palestra, as professoras indicaram crianças que, de acordo com seu julgamento, não 

apresentavam sintomas de TDAH. O primeiro contato com as mães aconteceu por telefone, 

quando foram convidadas a participar do estudo. Para aquelas que concordaram, foi agendada 

uma entrevista domiciliar. Na data e horário agendados, a pesquisadora foi à casa da díade. As 

mães assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), enquanto as 

crianças manifestaram verbalmente sua concordância em participar da pesquisa. Após assinar 

o termo, a mãe respondeu a Ficha de Informações Demográficas da Família (Apêndice B) e o 

Questionário SNAP-IV (Anexo A). Após a aplicação do questionário, foi realizada a 

Observação da Interação Mãe-criança (Apêndice C) para análise das práticas educativas 

maternas e dos comportamentos infantis. As observações foram filmadas. 

 

 

2.3 Considerações éticas 

 

 

As considerações éticas são necessárias para realização de qualquer pesquisa. Segundo 

Cozby (2006), as considerações éticas são fundamentais em todas as etapas da pesquisa: no 

planejamento, na condução e na avaliação. 

No presente estudo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) 

informava claramente os objetivos da pesquisa, o nome e telefone do pesquisador 

responsável. No documento, havia uma descrição dos procedimentos do estudo e a explicação 

dos riscos e benefícios potenciais. Também foi informado no Termo que o pesquisador podia 



50 

 

 

 

fornecer qualquer esclarecimento quando o participante considerasse necessário. Além disso, 

o termo garantia que os participantes não seriam identificados e que todo o material da 

pesquisa seria mantido em sigilo com o pesquisador. O documento deveria ser assinado pelos 

participantes do estudo em duas vias, sendo que uma cópia foi mantida com o pesquisador e a 

outra com os participantes. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas/Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 

 

 

2.4 Instrumentos 

 

 

1) Ficha de Informações Demográficas da Família: visou obter informações demográficas 

da família, tais como: idade, profissão e nível de instrução dos pais, renda familiar, sexo e 

idade da criança (Apêndice B). 

 

2) Questionário Swanson, Nolan and Pelham (SNAP-IV) (Swanson, 1992). É um 

questionário construído a partir dos sintomas do transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade descritos no DSM-IV (APA, 2000). No presente estudo, foi utilizada a 

tradução validada pelo GEDA – Grupo de Estudos do Déficit de Atenção da UFRJ e pelo 

Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência da UFRGS (Mattos, Serra-Pinheiro, Rohde 

& Pinto, 2006). O questionário tem 18 questões relativas a sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. Para cada questão são oferecidas quatro alternativas de 

resposta: “nem um pouco”, “só um pouco”, “bastante” ou “demais”. As questões de um a 

nove são relativas aos sintomas de desatenção e as questões de dez a 18 são referentes a 

sintomas de hiperatividade e impulsividade. O escore em cada sub-escala é calculado 

somando-se os pontos em cada item e dividindo-se este valor pelo número total de questões. 

Se o escore total da criança na sub-escala de desatenção for maior que 1,78 existem mais 

sintomas de desatenção do que o esperado numa criança ou adolescente. Se o escore total da 

criança na sub-escala de hiperatividade e impulsividade for maior que 1,44 existem mais 

sintomas de hiperatividade/impulsividade do que o esperado numa criança ou adolescente 

(http://www.adhd.net/snap-iv-instructions.pdf). (Anexo A). 

 

3) Observação da interação mãe-criança: foi realizada uma sessão de observação da 



51 

 

 

 

interação da díade com objetivo de analisar as práticas educativas maternas e os 

comportamentos da criança. O roteiro da observação foi elaborado com base nos estudos de 

Keown e Woodward (2002), Landau, Amiel-Laviad, Berger, Atzaba-Poria e Auerbach (2009) 

e Melnick e Hinshaw (2000). A observação foi composta por quatro episódios de interação: 

Brincadeira Livre, Guardar Brinquedos, Atividade de Cópia e Episódio de Cooperação. Estes 

quatro contextos foram escolhidos por proporcionarem variados tipos de interação mãe-

criança de acordo com estudos citados anteriormente. A sessão de observação foi filmada e 

teve duração aproximada de 40 minutos. Importante mencionar que foi realizado estudo piloto 

com duas díades, no qual o episódio Guardar Brinquedos havia sido inicialmente formulado 

para ocorrer juntamente com a Atividade de Cópia, constituindo assim um único “Episódio de 

Tarefa”. Contudo, devido à dificuldade e o tempo gasto pelas crianças para guardar os 

brinquedos e à necessidade de intervenção das mães no estudo piloto, optou-se por separar os 

dois episódios para que as ocorrências do episódio Guardar Brinquedos pudessem ser 

analisadas separadamente. A partir do estudo piloto, foram definidos os episódios e as 

categorias que foram utilizadas na análise dos dados. A seguir serão descritos os quatro 

episódios que constituíram a sessão de observação. 

a) Brincadeira livre: As mães receberam a instrução de brincar com a criança livremente, 

utilizando alguns brinquedos que foram fornecidos pela pesquisadora (jogo com peças 

coloridas de encaixe, dois bonecos, dois carrinhos, uma bola, hidrocor e papel). O episódio de 

brincadeira livre teve duração de dez minutos. 

b) Guardar brinquedos: Após a finalização dos dez minutos de brincadeira livre, a mãe 

deveria pedir à criança para guardar os brinquedos numa sacola. 

c) Atividade de cópia: A criança recebia um lápis, uma borracha, um apontador e uma 

folha de papel com a impressão de sete figuras: triângulo, quadrado, círculo, hexágono, 

octógono, coração e cruz. A mãe deveria orientar a criança a fazer quatro cópias de cada uma 

das figuras na própria folha em que estavam impressas (Apêndice E). 

d) Episódio de cooperação. Nesta etapa da observação, mãe e criança deveriam montar 

juntas um quebra-cabeça de 30 peças. 

O rapport completo da observação da interação mãe-criança consta no Apêndice C. O 

roteiro que foi entregue à mãe para orientá-la na realização das atividades consta no Apêndice 

D. A análise das práticas educativas e comportamentos infantis foi realizada de acordo com os 

critérios de análise por intervalos (Bakeman & Gottman, 1999). Foram analisados seis 

minutos em cada episódio (três minutos iniciais e três finais). A análise foi feita em intervalos 
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de 30 segundos durante os quais foram codificadas as práticas educativas da mãe e os 

comportamentos da criança. A estrutura de categorias utilizadas para análise foi elaborada 

com base nos estudos de diversos autores (Alvarenga & Piccinini, 2009; Keown & 

Woodward, 2002; Landau et al., 2009). Os comportamentos maternos foram codificados em 

nove categorias: controle ambíguo; controle coercitivo; insensibilidade; intrusividade; 

negatividade; permissividade; controle assertivo; envolvimento positivo; e incentivo. A 

categoria sem resposta foi utilizada quando a mãe não apresentava nenhum tipo de resposta 

no intervalo. As definições das categorias de práticas educativas maternas estão no Apêndice 

F. Os comportamentos da criança foram avaliados através de oito categorias: desobediência 

passiva; inadequação; insensibilidade; negativismo; assertividade; envolvimento positivo; 

obediência; solicitação; e brincadeira independente. Caso a criança não apresentasse nenhum 

comportamento em um dado intervalo, a categoria sem resposta era registrada. O Apêndice G 

descreve as definições de cada uma das categorias do comportamento infantil. O Apêndice H 

apresenta o protocolo utilizado para a análise das práticas educativas maternas e 

comportamentos infantis. A codificação das práticas educativas maternas e dos 

comportamentos infantis foi realizada por dois codificadores independentes (20 horas de 

treinamento) e que desconheciam o grupo ao qual cada díade pertencia. O índice de 

fidedignidade entre os codificadores foi calculado em uma amostra de 37% dos casos (sete 

vídeos) e atingiu 0,95 (Kappa). 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS 

 

 

Os resultados serão apresentados em cinco seções. Na Seção I, apresentam-se os dados 

sobre o Episódio de Brincadeira Livre; na Seção II, apresentam-se os resultados do episódio 

Guardar Brinquedos; na Seção III, serão apresentados os resultados do episódio Atividade de 

cópia; na Seção IV, serão expostos os resultados do Episódio de Cooperação; e para finalizar, 

na Seção V, serão apresentados os resultados gerais dos quatro episódios. 

Para análise das práticas educativas maternas e dos comportamentos da criança, foi 

utilizado o protocolo de codificação descrito no Capítulo II. O protocolo divide-se em duas 

partes que contemplam as práticas educativas e os comportamentos infantis (Apêndice H). 

Para avaliar as possíveis diferenças entre os grupos clínico e não-clínico, foi utilizado o 

Teste de Mann-Whitney em todas as análises realizadas. Optou-se por um teste não-

paramétrico devido ao tamanho da amostra que impediu a distribuição normal dos dados.  

 

 

3.1 Seção I – Análise das práticas educativas maternas e comportamentos e infantis no 

episódio Brincadeira Livre 

 

 

Nesta sessão, serão examinadas as práticas educativas maternas e os comportamentos 

infantis no episódio Brincadeira Livre. A Tabela 3 apresenta frequência média, desvio padrão, 

mediana, U de Mann-Whitney e nível de significância das práticas educativas maternas por 

categoria nos grupos clínico e não-clínico no episódio brincadeira livre. Os resultados não 

indicaram diferenças significativas para nenhuma das categorias de práticas educativas 

maternas examinadas. Como pode ser visto na Figura 3, a incidência média de cada categoria 

é muito semelhante nos dois grupos. Esta ausência de diferenças não apóia a hipótese inicial 

de que as mães do grupo clínico utilizariam mais intrusividade, negatividade, mais controle 

coercitivo e expressariam menos envolvimento positivo do que as mães do grupo não-clínico. 
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Tabela 3 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

das Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio Brincadeira Livre 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Controle ambíguo 0,44 (0,53) 0 0,50 (0,85) 0 42,5 0,84 

Controle coercitivo 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 30 0,24 

Insensibilidade 0,56 (1,01) 0 0,10 (0,32) 0 34 0,40 

Intrusividade 0,11 (0,33) 0 0,90 (0,99) 0,5 25,5 0,11 

Negatividade 0,89 (1,05) 1 0,20 (0,42) 0 27 0,16 

Permissividade 0,22 (0,44) 0 0,00 (0,00) 0 35 0,45 

       

Controle assertivo 3,56 (2,60) 3 1,60 (1,58) 1 23,5 0,08 

Envolvimento positivo 10,22 (2,77) 12 9,20 (3,74) 11 37 0,55 

Incentivo 0,67 (1,41) 0 0,10 (0,32) 0 38,5 0,60 

       

Sem resposta 1,11 (2,67) 0 2,30 (3,56) 0 37 0,55 

 

 
Figura 3. Frequência Média das Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio Brincadeira Livre 

 

 

A Tabela 4 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana e U de Mann-Whitney e 

nível de significância dos comportamentos infantis por categoria nos grupos clínico e não-

clínico no episódio brincadeira livre. Houve diferença significativa na categoria assertividade 

(U = 19; p = 0,04). A análise dos dados apontou que as maiores médias de assertividade 
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foram observadas no grupo clínico (M = 3,56; DP = 2,45). Em relação às demais categorias, 

não houve diferenças significativas. A Figura 4 ilustra a Tabela 4. As diferenças entre os dois 

grupos contrariam as hipóteses iniciais de que as crianças do grupo clínico apresentariam 

maior frequência de negativismo, inadequação e desobediência passiva do que as crianças do 

grupo não-clínico. 

 

Tabela 4 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

dos Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-clínico no 

Episódio Brincadeira Livre 

 

 

 

Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Desobediência Passiva 0,33 (0,50) O 0,20 (0,42) 0 39 0,66 

Inadequação 0,44 (0,73) 0 0,00 (0,00) 0 30 0,24 

Insensibilidade 0,33 (0,50) 0 0,70 (1,06) 0 39 0,66 

Negativismo 0,67 (1,00) 0 0,00 (0,00) 0 25 0,11 

       

Assertividade 3,56 (2,45) 4 1,00 (1,70) 0 19 0,04 

Envolvimento positivo 8,78 (2,99) 10 6,80 (4,54) 7 36,5 0,50 

Obediência 2,44 (1,33) 3 1,70 (1,49) 1,5 29 0,21 

Solicitação 0,56 (1,01) 0 0,00 (0,00) 0 30 0,24 

       

Brincadeira independente 1,33 (3,32) 0 3,70 (4,57) 10,5 31,5 0,28 

Sem resposta 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 45 1,00 

 

 
Figura 4. Frequência Média dos Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupo Clínico e Não-Clínico no 

Episódio Brincadeira Livre 
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3.2 Seção II – Análise das práticas educativas maternas e comportamentos infantis no 

episódio Guardar Brinquedos 

 

 

A Tabela 5 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância das categorias das práticas educativas maternas nos grupos clínico e 

não-clínico no episódio guardar brinquedo. Os resultados não indicaram diferenças 

significativas para nenhuma das categorias de práticas educativas maternas examinadas. Esta 

ausência de diferenças não apóia a hipótese inicial de que as mães do grupo clínico utilizariam 

mais intrusividade, negatividade, controle coercitivo e expressariam menos envolvimento 

positivo do que as mães do grupo não-clínico. A Figura 5 ilustra a Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

das Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio Guardar Brinquedos 

 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Controle ambíguo 2,52 (1,53) 3 2,18 (1,90) 1,5 38,5 0,60 

Controle coercitivo 0,22 (0,44) 0 0,20 (0,42) 0 44 0,97 

Insensibilidade 0,11 (0,33) 0 0,00 (0,00) 0 40 0,72 

Intrusividade 0,11 (0,33) 0 0,36 (1,14) 0 45 1,00 

Negatividade 0,44 (0,53) 0 0,76 (1,11) 0,5 40,5 0,72 

Permissividade 0,61 (1,36) 0 0,42 (0,72) 0 43,5 0,91 

       

Controle assertivo 5,36 (3,02) 5 2,92 (1,75) 3 24 0,10 

Envolvimento positivo 10,00 (4,09) 12 8,66 (3,38) 9,5 29,5 0,21 

Incentivo 0,00 (0,00) 0 0,10 (0,32) 0 40,5 0,72 

       

Sem resposta 0,00 (0,00) 0 1,04 (1,37) 0 27 0,16 



57 

 

 

 

 
Figura 5. Frequência Média de Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio Guardar Brinquedos 

 

 

A Tabela 6 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância dos comportamentos infantis, por categoria, nos grupos clínico e não-

clínico no episódio guardar brinquedo. Os resultados mostram que não houve diferenças 

significativas para nenhuma das categorias de comportamento infantil, contrariando a hipótese 

inicial de que as crianças do grupo clínico emitiriam mais comportamentos negativistas, 

inadequados e desobedientes do que as crianças do grupo não-clínico. A incidência média de 

cada categoria é muito semelhante nos dois grupos e pode ser visualizada na Figura 6.  

 

 

Tabela 6 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

dos Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-clínico no 

Episódio Guardar Brinquedos 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Desobediência Passiva 0,50 (0,79) 0 0,32 (0,52) 0 41 0,78 

Inadequação 0,56 (1,33) 0 0,30 (0,67) 0 43,5 0,91 

Insensibilidade 0,00 (0,00) 0 0,20 (0,42) 0 36 0,50 

Negativismo 2,06 (2,24) 1 0,12 (0,38) 0 23 0,08 
 

Continua 
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Conclusão 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Assertividade 2,00 (2,55) 1 0,96 (1,33) 0,5 34,5 0,40 

Envolvimento positivo 1,56 (1,81) 1 1,22 (1,31) 1 43 0,91 

Obediência 5,13 (2,96) 4,5 4,22 (2,10) 4,4 39,5 0,66 

Solicitação 1,11 (1,54) 0 0,50 (0,53) 0,5 40 0,72 

       

Brincadeira independente 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 45 1,00 

Sem resposta 3,76 (3,52) 3 4,86 (2,70) 4,5 33,5 0,36 

 

 
Figura 6. Frequência Média de Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico no 

Episódio Guardar Brinquedos 

 

 

3.3 Seção III – Análise das práticas educativas maternas e comportamentos infantis no 

episódio Atividade de Cópia 

 

 

A Tabela 7 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância das práticas educativas maternas por categoria nos grupos clínico e não-

clínico do episódio atividade de cópia. Não houve diferenças significativas em nenhuma das 

categorias de práticas educativas maternas examinadas. Na Figura 7, é possível verificar que a 

frequência média de cada categoria foi muito semelhante nos dois grupos. A ausência de 
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diferença entre os dois grupos não apóiam a hipótese inicial de que as mães do grupo clínico 

utilizariam mais intrusividade, negatividade, controle coercitivo e expressariam menos 

envolvimento positivo do que as mães do grupo não-clínico. 

 

Tabela 7 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

das Práticas Educativas por Categorias nos Grupos Clínico e Não-Clínico no 

Episódio Atividade de Cópia 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Controle ambíguo 0,33 (0,71) 0 1,45 (2,14) 0,5 31 0,28 

Controle coercitivo 0,22 (0,67) 0 0,00 (0,00) 0 40 0,72 

Insensibilidade 0,22 (0,44) 0 0,10 (0,32) 0 39,5 0,66 

Intrusividade 0,56 (1,33) 0 0,32 (0,52) 0 42,5 0,84 

Negatividade 0,78 (1,39) 0 0,50 (0,70) 0 35 0,45 

Permissividade 0,40 (0,61) 0 0,30 (0,95) 0 36 0,50 

       

Controle assertivo 4,35 (3,25) 2,6 3,32 (1,80) 3,5 38,5 0,60 

Envolvimento positivo 10,71 (3,19) 12 11,35 (0,88) 12 40 0,72 

Incentivo 1,03 (1,94) 0 0,40 (0,84) 0 36 0,50 

       

Sem resposta 1,07 (3,20) 0 0,30 (0,67) 0 42 0,84 

 

 
Figura 7. Frequência Média de Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio Atividade de Cópia 
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A Tabela 8 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância dos comportamentos infantis, por categoria, nos grupos clínico e não-

clínico do episódio atividade de cópia. Nenhuma diferença significativa foi encontrada, 

contrariando a hipótese inicial de que as crianças do grupo clínico emitiriam mais respostas 

inadequadas, negativistas e desobedientes do que as crianças do grupo não-clínico. A Figura 8 

ilustra a Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

das Categorias dos Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e 

Não-clínico no Episódio Atividade de Cópia 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

 

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Desobediência Passiva 0,11 (0,33) 0 0,50 (0,97) 0 36 0,50 

Inadequação 1,03 (1,42) 0 0,30 (0,95) 0 30,5 0,24 

Insensibilidade 0,11 (0,33) 0 0,30 (0,95) 0 45 1,00 

Negativismo 0,59 (1,03) 0 0,10 (0,32) 0 33,5 0,36 

       

Assertividade 1,83 (1,45) 2 1,20 (1,69) 0,5 30,5 0,24 

Envolvimento positivo 3,36 (2,76) 4 2,70 (2,31) 2 40 0,72 

Obediência 3,20 (2,35) 2 2,57 (1,78) 2 38,5 0,60 

Solicitação 1,06 (0,72) 1 0,94 (1,15) 0,5 38 0,60 

       

Brincadeira independente 0,11 (0,33) 0 0,00 (0,00) 0 40 0,72 

Sem resposta 3,54 (2,78) 3 5,31 (3,13) 5 27 0,16 
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Figura 8. Frequência Média de Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico no 

Episódio Atividade de Cópia 

 

 

3.4 Seção IV – Análise das práticas educativas maternas e comportamentos infantis no 

Episódio de Cooperação 

 

 

A Tabela 9 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância das práticas educativas maternas, por categoria, nos grupos clínico e 

não-clínico do episódio de cooperação. Os resultados indicaram não haver diferenças 

significativas para nenhuma das categorias de práticas avaliadas. A ausência de diferença 

entre os dois grupos refuta a hipótese inicial de que as mães do grupo clínico utilizariam mais 

intrusividade, negatividade, controle coercitivo e expressariam menos envolvimento positivo 

do que as mães do grupo não-clínico. A Figura 9 ilustra os dados da Tabela 9. 
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Tabela 9 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

das Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio de Cooperação 

 

 Grupo Clínico 

(n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Controle ambíguo 0,67 (0,87) 0 0,20 (0,42) 0 32 0,32 

Controle coercitivo 0,11 (0,33) 0 0,10 (0,32) 0 44,5 0,97 

Insensibilidade 0,78 (1,64) 0 0,10 (0,32) 0 34 0,40 

Intrusividade 0,67 (1,32) 0 1,50 (1,77) 1 30,5 0,24 

Negatividade 0,00 (0,00) 0 0,30 (0,67) 0 36 0,50 

Permissividade 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 45 1,00 

       

Controle assertivo 2,67 (2,40) 2 1,07 (1,27) 0,5 27,5 0,16 

Envolvimento positivo 10,33 (2,29) 11 10,6 (2,07) 11,5 42 0,84 

Incentivo 1,22 (2,28) 0 0,40 (0,97) 0 34 0,40 

       

Sem resposta 1,00 (1,80) 0 1,00 (1,89) 0 43 0,90 

 

 
Figura 9. Frequência Média de Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio de Cooperação 

 

A Tabela 10 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância dos comportamentos infantis por categoria no episódio de cooperação. 

Não houve diferença significativa em nenhuma categoria, contrariando a hipótese inicial de 

que as crianças do grupo não-clínico emitiriam menos respostas inadequadas, negativistas e 
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desobedientes do que as crianças do grupo clínico. Na Figura 10, pode ser observada a 

semelhança dos dois grupos durante esse episódio. 

 

 

Tabela 10 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

dos Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico 

no Episódio de Cooperação 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U p 

Desobediência Passiva 0,44 (0,73) 0 0,00 (0,00) 0 30 0,24 

Inadequação 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 45 1,00 

Insensibilidade 0,78 (1,30) 0 0,17 (0,54) 0 30,5 0,24 

Negativismo 0,11 (0,33) 0 0,00 (0,00) 0 40 0,72 

       

Assertividade 2,56 (1,59) 2 2,67 (2,23) 2 40 0,72 

Envolvimento positivo 8,44 (1,42) 9 7,96 (3,67) 8,8 43 0,91 

Obediência 2,33 (2,50) 1 0,70 (0,82) 0,5 29,5 0,21 

Solicitação 1,33 (1,50) 1 0,60 (0,84) 0 33 0,36 

       

Brincadeira independente 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 45 1,00 

Sem resposta 1,11 (1,76) 0 2,80 (3,52) 2 32,5 0,32 

 

 
Figura 10. Frequência Média de Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-Clínico no 

Episódio de Cooperação 
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3.5 Seção V – Análise das práticas educativas maternas e comportamentos infantis nos quatro 

episódios 

 

 

A Tabela 11 apresenta frequência média, desvios padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância dos totais das práticas educativas, por categoria, nos grupos clínico e 

não-clínico nos quatro episódios analisados. Houve diferença significativa na categoria 

controle assertivo (U = 18; p = 0,03). A análise dos dados apontou que as maiores médias de 

controle assertivo foram observadas no grupo clínico (M = 15,93; DP = 7,12). Em relação às 

demais categorias, não houve diferenças significativas. A frequência média das demais 

categorias foi muito semelhante nos dois grupos ao se somar as práticas apresentadas durante 

todo o período de observação, como pode ser visto na Figura 11. A hipótese inicial de que as 

mães do grupo clínico usariam mais intrusividade, negatividade, controle coercitivo e 

expressariam menos envolvimento positivo do que as mães do grupo não-clínico foi refutada 

com base nesses dados. 

 

 

Tabela 11 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

dos Totais das Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e 

Não-Clínico nos Quatro Episódios 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Controle ambíguo 3,96 (2,48) 3 4,33 (4,54) 3,5 41 0,78 

Controle coercitivo 1,00 (1,22) 0 0,30 (0,67) 0 31,5 0,28 

Insensibilidade 1,66 (2,12) 1 0,30 (0,67) 0 26,5 0,13 

Intrusividade 1,44 (1,81) 1 2,76 (1,49) 2,5 22,5 0,07 

Negatividade 2,11 (2,02) 2 1,76 (1,71) 1 42,5 0,84 

Permissividade 1,24 (2,05) 0 0,72 (1,39) 0 38 0,60 

       

Controle assertivo 15,93 (7,12) 15 8,91 (4,59) 9,7 18 0,03 

Envolvimento positivo 41,27 (8,78) 46 39,81 (7,96) 41,35 37,5 0,55 

Incentivo 2,92 (5,50) 0 1,00 (1,94) 0 35,5 0,45 

       

Sem resposta 3,18 (7,40) 0 4,64 (5,97) 1,5 34 0,40 

       

Total de comportamentos 

maternos 

71,20 (19,40) 70,6 59,77 (13,35) 56 25 0,11 
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Figura 11. Frequência Média dos Totais das Práticas Educativas Maternas por Categoria nos Grupos Clínico e 

Não-Clínico nos Quatro Episódios 

 

 

A Tabela 12 apresenta frequência média, desvio padrão, mediana, U de Mann-Whitney e 

nível de significância dos totais dos comportamentos infantis por categoria nos grupos clínico 

e não-clínico nos quatro episódios analisados. Houve diferenças significativas nas categorias 

Negativismo, Obediência e de total de comportamentos infantis. Na categoria Negativismo (U 

= 19,5; p = 0,04), o grupo clínico (M = 3,42; DP = 3,79) obteve média maior do que o grupo 

não-clínico (M = 0,22; DP = 0,47). A mesma tendência foi observada na categoria Obediência 

(U = 20,5; p = 0,04), em que a média do grupo clínico (M = 13,11; DP = 4,71) também foi 

superior a média do grupo não-clínico (M = 9,19; DP = 3,96). Por fim, no total de 

comportamentos infantis (U = 17; p = 0,02), as crianças do grupo clínico (M = 59,53; DP = 

15,42) novamente obtiveram maior média do que as crianças do grupo não-clínico (M = 

42,65; DP = 13,13). Nas demais categorias não houve diferenças significativas. Esses dados 

corroboram em parte a hipótese inicial do estudo, na medida em que era esperada maior 

frequência de negativismo no grupo clínico. Contudo, os resultados obtidos na categoria 

obediência, não eram esperados. A Figura 12 ilustra os dados da Tabela 12. 
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Tabela 12 – Frequência Média, Desvio Padrão, Mediana, Valor de U e Nível de Significância 

dos Totais dos Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e 

Não-clínico nos Quatro Episódios 

 

 Grupo Clínico 

 (n=9) 

Grupo Não-Clínico 

(n=10) 

  

 M (DP) Md M (DP) Md U P 

Desobediência Passiva 1,39 (1,69) 0 1,02 (1,75) 0 41 0,78 

Inadequação 2,03 (2,22) 1,3 0,60 (1,07) 0 26 0,13 

Insensibilidade 1,22 (1,56) 1 1,37 (1,94) 0,5 42,5 0,84 

Negativismo 3,42 (3,79) 2 0,22 (0,47) 0 19,5 0,04 

       

Assertividade 9,94 (5,58) 10 5,83 (5,79) 4,2 24,5 0,09 

Envolvimento positivo 22,13 (6,82) 22 18,68 (8,99) 19,8 35 0,44 

Obediência 13,11 (4,71) 15,5 9,19 (3,96) 8,65 20,5 0,04 

Solicitação 4,06 (3,41) 2 2,04 (1,81) 1,5 24,5 0,09 

       

Brincadeira independente 1,44 (3,28) 0 3,70 (4,57) 1 34 0,40 

Sem resposta 8,41 (6,95) 8 12,97 (7,83) 12 25,5 0,11 

       

       

Total de comportamentos da 

criança 

59,53 (15,42) 62 42,65 

(13,13) 

44,5 17 0,02 

 

 

Figura 12. Frequência Média dos Totais de Comportamentos Infantis por Categoria nos Grupos Clínico e Não-

Clínico nos Quatro Episódios  
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Em resumo, de modo geral, os resultados obtidos na análise das frequências totais das 

categorias de práticas educativas maternas, nos quatro episódios, não apóiam as expectativas 

iniciais do estudo. Ao contrário do que postulavam as hipóteses, as mães do grupo clínico não 

apresentaram mais intrusividade, negatividade e controle coercitivo do que as mães do grupo 

não-clínico. Com relação aos comportamentos infantis, as crianças do grupo clínico 

apresentaram maior frequência de comportamentos de obediência contrariando a hipótese 

inicial. Porém, também se constatou maior frequência de negativismo, conforme havia sido 

previsto nas hipóteses do presente estudo. 
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CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo geral deste estudo foi investigar possíveis diferenças entre as práticas 

educativas de mães de criança com TDAH (grupo clínico) e de mães de crianças sem TDAH 

(grupo não-clínico) durante a interação mãe-criança. Além disso, foram investigadas possíveis 

diferenças entre os comportamentos de crianças com TDAH (grupo clínico) e de crianças sem 

TDAH (grupo não-clínico). Adotou-se um modelo conceitual que prevê que as práticas 

educativas parentais estariam envolvidas no surgimento e manutenção do TDAH, bem como 

poderiam agravar os sintomas. Além disso, as práticas estariam diretamente relacionadas ao 

aparecimento de comportamentos antissociais na criança. 

De acordo com parte da literatura revisada, as mães de crianças com TDAH seriam mais 

intrusivas, exigentes, negativas e aversivas, fariam menos aprovações e incentivos e 

expressariam menos envolvimento positivo do que as mães de crianças sem TDAH (Alizadeh 

et al., 2007; DuPaul et al., 2001; Gau, 2007; Keown & Woodward, 2002; Mash & Johnston, 

1982). Assim, a expectativa inicial da presente investigação era de que as mães do grupo 

clínico, comparadas às mães do grupo não-clínico, utilizariam mais intrusividade, mais 

negatividade e controle coercitivo do que as mães do grupo não-clínico. Além disso, as mães 

do grupo clínico expressariam menos envolvimentos positivo em comparação com as mães do 

grupo não-clínico. 

Alguns estudos apontam também, para diferenças entre os comportamentos de crianças 

portadoras de TDAH e crianças sem o transtorno durante a interação. As crianças com TDAH 

são mais negativas e nervosas, exigem mais ajuda e atenção e são menos obedientes às 

instruções e pedidos das mães em comparação a crianças sem TDAH (DuPaul et al., 2001; 

Keown & Woodward, 2002; Mash & Johnston, 1982). De acordo com esses estudos, a 

expectativa inicial desta pesquisa era de que as crianças do grupo clínico apresentariam mais 

negativismo, inadequação e desobediência passiva do que as crianças do grupo não-clínico. 

O Teste de Mann-Whitney utilizado em todas as análises realizadas apontou apenas uma 

diferença significativa nas práticas educativas maternas entre os dois grupos. Ao contrário do 

que era esperado, as mães do grupo clínico apresentaram maior frequência de controle 

assertivo do que as do grupo não-clínico. Sendo assim, os resultados encontrados não 

confirmam as expectativas inicias do estudo quanto às práticas educativas maternas. Já em 

relação ao comportamento infantil, constatou-se que o grupo clínico apresentou mais 
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assertividade no episódio brincadeira livre e mais obediência, negativismo e maior frequência 

de comportamentos em geral na análise conjunta dos quatro episódios de interação do que o 

grupo não-clínico. Sendo assim, apenas em relação à categoria negativismo a hipótese inicial 

foi confirmada. 

As crianças com diagnóstico de TDAH têm uma série de sintomas relacionados ao déficit 

de atenção e a hiperatividade/impulsividade. Entre os sintomas de atenção estão queixas 

como: dificuldade de prestar atenção em detalhes ou errar por descuido em atividades 

escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção em tarefas lúdicas; parecer não 

escutar quando lhe dirigem a palavra; não seguir instruções e não terminar tarefas escolares, 

domésticas ou deveres profissionais; evitar ou relutar envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental constante; dificuldade em organizar tarefas e atividades; perder coisas 

necessárias para tarefa ou atividades; ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; e 

apresentar esquecimentos em atividades diárias (Rohde et al., 2004). A presença constante de 

comportamentos como agitar as mãos ou os pés ou se mexer na cadeira, correr ou escalar 

demais em situação em que isso é inapropriado, dificuldade em brincar ou envolver-se 

silenciosamente em atividades de lazer, abandonar sua cadeira em sala de aula ou outras 

situações nas quais se espera que permaneça sentado, muita agitação e falar em demasia são 

características do quadro de hiperatividade (Rohde et al., 2004). Além disso, outros autores 

ainda citam como indicadores de impulsividade as seguintes queixas: dar respostas 

precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas; com frequência ter dificuldade em 

esperar a sua vez; e frequentemente interromper ou se meter em assuntos dos outros. Além 

destes sintomas, as crianças com TDAH são mais ativas, inquietas e agitadas ao longo do dia 

e mesmo durante o sono (Barkley, 2008). Este fato, juntamente com as outras características 

do TDAH, provavelmente, justifica o fato de as crianças do grupo clínico terem emitido um 

maior número de comportamentos no somatório de todos os episódios. 

De acordo com Johnston e Jassy, (2007), essas características do TDAH aparecem cedo na 

vida da criança e apresentam desafios para os pais conseguirem manter práticas educativas 

consistentes e responsivas. Alguns estudos sinalizaram que pais de crianças com TDAH 

utilizam mais comandos, repetindo mais vezes o que é solicitado aos filhos do que pais de 

crianças sem o transtorno (Gau, 2007; Mash & Johnston, 1982). Como já foi relatado, as mães 

do grupo clínico apresentaram mais controle assertivo do que as mães do grupo não-clínico, 

ou seja, elas utilizaram mais “comandos e proibições diretas, claras e precisas, emitidos na 

tentativa de direcionar o comportamento vocal ou motor do filho sob controle de um resultado 
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específico sem uso de controle aversivo” (ver capítulo 2). Desta forma, os excessos e padrões 

comportamentais apresentados pelas crianças com TDAH parecem estar diretamente 

relacionados à tendência da mãe de emitir mais respostas de controle. 

Diante de respostas de controle assertivo das mães, as crianças poderiam responder com 

comportamentos codificados das seguintes formas: desobediência passiva, negativismo e 

obediência. As crianças do grupo clínico foram mais negativistas e mais obedientes do que as 

crianças do grupo não-clínico, mas não emitiram mais respostas de desobediência passiva 

como era esperado. O fato de apenas duas dessas categorias terem sido emitidas em maior 

quantidade pelo grupo clínico sugere que o fato de as mães terem apresentado mais respostas 

de controle assertivo não explica sozinho tais diferenças entre os grupos. Dessa forma, é 

preciso entender que outras variáveis poderiam estar controlando o comportamento da 

criança. A categoria negativismo foi definida como exibir comportamentos verbais ou não 

verbais que indicam raiva, recusa ou desânimo, ou ainda comportamentos outros que não 

sejam fazer o que a mãe direcionou, tais como, interromper, ameaçar, provocar, expressar 

raiva em relação a um pedido ou ordem materna. De acordo com Phelan (2005), deficiências 

no córtex pré-frontal (e suas conexões com os outros centros cerebrais) resultam em um tipo 

de “governador preguiçoso”, e com isso, as atividades do indivíduo com TDAH serão 

aleatórias, dispersas e desorganizadas, às vezes muito agressivas e, com frequência, 

excessivamente emocionais. A pessoa faz o que sente vontade de fazer naquele exato 

momento. Assim, o maior número de comportamentos negativistas das crianças do grupo 

clínico em relação às crianças do grupo não-clínico poderia ser explicado, pelo menos em 

parte, por características do funcionamento neurológico, já que o comportamento materno não 

diferiu de modo expressivo entre os dois grupos a ponto de explicar tal característica. 

Em relação ao achado que revelou que as crianças do grupo clínico emitiram mais 

comportamentos de obediência do que as crianças do grupo não-clínico, esse resultado, 

aparentemente controverso com a sintomatologia do TDAH e com as queixas dos pais, pode 

estar relacionado ao fato de as crianças com TDAH serem capazes de se comportar de forma 

adequada em situações que tenham uma ou mais das seguintes características: novidade, alto 

valor de interesse, intimidação ou necessidade de ficar a sós com um adulto (Phelan, 2005). 

No presente estudo, é possível que a interação diádica analisada tenha apresentado três dessas 

características: novidade, alto valor de interesse, intimidação. A situação era nova para 

criança, já que elas não conheciam a pesquisadora, as atividades propostas e os brinquedos 

utilizados. Além disso, algumas crianças se mostraram bastante interessadas em participar da 
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observação, pois os episódios envolviam situações possivelmente reforçadoras como brincar e 

montar quebra-cabeça. Além disso, a presença da pesquisadora e da filmadora pode ter 

funcionado como um fator provocador de intimidação. 

Sendo assim, é importante considerar essas limitações do método que podem ter impedido 

que as diferenças entre os dois grupos emergissem. Além disso, o baixo grau de dificuldade 

das tarefas pode ter sido um fator determinante para o não surgimento de conflito na 

interação. Contudo, vale ressaltar que tais episódios foram escolhidos com base em estudos 

nos quais foram encontradas diferenças significativas entre diferentes grupos analisados 

(Keown & Woodward, 2002; Landau et al. 2009; Melnick & Hishaw, 2000). 

Outro achado importante foi o de que as crianças do grupo clínico emitiram mais respostas 

de assertividade no episódio Brincadeira Livre. Elas emitiram mais sua opinião, interesse ou 

vontade de forma clara e direta, sem ser de forma agressiva ou inconveniente, do que as 

crianças do grupo não-clínico. Provavelmente, a existência de diferentes brinquedos 

disponíveis nessa situação e a possibilidade pré-estabelecida de poder brincar com o que 

quisessem influenciaram no comportamento assertivo das crianças com TDAH. De acordo 

com o DSM-IV-TR (APA, 2000), as crianças com TDAH têm dificuldade para manter a 

atenção mesmo em tarefas lúdicas, são facilmente distraídas por estímulos alheios e evitam ou 

relutam envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante. Desta forma, quando a 

criança perdia o interesse no brinquedo, ou via algo mais interessante, ou ainda quando a 

atividade se tornava muito complicada, ela podia trocar de brinquedo quantas vezes quisesse 

sem ser punida pela mãe. Estes são alguns exemplos de verbalizações das crianças do grupo 

clínico no episódio de brincadeira livre: “eu não vou montar isso mais não, vou brincar com 

esse boneco”; “mãe, vou brincar com a bola agora”; “mãe, agora vou fazer uma garagem 

para o carrinho”. 

Outro dado relevante foi a diferença significativa em relação à presença de transtornos 

mentais na família e a diferença marginalmente significativa em relação ao abuso de drogas e 

álcool na família entre os grupos clínico e não-clínico. Estes fatores não são apontados na 

literatura como fatores desencadeantes do TDAH. Contudo, alguns autores destacam esse tipo 

de problema entre os fatores ambientais importantes no surgimento ou exacerbação dos 

sintomas do transtorno: tabagismo materno na gravidez (Biederman et al., 2002; Swanson et 

al., 2007); nascimento prematuro e baixo peso ao nascer (Lahti et al., 2006); discórdia marital 

severa, classe social baixa, família muito numerosa, criminalidade dos pais, psicopatologia 

dos pais (Biederman et al., 1995). Chronis et al. (2007), num estudo longitudinal, sugeriram 
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que a depressão materna é um fator de risco para o desenvolvimento de problemas de conduta 

em crianças com TDAH. Além disso, psicopatologias dos pais podem influenciar no tipo de 

práticas utilizadas pelos mesmos. Chronis-Tuscano et al. (2008) relataram que mães com altos 

níveis de sintomas de TDAH apresentam menos envolvimento e menos práticas positivas, 

além de maior índice de disciplina inconsistente. Os autores também observaram que durante 

o período de observação da interação mãe-criança, mães com sintomas de TDAH utilizaram 

mais práticas negativas e repetiram comando antes de dar chance à criança de obedecer, do 

que mães sem sintomas de TDAH. Sendo assim, uma limitação desse estudo foi não ter 

coletado qual o membro da família apresentava problemas mentais e quais problemas eram 

esses, já que existe correlação entre os transtornos mentais dos pais tanto com os sintomas de 

TDAH quanto com as práticas educativas utilizadas. 

Outro aspecto importante de ser considerado é que mais crianças do grupo clínico 

estudavam em escolas particulares do que do grupo não-clínico, os pais/mães de seis crianças 

do grupo clínico optaram por matricularem seus filhos em escolas particulares. A decisão de 

selecionar crianças de escolas públicas para o grupo não-clínico se deu pelo fato de o 

ambulatório atender predominantemente a população de baixa renda. Contudo, é importante 

destacar que as escolas particulares as quais as crianças do grupo clínico estudavam, 

provavelmente, podem ser consideradas "escolas de bairro", termo utilizado em Salvador para 

designar instituições de ensino privadas de pequeno porte que cobram taxas de matrícula e 

mensalidades de baixos valores (em torno de R$150,00), e cuja estrutura, remuneração dos 

docentes, qualidade de ensino e serviços prestados não se diferencia de forma marcante 

daquelas encontradas em instituições públicas de ensino. Nesse sentido, é possível pressupor 

que apesar da diferença observada na freqüência de crianças matriculadas em escolas públicas 

e privadas nos dois grupos, tais discrepâncias não implicam diferenças importantes  no NSE 

das famílias, como indicam os dados da renda e da ocupação dos pais. 

Além disso, a literatura aponta que um fator que exacerba os sintomas de TDAH é o fato 

de ser membro de uma família muito numerosa. Contudo, nesta pesquisa, o grupo clínico 

tinha em média apenas um irmão o que diferiu significativamente do grupo não-clínico que 

teve em média 2,5 irmãos. Sendo assim, a amostra deste estudo, que é pequena, apresenta 

características específicas que diferem das amostras de muitos dos estudos revisados. 

Apesar das limitações do presente estudo, os resultados obtidos indicam que o modelo 

adotado, que previa que as práticas educativas parentais estariam envolvidas no surgimento e 

manutenção do TDAH, bem como poderiam agravar os sintomas do transtorno pode não ser o 
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mais adequado. Assim, é preciso considerar e discutir a hipótese de que a os sintomas 

específicos de TDAH não sofram influência das práticas educativas parentais. 

De acordo com Furman (2008), cada vez mais as crianças usam remédios para controlar o 

comportamento inquieto, desatento ou impulsivo natural da idade, ou alguma dificuldade 

emocional que possam estar enfrentando. Muitos pais, quando não estão satisfeitos com o 

comportamento dos filhos, buscam um diagnóstico que os auxilie na solução desse problema. 

O que se percebe é que, cada vez mais, as crianças recebem o diagnóstico de forma indevida e 

são medicadas. 

Para Phelan (2005), o diagnóstico de TDAH é “repleto de armadilhas”, o que indica uma 

grande dificuldade nessa tarefa, pois não há um teste específico para determinação do 

transtorno. Para que o processo de diagnóstico seja seguro e bem delimitado, deve envolver 

várias etapas e os seguintes passos: entrevista com os pais; entrevista com a criança; aplicação 

das Escalas de Classificação e Questionários e informações da escola (Phelan, 2005). Rohde e 

Matos (2004) relatam que o diagnóstico do TDAH também pode envolver avaliações 

complementares com outros profissionais: avaliação das capacidades auditiva e visual da 

criança, e avaliações neurológica, neuropiscológica, psicopedagógica ou pedagógica. Essas 

informações adicionais irão facilitar o diagnóstico diferencial do transtorno, bem como 

auxiliar na detecção da presença ou ausência de comorbidades. 

Em relação a pesquisas sobre a prevalência do TDAH, diferentes autores apontam para 

várias situações que influenciam os resultados, entre eles: o grau de concordância exigido 

entre pais, professores e profissionais com relação ao próprio diagnóstico e o diagnóstico 

errado ou precipitado (Argollo, 2003; Garfinkel et al., 1992; Lambert et al., 1978). É possível 

que as diferenças encontradas em relação às práticas educativas parentais de alguns dos 

estudos revisados possam estar relacionadas a diferenças na seleção da amostra. Isto é, alguns 

desses estudos podem ter selecionado crianças que receberam diagnóstico indevido de TDAH. 

Por exemplo, uma criança que tem pais permissivos, pode ter um padrão de comportamento 

impulsivo por não receber limites e práticas educativas efetivas e por isso poderia ser descrita 

em inventários e entrevistas como hiperativa ou desatenta pelos pais ou pela professora. 

Também é possível que certos estudos envolvam amostras de crianças vítimas de diagnósticos 

clínicos apressados ou pouco cautelosos. Nesse sentido, é possível que alguns estudos 

refiram-se a crianças portadoras de TDAH, quando na verdade trata-se de outros tipos de 

problemas. Porém, no presente estudo, o diagnóstico de TDAH foi realizado de forma muito 

criteriosa por uma equipe multidisciplinar. Assim, minimizou-se o risco de que crianças com 
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queixas diversificadas fossem consideradas portadoras do transtorno. 

De acordo com Phelan (2005), o uso de práticas educativas parentais negativas pode afetar 

uma criança com TDAH de duas maneiras: pode agravar a desatenção, a impulsividade, as 

agressões, a superexcitação emocional, a hiperatividade e desorganização; e, pode contribuir 

para a apresentação de comorbidade. Do ponto de vista dos problemas de externalização 

(comportamentos agressivos e desafiadores), sabe-se que o uso de práticas inadequadas pode 

facilitar a transformação do transtorno desafiante opositor (TDO) em transtorno de conduta 

(TC), o que, pode evoluir para o transtorno de personalidade antissocial na pessoa adulta 

(Pacheco, Alvarenga, Reppold, Piccinini & Hutz, 2005). Já do ponto de vista dos problemas 

de internalização, a ansiedade e a depressão serão no mínimo exacerbadas – se não causadas – 

por pais que estão constantemente irritados e reprovando a criança ou gritando com ela. Os 

resultados do presente estudo corroboram a noção de que as práticas educativas parentais 

seriam um fator secundário para o desenvolvimeto do TDAH. Das nove crianças que 

participaram do estudo, apenas duas foram diagnosticadas com TDO, o que inviabilizou 

análises que considerassem esse tipo de comorbidade. 

De acordo com Brown (2007), algumas crianças portadoras do TDAH não são 

cooperativas e são intensamente opositoras. Muitas vezes, essas crianças respondem, 

argumentam e se comportam de modo extremamente exigente, por exemplo, fazendo 

escândalos memoráveis se não têm permissão de comer aquilo que querem. Muitos pais 

inexperientes e estressados em muitas áreas de suas vidas, não sabem como orientar de 

maneira eficiente seus filhos. Às vezes, seus esforços e suas interferências acabam 

ocasionando efeitos contrários, exaltando ainda mais os ânimos. Porém, existem muitos pais e 

mães de crianças com TDAH, alguns dos quais já haviam conseguido educar de maneira bem-

sucedida outras crianças, que emitem múltiplas estratégias para conseguir a cooperação dos 

seus filhos. Às vezes, esses pais descobrem que mesmo alguns conselhos profissionais, 

podem não dar resultado, o que faz com que muitas vezes fiquem frustrados e sem saber quais 

seriam as práticas mais adequadas para empregar com seu filho (Brown, 2007).  

Ainda de acordo com Brown (2007), ao comentar o estudo de DuPaul et al. (2001), – no 

qual, os observadores notaram que os pais das crianças com TDAH apresentaram mais 

comportamentos negativos do que os pais de crianças que não tinham TDAH – fica difícil 

saber quanto de suas interações mais negativas aconteciam por causa das frustrações diárias 

na tentativa de fazer que suas crianças cooperassem, possivelmente exacerbada pelo fato de 

estarem sendo observados. Alternativamente, seria possível que alguns desses pais tivessem 
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uma tendência geral à impaciência e à irritação, e tenham sido negativos e controladores com 

sua criança desde a tenra infância. Ou seja, mesmo nas situações nas quais os pais se 

comportam de forma mais negativa com as crianças, não seria possível identificar qual a 

ordem da relação. De acordo com Johnston et al. (2002), esses mecanismos podem atuar 

simultaneamente: a presença da desatenção e da impulsividade torna a criança mais suscetível 

à apresentação de práticas parentais que são associadas a problemas de conduta (ex. disciplina 

inconsistente, monitoramento pobre dos comportamentos da criança) e o TDAH da criança 

pode atuar como um estressor que desencadeia uma quebra ou instabilidade na parentalidade 

adequada (ex. disciplina dura ou reativa). 

Lemilin, Lafortune e Fortier (2006) realizaram uma revisão de literatura relacionando as 

características familiares e parentais em crianças com TDAH. Eles relataram que estas 

características interagem e influenciam no desenvolvimento do TDAH (exacerbação do 

sintoma), mas que as influências são mais intensas quando a criança apresenta o TDO ou TC. 

Whalen e Henker (1999) também relatam que as dificuldades de interação entre os pais e 

crianças estão mais associadas à presença de comorbidade com TC e TDO. Assim, sugere-se 

que novos estudos sejam realizados observando não só a presença/ausência de TC e TDO, e 

outras comorbidades, bem como o tipo predominante do TDAH em relação às práticas 

educativas parentais, já que os padrões de comportamento das crianças diagnosticadas com 

diferentes tipos de TDAH são diferentes. 

Por fim, inúmeros estudos têm confirmado a influência de múltiplos fatores genéticos e 

ambientais na heterogeneidade da etiologia e da expressão clinica do TDAH. Estudos com 

gêmeos mostram que, se um gêmeo apresenta sintomas de TDAH, amplia de 80 a 90% a 

possibilidade de o irmão desenvolver o transtorno (Coolidge et al., 2000; Faraone, 1996; 

Kuntsi & Stevenson, 2000; Thapar et al., 2000). Barkley (2008) relata uma série de estudos 

que sinalizam que o TDAH está associado, pelo menos em parte, a anormalidades estruturais 

e/ou funcionais nos lobos frontais, nos gânglios basais, no cerebelo, e possivelmente, no 

cingulado anterior. Algumas poucas evidências parecem apontar também para uma 

deficiência seletiva na disponibilidade da dopamina e de norepinefrina (Barkley, 2008). 

Além disso, diferentes fatores ambientais poderiam contribuir para o surgimento do 

transtorno, entre eles, o tabagismo materno na gravidez (Biederman et al., 2002; Swanson et 

al., 2007), o nascimento prematuro e baixo peso ao nascer (Lahti et al., 2006). Rohde e 

Halpern (2004) incluem desentendimentos familiares e colocação em lar adotivo como fatores 

de importante participação no surgimento e manutenção na doença. Para o desencadeamento e 
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exacerbação dos sintomas, as seguintes variáveis poderiam desempenhar um papel 

importante: discórdia marital severa, classe social baixa, família muito numerosa, 

criminalidade dos pais, e psicopatologia dos pais (Biederman et al., 1995). 

Neste estudo, os resultados não indicaram que as práticas educativas parentais tenham um 

papel de destaque na etiologia do transtorno. De acordo com Johnston & Mash (2001), 

diferentes estudos sobre a relação das práticas educativas parentais e o TDAH apontam para 

diferentes caminhos sendo necessário um maior aprofundamento nos estudos nessa área. 

 

 

4.1 Considerações finais 

 

 

O TDAH é considerado o distúrbio do neurodesenvolvimento mais comum na infância 

(Homer et al., 2000). Contudo suas causas precisas ainda não são conhecidas. Além disso, 

ainda é muito discutida pela sociedade a real existência do transtorno e o excesso de 

diagnósticos realizados. 

Embora existam evidências, muitas vezes controversas, a respeito do impacto das práticas 

educativas parentais no surgimento e manutenção do TDAH, neste estudo, os resultados 

obtidos não apoiaram as expectativas iniciais de que as mães do grupo clínico seriam mais 

intrusivas, negativas e coercitivas do que as mães do grupo não-clínico. A única diferença 

observada foi quanto ao controle assertivo que revelou que as mães de meninos portadores do 

transtorno foram mais controladoras. Com relação aos comportamentos infantis, as crianças 

do grupo clínico apresentaram maior frequência de comportamentos de obediência, porém, 

também se constatou maior frequência de negativismo. 

Nesse sentido é muito importante que novos estudos sejam realizados investigando as 

práticas educativas na interação entre mães e crianças com TDAH. É fundamental que os 

estudiosos estejam atentos ao diagnóstico, assim como aos subtipos e comorbidades 

identificadas. Além disso, estudos longitudinais ajudariam a clarificar como as práticas 

educativas poderiam atuar no desenvolvimento e manutenção dos sintomas em crianças pré-

escolares. 

Além disso, outros aspectos metodológicos merecem atenção. A presença da observadora 

e da filmadora deve ser controlada ou ter seus efeitos minimizados. Novamente, sugere-se que 

num próximo estudo sejam realizadas mais sessões de observação na tentativa de reduzir uma 
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possível influência da presença do pesquisador. Outros procedimentos e instrumentos, que 

não a observação diádica, também podem ser empregados, como entrevistas e testes 

padronizados que avaliam as práticas educativas parentais. 

Por fim, é importante sinalizar o fato de que o presente estudo foi realizado com uma 

amostra de mães e crianças de Salvador-BA. Alguns estudos têm demonstrado que a cultura é 

um importante mediador do efeito das práticas educativas sobre o comportamento (Barkley, 

2002; Baumrind, 1972; Sagvolden et al., 2005). Sena e Souza (2008) relatam que fatores 

ambientais como práticas parentais, tipificação de gênero, valores morais e relação com os 

pares contribuem, cada um à sua maneira, para diferenças culturais no desenvolvimento 

infantil. Nesse sentido, o efeito das práticas educativas parentais sobre o comportamento da 

criança pode variar de acordo com a cultura. Por isso, deve-se considerar que os resultados do 

presente estudo não são de forma alguma conclusivos ou passíveis de generalizações 

precipitadas, não só em função das evidências escassas que foram obtidas, mas também em 

função das particularidades da amostra. 

Quando a criança entra na escola que lhe apresenta novas exigências, rotinas e regras o 

quadro clínico do TDAH se torna mais evidente (Nunes & Werlang, 2008). Sena e Souza 

(2008) relatam que poucos estudos realizados nessa área no Brasil foram feitos com crianças 

que estudavam em escolas particulares. No presente estudo, seis crianças estudavam em 

escolas particulares. Devido a dificuldades relacionadas ao prazo disponível para a realização 

da coleta de dados e a dificuldade de inclusão de novos participantes na pesquisa, não foi 

possível controlar essa variável. Sugere-se que em novos estudos sejam planejadas estratégias 

para um maior controle. 

A maioria dos estudos revela que o contexto em que crianças com TDAH encontram-se 

inseridas apresenta muitos conflitos e dificuldades, principalmente na relação das crianças 

com seus pais. Esses estudos indicam que os conflitos ocorrem de maneira mais significativa 

na interação das mães com as crianças (Norvilitis et al., 2002; Johnston et al., 2002, Peris & 

Hinshaw, 2003). De acordo com Kunrath e Wagner (2009), esse dado provavelmente se 

justifica pelo fato de que as mães geralmente são mais responsabilizadas pelos cuidados e 

educação das crianças. Além disso, são elas que, na maioria das vezes, recebem as queixas e 

percebem as dificuldades das crianças em diferentes situações. Apesar da opção pela 

observação da interação mãe-criança feita neste estudo, considera-se necessário que se 

continue investigando a relação pai-criança, não só por sua importância para o 

desenvolvimento infantil, mas também pelo fato de que esse cenário, com a demanda cada 
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vez maior da participação da mulher no mercado de trabalho, está sendo alterado. 

De acordo com Phelan (2005), vive-se numa sociedade que culpa os pais por tudo o que os 

filhos fazem. Por isso eles, e em especial a mãe, estão constantemente tentando descobrir 

onde falharam com suas crianças. Sendo assim, além de suportar os sintomas e consequências 

do TDAH da criança, os pais sofrem por conta de um sentimento de culpa desnecessário. 

O tratamento do TDAH deve envolver uma abordagem múltipla, englobando intervenções 

psicossociais e psicofarmacológicas (Kunrath & Wagner, 2009). Identifica-se a necessidade 

de psicoterapia para as crianças e programa de treinamentos para os pais, potencializando os 

recursos existentes dentro das próprias famílias, para que todos aprendam a lidar melhor com 

as dificuldades que esse transtorno traz consigo. Além disso, o tratamento deve envolver 

orientação aos professores e funcionários da escola, bem como a administração de fármacos 

devidamente monitorada. 

É importante continuar a rever sempre os estudos sobre as práticas educativas parentais, 

assim como considerar os novos achados que surgem. Ainda que as práticas não tenham um 

papel fundamental na etiologia do TDAH, estudos que investiguem diferentes dimensões da 

parentalidade contribuirão para que as famílias possam lidar melhor com as crianças 

portadoras desse transtorno, o que poderá funcionar como um fator de prevenção no 

desenvolvimento de TC ou TOD, já que existe relação entre práticas educativas inconsistentes 

e coercitivas e o desenvolvimento desses transtornos. Nesta mesma perspectiva, também são 

promissores os estudos que avaliam programas de orientação ou treinamento para pais 

voltados para a promoção de estratégias cada vez mais eficazes na tarefa de educar os filhos, 

em especial, aqueles que são portadores de TDAH. 
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ANEXO A – Escala SNAP-IV 

 

 
Nem 
um 

pouco 

Só um 
pouco 

Bastante Demais 

1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete 
erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas 

        

2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades 
de lazer 

        

3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele         

4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de 
escola, tarefas ou obrigações 

        

5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades         

6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas 
que exigem esforço mental prolongado 

        

7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, 
deveres da escola, lápis ou livros) 

        

8. Distrai-se com estímulos externos         

9. É esquecido em atividades do dia-a-dia         

10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira         

11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que 
se espera que fique sentado 

        

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em 
situações em que isto é inapropriado 

        

13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de 
lazer de forma calma 

        

14. Não pára ou frequentemente está a “mil por hora”         
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15. Fala em excesso         

16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas 
terem sido terminadas 

        

17. Tem dificuldade de esperar sua vez         

18. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. mete-se nas 
conversas / jogos) 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

Universidade Federal da Bahia 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente Consentimento, declaro que fui informado, de forma clara e detalhada, 

dos objetivos e da justificativa do presente Projeto de Pesquisa, que busca investigar as 

práticas de criação de filhos feitas pelas mães e o desenvolvimento das crianças. Será 

realizada uma filmagem de uma situação de interação entre a criança e a mãe. 

Tenho o conhecimento de que receberei resposta a qualquer dúvida sobre os 

procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa; terei total liberdade para 

retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo. 

Entendo que não serei identificado e que se manterá o caráter confidencial das 

informações registradas relacionadas com a minha privacidade. 

Concordo em participar deste estudo, bem como autorizo para fins exclusivamente 

desta pesquisa, a utilização das informações fornecidas por mim.  

O pesquisador responsável por este Projeto de Pesquisa é a Dr.ª Patrícia Alvarenga, 

que poderá ser contatada pelos telefones: (71) 33312755 ou (71) 91564611. 

Data:       /      / 

Nome da mãe:_________________________________________________ 

Assinatura da mãe: _____________________________________________ 
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APÊNDICE B – Ficha de Informações Demográficas da Família 

 

 

1. Nome da mãe: ________________________________________________________ 

2. Idade da mãe: ___________     3. Escolaridade da mãe: ________________________ 

4. Ocupação da mãe: ____________________________ 

5. Nome do pai: _________________________________________________________ 

6. Idade do pai: ____________     7. Escolaridade do pai: ________________________ 

8. Ocupação do pai: ______________________________________________________ 

9. Idade da criança: _______________            10. Sexo da criança: ________________ 

10.  A criança frequenta a escola? (    )sim (    ) não. 

Se sim, está em que série_____   (     ) Escola Pública  (     ) Escola particular 

12. A criança encontra-se tomando alguma medicação?  Qual? ____________________ 

11. Preencher os quadros abaixo com as informações sobre outros filhos: 

 

 

 

 

 

 

12. Situação Conjugal: _______________________________ 

13. Renda Familiar: _________________________________ 

14. Quem mora na casa? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Existe na família alguém com problemas mentais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Existe na família alguém com problemas com álcool ou drogas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Telefone para contato: __________________ 

Idade Sexo 

  

 

Idade Sexo 

  

 

Idade Sexo 

  

 
Idade Sexo 

  

 

Idade Sexo 

  

 

Idade Sexo 
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APÊNDICE C – Rapport – Observação da interação mãe-criança 

 

 

Bom, agora você vai ser filmada com seu filho fazendo algumas atividades. Eu vou lhe 

dar algumas orientações que eu gostaria que você seguisse. No primeiro momento, você vai 

brincar livremente com seu filho como se estivesse em casa com esses brinquedos aqui (a 

pesquisadora mostra os brinquedos para mãe). Essa parte da filmagem vai durar dez minutos 

e no final do tempo eu farei um sinal com a mão. Após o meu sinal, você vai pedir ao seu 

filho para guardar os brinquedos nesta sacola (a pesquisadora mostra a sacola para mãe). 

Quando ele terminar, você vai pedir para ele realizar esta tarefa de cópia (a pesquisadora 

mostra a tarefa para mãe). Explique para o seu filho que ele deve copiar quatro vezes cada 

uma dessas figuras e entregar este papel para você quando terminar a tarefa. Para terminar, 

vocês irão montar juntos esse quebra-cabeça (a pesquisadora mostra o quebra-cabeça para 

mãe). 

 

Você tem alguma dúvida sobre as orientações que eu lhe dei? 

Nesse papel, tem um roteiro com todas as orientações que eu lhe dei (a pesquisadora 

confere com a mãe as etapas da observação). 

Caso você tenha alguma dúvida, você pode me perguntar. Podemos começar? 
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APÊNDICE D – Dicas sobre as atividades 

 

 

1º. Momento – Brincar livremente com seu filho, até a pesquisadora sinalizar com a 

mão o término do tempo. 

2º. Momento – Seu filho guarda os brinquedos e coloca sacola em cima da mesa. 

3º. Momento – Seu filho realiza a atividade de cópia das figuras e entrega para você. 

4º. Momento – Você e seu filho montam juntos o quebra-cabeça. 
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APÊNDICE E – Atividade de cópia 
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APÊNDICE F – Quadro de categorias de práticas educativas maternas 

Categoria Descrição Exemplos 

Controle 

ambíguo 

Esta categoria refere-se a formas indiretas e ambíguas de regular 

o comportamento da criança. Incluem-se nesta categoria, ordens, 

pedidos, proibições e sugestões vagas, indiretas ou confusas e 

comandos em forma de pergunta. O tom hesitante ou 

excessivamente polido de voz da mãe ao dar o comando ou 

ordem indica a presença de controle ambíguo. 

(1) Criança joga as peças de encaixe sem acomodá-las 

devidamente na caixa e diz para a mãe que não caberão, e 

a mãe diz “você tem que achar um jeito de caber, veio 

tudo ai dentro!” ou “isso ai é igual aquela brincadeira do 

Faustão, se não conseguir tudo, não ganha!”.  

Controle 

coercitivo 

Comportamentos maternos que têm como intenção regular ou 

controlar o comportamento da criança de forma coercitiva. O 

controle coercitivo verbal incluirá repreensões, queixas, 

ameaças, verbalizações hostis. Também serão codificados nesta 

categoria comandos, pedidos, ordens ou proibições de forma 

hostis. O controle coercitivo não-verbal incluirá o uso de 

qualquer tipo de restrição física (tirar o objeto da mão da 

criança), castigo ou punição física. 

(1) Filho comenta que alguém está batendo na porta e mãe 

ordena em tom de voz impositivo: “Não! Esqueça!”. (2) A 

mãe responde a uma pergunta do filho com um tom de 

voz hostil: “Porque só pode brincar com o que tem aqui. 

Mais nada!”. (3) Enquanto a criança tenta encaixar de 

forma inadequada uma peça do brinquedo de encaixe, diz: 

“Aí, quebra. Não tá encaixando não, J.! (4) Ao perceber 

que o filho não consegue arrumar as peças na caixa, a mãe 

diz: “você não acha que é porque você jogou de qualquer 

jeito ai não?”. (5) Num tom de voz hostil, a mãe diz: 

“Preste atenção, faça assim!” ou impaciente diz: “Sim... 

Adianta! Adianta!” 

Insensibilidade 
Logo após uma resposta de assertividade ou de envolvimento 

positivo da criança, a mãe continua fazendo o que estava 

(1) Após a criança insistir que queria montar um robô, 

mas não sabia como fazê-lo, a mãe continua insistindo: 
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fazendo ou emite outra resposta que não esteja relacionada ao 

comportamento do filho. 

“monta aí seu robô em cima desse carrinho”. (2) A 

criança pergunta a mãe o que é uma parte do boneco, e a 

mãe sem olhar para criança e o boneco, responde: “não 

sei.” (3) Enquanto a criança tenta tirar a arma da mão de 

um boneco para colocar na mão do outro, fala para a mãe 

o que queria fazer. A mãe sem olhar para criança diz: 

“mas o Max Steel não tem arma não!” (4) A criança 

entrega o boneco enquanto segura o outro para brincar 

com a mãe e ela pergunta: “para que eu quero esse 

boneco?”. (5) A criança chama a mãe para brincar de bola 

e ela continua encaixando os blocos. 

Intrusividade 

Comportamento da mãe que indica que ela não percebe ou 

simplesmente não responde às necessidades de autonomia da 

criança ou a seus desejos e pontos de vista, impondo a sua 

própria vontade ou emitindo a resposta pela criança. 

(1) Criança tenta pegar a borracha na caixa onde está 

guardada e a mãe pega a borracha antes que a criança 

consiga fazê-lo e entrega para a criança (2) criança com 

dificuldade de fazer a tarefa de cópia e a mãe pega a mão 

da criança e executa os movimentos. (3) Mãe direciona 

mão do menino para fechar o saco. (4) Criança está 

apagando um desenho, para de fazê-lo e a mãe continua 

apagando em seu lugar. 

Negatividade 

Usar declarações verbais ou comportamentos não verbais que 

indiquem desânimo, não aceitação, desaprovação, comentários 

depreciativos ou irônicos em relação à criança ou a um 

(1) “Já montei um carro, você não montou nada.”. (2) 

Enquanto a criança diz que não sabe montar um robô, a 

mãe diz: “Monta aí, cadê a inteligência?”. (3) A criança 
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comportamento da criança. Também serão codificados nessa 

categoria, comportamentos da mãe que indiquem disputa com a 

criança quando a brincadeira não envolve competição. 

comenta a cor da perna do boneco e mãe diz: “Mas a do 

seu não era assim? Você que bateu no chão. Bateu, bateu 

até que quebrou! Deixou o bicho deficiente.” (4) Mãe 

pergunta: “é assim é? Olha como está o triângulo e olha 

como você fez! Está horrível!” enquanto aponta para a 

folha do papel. 

Permissividade 

Após a emissão de um comportamento inadequado ou negativo 

da criança, a mãe reforça esse comportamento. Incluem-se nesta 

categoria frases que distraem a criança ou mudam o foco da 

interação sem comentar diretamente o comportamento 

inadequado. Comportamentos não-verbais como riso ou 

concordância diante de comportamentos inadequados da criança 

que não tenham caráter agressivo ou desafiador também são 

registrados nessa categoria, assim como ocasiões em que a mãe 

ignora comportamentos inadequados da criança que tenham 

caráter agressivo ou desafiador, demonstrando um nível 

excessivo de tolerância. 

(1) Criança puxa o bloco que a mãe montava, desmonta e 

a mãe não faz nada. (2) Criança diz que os brinquedos da 

clínica estão caindo aos pedaços em um tom de voz 

infantilizado e a mãe ri. (3) Criança continua a brincar 

após a mãe informar que está na hora de guardar os 

brinquedos e a mãe não elogia o bloco que a criança esta 

montando. 

Controle 

assertivo 

Comandos, proibições diretas, claras e precisas, emitidos na 

tentativa de direcionar o comportamento vocal ou motor do filho 

sob controle de um resultado específico sem uso de controle 

aversivo, já que estes casos serão codificados na categoria 

controle coercitivo. Os comandos usados podem ser diretos ou 

(1) “Vamos sentar aqui?”, (2) “Monte um carro ai!”, (3) 

“Você vai montar o que?” (4) “Bater não, para não 

quebrar.” (5) “Tem que vir por cima e encaixar.” (6) Após 

a criança perguntar se tem blocos na caixa semelhantes ao 

que ele esta usando, a mãe lhe entrega a caixa e fala 
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indiretos. Os comandos diretos são afirmações que contêm uma 

ordem ou direção de um comportamento vocal ou motor a ser 

executado e indicar à criança que ela deve executar esse 

comportamento. Os comandos indiretos são sugestões implícitas 

ou indicadas numa pergunta para um comportamento vocal ou 

motor a ser executado pela criança.  

“procura ai!”. (7) Mãe diz: “brinque comigo”, enquanto 

coloca as peças no chão. (8) Mãe diz: “Bote aqui” 

integrando o saco para a criança guardar os brinquedos. 

Envolvimento 

positivo 

Manifestações de afeto e apoio em relação à criança por meio de 

comportamentos não-verbais (sorrisos, entusiasmo, carícias, 

olhar atento ao que a criança está fazendo) e verbais (elogios, 

perguntas e comentários espontâneos e entusiasmados sobre a 

criança ou o que ela esteja fazendo). Incluem-se também nesta 

categoria perguntas e respostas da mãe sobre assuntos não 

relativos às situações da observação. Não foram incluídos os 

elogios e aprovações contingentes ao comportamento da criança, 

assim como perguntas que levem a criança resolver o que foi 

pedido ou que incentivem a autonomia, que serão codificadas na 

categoria incentivo. 

(1) Ao observar o filho montar um bloco, a mãe pergunta 

interessada no que ele esta fazendo: “você esta montando 

o quê? (2) A mãe “faz o boneco chutar a bola” em direção 

à criança.  

Incentivo 

Usar declarações verbais ou não verbais para indicar 

encorajamento, aceitação, aprovação dos comportamentos da 

criança. Fornece uma avaliação positiva de um comportamento 

específico ou produto de uma atividade criança. Incluem-se 

também perguntas e comentários da mãe que incentivem a 

(1) Após o filho terminar de montar um carro a mãe 

elogia dizendo “olha que bonitinho!”, (2) “Isso, exato” 

“Você consegue!”. 
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criança a solucionar o que foi pedido ou que incentivem a 

autonomia da criança. 

Sem resposta 

Não interagir com a criança de nenhuma forma. Esta categoria 

será registrada quando nenhuma outra categoria puder ser 

utilizada no intervalo observado. Quando a criança interage com 

a mãe e ela não apresenta nenhuma resposta, esse 

comportamento deve ser codificado na categoria insensibilidade. 

(1) Mãe monta bloco sem interagir com a criança. 



102 

 

 

 

APÊNDICE G – Quadro de categorias do comportamento infantil 

 

 

Categoria Descrição Exemplo 

Desobediência 

passiva 

Comportamentos de ignorar comandos, pedidos ou perguntas 

da mãe, não apresentando nenhum tipo de resposta durante o 

intervalo. 

(1) Após a mãe sinalizar que está na hora de guardar os 

brinquedos, a criança continua a brincar. (2) A mãe diz 

para o filho montar um brinquedo e ele continua brincando 

com outro e não apresenta nenhum outro tipo de resposta. 

Inadequação 

Comportamentos inconvenientes ou inadequados da criança 

que não apresentam caráter desafiador ou aversivo, como 

chorar ou fingir que está chorando, reclamar, insistir de forma 

inconveniente, gritar ou usar tom de voz irritante para falar, 

interromper a mãe e atividade motora excessiva. Quando esses 

comportamentos ocorrerem após um comando da mãe, serão 

classificados na categoria negativismo.  

(1) Enquanto a mãe monta um bloco, a criança toma e 

desmonta sem falar nada. (2) Após ter pedido e a mãe ter 

negado, a criança insiste com voz birrenta: “Mas, eu quero 

brincar com meu Max Steel”. (3) A criança insiste que não 

sabe desenhar a figura com voz irritante: “Eu não sei, 

rapaz” 

Insensibilidade 

Logo após uma resposta de envolvimento positivo da mãe, a 

criança não responde e continua fazendo o que estava fazendo 

ou emite outra resposta que não esteja relacionada ao 

comentário, ou pergunta da mãe. Quando o comportamento 

materno antecedente for um comando (controle assertivo), o 

comportamento da criança deve ser classificado na categoria 

desobediência passiva. 

(1) A mãe pergunta: “O que você quer acabar?” e a criança 

não lhe dá resposta.  

Negativismo Exibir comportamentos verbais ou não verbais que indicam (1) Enquanto a mãe brinca de montar, a criança diz: “Eu 
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raiva, recusa ou desânimo, ou ainda comportamentos outros 

que não sejam fazer o que a mãe direcionou, tais como, 

interromper, ameaçar, provocar, expressar raiva em relação a 

um pedido ou ordem materna. Incluem-se também 

comportamentos agressivos dirigidos a mãe, como bater, 

morder, chutar, empurrar, destruir ou jogar objeto, bem como 

verbalizações negativas da criança, como xingar, criticar ou 

menosprezar a mãe ou outra pessoa ou algo que estas estejam 

fazendo. 

brincava de montar quando tinha dois anos, brincadeira 

sem graça”, (2) “eu desisto!”, após jogar as peças na caixa 

e não conseguir fechar. (3) Criança enquanto arruma os 

brinquedos diz para a mãe em tom de voz irritante “tenha 

calma ai, viu minha mãe... que isso vai demorar de 

minutos” 

Assertividade 

A criança emite sua opinião, interesse ou vontade de forma 

clara, direta, sem ser de forma agressiva ou inconveniente, 

quando será incluída nas categorias negativismo ou 

inadequação, respectivamente. Não será incluído nessa 

categoria quando a criança pedir ajuda da mãe para realizar 

alguma atividade ou opinião da mãe em relação a algo que ela 

está fazendo, pois essa categoria será incluída na categoria 

solicitação.  

(1) “Eu não vou montar isso mais não, eu vou brincar com 

esse boneco aqui.” (2) “Mãe, vou brincar com a bola 

agora.” (3) “Mãe, agora vou fazer uma garagem para o 

carrinho.” 

Envolvimento 

positivo 

Atitudes da criança que indicam expressão de afeto positivo em 

relação à mãe como sorrisos, carícias, e demonstração de 

entusiasmo por meio de elogios ou comentários. São incluídas 

também nesta categoria perguntas, respostas e relatos da 

criança que não estejam relacionados à situação de observação. 

(1) A criança comenta com a mãe: “olha, mãe, a cara dele 

é de borracha”. (2) A criança fala para mãe: “parece com o 

hidrocor que você comprou para mim, né?” 
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Obediência Cumprir ou tentar cumprir os comandos ou pedidos maternos.  
(1) Após a mãe ordenar que ele guarde o brinquedo, ele 

começa a guardar.  

Solicitação 
Criança pede ajuda da mãe para realizar alguma atividade ou 

opinião em relação a algo de forma direta ou indireta. 

(1) “Posso pegar?” (2) “Mãe, encaixa aqui rapidinho” (3) 

“é daqui mãe?” 

Brincadeira 

independente 

Brincar sozinho com os brinquedos ou outros objetos e não 

tentar interagir com a mãe. Esta categoria só pode ser utilizada 

se no mesmo intervalo não houver nenhuma resposta da criança 

codificada em envolvimento positivo, obediência, 

assertividade, desobediência passiva. 

(1) Brinca sozinho com o boneco, carro, desenho, bola etc.  

Sem resposta 

Não interagir com a mãe e não brincar sozinho. Esta categoria 

será registrada quando nenhuma outra categoria puder ser 

utilizada no intervalo. 
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APÊNDICE H – Protocolo de Análise das Práticas Educativas Maternas e Comportamentos Infantis 

 

 
Observador: __________________/N

o
________ 

 

 Episódio ______________________: (Início:________, Fim:________ e Duração: ________) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

C
o
m

p
o
rt

am
en

to
 d

a 
M

ãe
 

Controle ambíguo                                                   

Controle coercitivo                          

Insensibilidade                                                   

Intrusividade                          

Negatividade                                                   

Permissividade                          

Controle assertivo                                                   

Envolvimento positivo                                                   

Incentivo                                                   

Sem resposta                                                   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

C
o
m

p
o
rt

am
en

to
 d

a 
cr

ia
n

ça
 

Desobediência passiva                                                   

Inadequação                                                   

Insensibilidade                                                   

Negativismo                                                   

Assertividade                                                   

Envolvimento positivo                                                   

Obediência                                                   

Solicitação                          

Brincadeira Independente                                                   

Sem resposta                                                   
 


