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“E até lá, vamos viver 

Temos muito ainda por fazer 

Não olhe pra trás 

Apenas começamos” 

(Renato Russo) 
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RESUMO 

 

FREITAS, L. M. A. (2015). Habilidades sociais educativas paternas e problemas 

externalizantes na infância. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade 

Federal da Bahia, Bahia.  

O presente estudo avaliou a relação entre o repertório de habilidades sociais educativas 

paternas e os problemas externalizantes na infância. Participaram do estudo 33 pais de crianças 

de ambos os sexos com idade entre seis e nove anos. Os pais foram selecionados por 

conveniência através das escolas públicas e privadas, onde seus filhos estavam matriculados, 

no município de Feira de Santana-Ba. Os dados foram coletados através de visita domiciliar, 

por meio de uma entrevista, gravada em áudio, com duração de aproximadamente uma hora e 

meia, na qual os pais responderam ao Roteiro de Entrevista das Habilidades Sociais Educativas 

Parentais (RE-HSE-P) e ao Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência 6-18 

anos (CBCL). As habilidades paternas foram avaliadas pelas variáveis habilidades sociais 

educativas paternas, variáveis de contexto e práticas paternas negativas. Os problemas 

externalizantes das crianças foram avaliados pelas escalas de problemas de comportamento 

externalizantes e as síndromes comportamento de quebrar regras e comportamento agressivo e 

ainda as escalas baseadas no DSM-IV que avaliam problemas de oposição e desafio e problemas 

de conduta. Os resultados revelaram correlações positivas entre as práticas negativas paternas 

e os problemas externalizantes. Com relação às habilidades sociais educativas paternas e os 

problemas externalizantes, não foram encontradas correlações.  Discutem-se as implicações das 

práticas negativas para o desenvolvimento de problemas externalizantes e os contextos 

específicos em que as habilidades paternas ocorrem. Destaca-se também a importância de se 

considerar o papel mediador das características da interação mãe-filho sobre as relações entre 

as práticas paternas e os problemas externalizantes.  
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Palavras-chave: problemas externalizantes, habilidades sociais educativas paternas, interação 

pai-criança. 
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ABSTRACT 

 

FREITAS, L. M. A. (2015).  Paternal Social Childrearing Skills and Externalizing Behaviors 

in Childhood. Master Thesis, Institute of Psychology, Federal University of Bahia, Bahia. 

This study evaluated the relation between the repertoire of paternal social childrearing skills 

and the externalizing behaviors in childhood. Thirty-three fathers of children of both sexes aged 

between six and nine years participated in this study. The fathers were selected for convenience 

in public and private schools in the city of Feira de Santana-BA, where their children were 

enrolled. Data were collected in a home visit through an interview that was recorded on audio 

lasting about an hour and a half, during which fathers responded to the Interview Script of 

Parental Social Childrearing Skills (RE-HSE-P) and the Child Behavior Checklist 6-18 years 

(CBCL). Paternal skills were assessed by the paternal social childrearing skills variable, the 

context variables and the negative paternal practices. Children´s externalizing behaviors were 

evaluated by the externalizing behavior scale and syndromes of rule-breaking behavior and 

aggressive behavior and even the scales based on DSM-IV that assess oppositional defiant 

problems and conduct problems. The results revealed positive correlations between negative 

paternal practices and externalizing behaviors. With regard to the relation between paternal 

social childrearing skills and externalizing behaviors, no correlations were found. The 

implications of negative practices for the development of externalizing behaviors and the 

specific contexts in which paternal skills occur are discussed. The importance of considering 

the mediating role of the characteristics of mother-child interaction on the relations between 

paternal practices and externalizing behaviors were also highlighted.  

Key Words: externalizing problems, paternal social childrearing skills, father-child interaction. 
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CAPÍTULO I 

 

A criança desenvolve seu repertório socioemocional nas interações que estabelece em 

contextos como a família e o grupo de pares. A relação entre pais e filhos compreende um 

conjunto de episódios de interação frequentes entre a criança e os pais (Baum, 2006), que 

constituem um dos aspectos mais significativos do processo de socialização na infância, já que, 

no papel de principais cuidadores, os pais fornecem aos seus filhos as condições iniciais de 

exposição à estímulos sociais (Grusec, 2011; Silveira & Wagner, 2011).  

Nesse sentido, as características das interações e as práticas específicas utilizadas pelos 

pais para educar seus filhos afetam de modo significativo o seu desenvolvimento (Bolsoni-Silva 

& Loureiro, 2011; Marin, Piccinini, Gonçalves, & Tudge, 2012), funcionando como fator de 

risco ou de proteção (Bolsoni-Silva & Marturano, 2010; Borsa, Souza, & Bandeira, 2011). 

Grande parte dos estudos acerca dos efeitos ou influências da parentalidade no desenvolvimento 

infantil enfatizam os comportamentos e práticas maternas, principalmente porque as mães são, 

historicamente, as principais responsáveis pela criação dos filhos (Berkien, Louwerse, Verhulst, 

& van der Ende, 2012). Contudo, esse quadro tem sido modificado com as mudanças no papel 

do pai e o aumento da sua participação na criação e nos cuidados com os filhos (Lamb, 2012a;  

Lamb, 2012b). 

Investigar o impacto dos comportamentos do pai e das práticas paternas sobre o 

desenvolvimento infantil é uma tarefa que impõe desafios, tanto do ponto de vista conceitual 

quanto metodológico, principalmente porque pais e filhos são partes de sistemas sociais 

complexos, em que cada pessoa afeta a outra reciprocamente, de forma direta ou indireta (Lamb 

& Tamis-Lemonda, 2010). Estudos com o objetivo de investigar as relações entre a paternidade 

e o desenvolvimento infantil têm aumentado, embora seus achados ainda sejam incipientes e 

limitados (Cia, Williams, & Aiello, 2005; Macarini, Martins, Minetto, & Vieira, 2010; Silva & 
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Piccinini, 2009). É nesse contexto que está inserido o presente projeto, partindo do 

reconhecimento da importância do pai para o desenvolvimento infantil, particularmente, no que 

diz respeito aos problemas externalizantes. O presente projeto tem por objetivo avaliar a relação 

entre o repertório de habilidades sociais educativas paternas e os problemas externalizantes na 

infância. 

Para contextualizar e discutir a problemática investigada, ao longo da introdução, serão 

abordados alguns aspectos referentes à parentalidade, e mais especificamente, à paternidade, e 

aos problemas externalizantes na infância. Inicialmente, serão apresentados os principais 

conceitos e modelos teóricos utilizados para investigar as práticas, estilos e habilidades sociais 

parentais. Na segunda parte, serão tratados aspectos relativos à aquisição e manutenção de 

problemas de comportamento externalizantes na infância. Por fim, estudos sobre o papel do pai 

no desenvolvimento infantil e a relação entre a paternidade e o desenvolvimento de problemas 

externalizantes na infância serão discutidos. 

  

Habilidades, práticas e estilos parentais: particularidades dos conceitos quando aplicados 

à compreensão da paternidade 

 

O estudo da parentalidade é um processo complexo (Mckee, Colletti, Rakow, Jones, & 

Forehand, 2008), no qual diversos conceitos e definições são utilizados para descrever aspectos 

da interação entre pais e filhos (Cia, Pereira, Del Prette, Del Prette, & Prette, 2007). Apesar das 

tentativas dos pesquisadores de definir uma teoria geral sobre a parentalidade, nenhuma teoria 

definitiva, consensual e inclusiva surgiu (Connor, 2002). Assim, na ausência de uma teoria 

unificadora acerca das relações pais-criança, a influência do papel dos pais no desenvolvimento 
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infantil tem sido investigada à luz de diferentes teorias e métodos que, apesar das divergências 

e controvérsias, têm recebido suporte empírico (Connor, 2002).  

Dadas as diferenças teóricas e metodológicas que permeiam essa área de investigação, 

a possibilidade de integrar os achados de pesquisas que adotam diferentes construtos foi pouco 

explorada até o presente momento. Nesse sentido, faltam esforços sistemáticos para identificar 

até que ponto essas teorias são divergentes ou complementares e se tais aspectos poderiam levar 

a previsões distintas para o desenvolvimento das crianças (Darling & Steinberg, 1993). Connor 

(2002) defendeu a necessidade de maior clareza e refinamento das teorias da parentalidade no 

sentido de contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos da interação pais-criança, 

seus efeitos e aplicabilidade. 

Barber, Stolz e Olsen (2005) realizaram uma revisão geral sobre os quadros teóricos 

utilizados nas pesquisas sobre parentalidade. Esses autores constataram que, apesar dos 

esforços empíricos dos pesquisadores para entender e organizar de forma consistente, nos níveis 

teórico e empírico, a variedade de comportamentos parentais, os conceitos que explicam a 

parentalidade contêm um número limitado de aspectos relacionados à interação dos pais com 

seus filhos. Esses conceitos são geralmente compostos por dois aspectos fundamentais da 

parentalidade. Por um lado, um componente de apoio, definido por uma variedade de tipos de 

comportamentos parentais indicadores de afeto. Por outro, um componente de controle, 

definido por uma variedade de comportamentos disciplinares. 

Uma possibilidade de classificação das teorias e conceitos sobre parentalidade foi 

fornecida por McKee et al. (2008). Os autores realizaram um estudo de revisão com o objetivo 

de investigar a relação entre o comportamento parental e problemas externalizantes, e 

identificaram que as pesquisas tratavam do tema sob diversas perspectivas teórico-

metodológicas. McKee et al. (2008) descreveram os principais referenciais teóricos utilizados 
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para o estudo da parentalidade, classificando-os em três grupos. Primeiramente os autores 

identificaram abordagens tipológicas gerais e amplas que envolvem conjuntos fixos de 

comportamentos parentais, como por exemplo, a abordagem dos estilos parentais de Baumrind 

(1967, 1989) e Maccoby e Martin (1983 citado por Teixeira, Bardagi, & Gomes, 2004), que 

definiram os estilos autoritário, autoritativo, permissivo/indulgente ou permissivo/negligente. 

Em um segundo grupo, os autores destacaram abordagens que consideram três dimensões da 

parentalidade (suporte/apego, hostilidade/envolvimento e controle comportamental), 

operacionalizadas através de comportamentos parentais específicos. Por fim, no terceiro grupo, 

os autores abordaram perspectivas com foco no exame de interações entre comportamentos 

parentais, ou seja, estudos nos quais os efeitos da combinação de diferentes estilos ou práticas 

parentais foram considerados e investigados simultaneamente com relação ao desenvolvimento 

infantil. McKee et al. (2008) destacaram a importância de estudos que testem a interação entre 

os comportamentos parentais. Embora escassos, esses estudos permitem identificar conjuntos 

de comportamentos parentais adaptativos ou mal adaptativos e identificar também 

comportamentos parentais específicos que possam compensar ou exacerbar os efeitos negativos 

de outros desses comportamentos.  

É possível também compreender as diferenças teóricas e metodológicas nos estudos 

dessa área, analisando, de um lado, estudos que adotam o conceito de práticas educativas 

parentais ou práticas de socialização, e, de outro, aqueles que examinam os estilos parentais  

(Darling & Steinberg, 1993; Macarini, Martins, et al., 2010). As práticas educativas parentais 

podem ser definidas como as estratégias que os pais utilizam no processo de socialização dos 

filhos, ou seja, os comportamentos dos pais que visam regular os comportamentos dos filhos, 

estimulando aqueles que são socialmente adequados e suprimindo os comportamentos 

inadequados (Alvarenga & Piccinini, 2001; Hoffman, 1975). 
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Hoffman (1975) classifica as práticas educativas parentais em dois tipos. As estratégias 

indutivas são aquelas, nas quais os pais sinalizam para a criança as consequências do seu 

comportamento para os outros e para ela própria. Esse tipo de estratégia possibilita à criança o 

desenvolvimento de autonomia, pois a criança aprende a identificar a relação entre seus 

comportamentos, o ambiente e as outras pessoas, e assim pode regular o próprio 

comportamento. Por outro lado, as técnicas ou práticas coercitivas, são aquelas pautadas na 

utilização de práticas punitivas para modificação de comportamentos indesejáveis ou na 

privação de afeto e ameaças de rompimentos de vínculos. Além de provocar emoções negativas, 

seu efeito restringe-se à supressão temporária da resposta inadequada, ou seja, na falta de 

monitoramento ela poderá voltar a ocorrer. Essas práticas também funcionam como modelo e 

treino para aquisição de um repertório agressivo e socialmente inadequado (Catania, 1999; M 

Sidman, 1989/1995). 

Os conceitos de práticas educativas parentais e estilos parentais apresentam diferenças 

marcantes, principalmente no que diz respeito ao caráter mais variável das práticas e mais 

estável dos estilos parentais (Pacheco, Silveira, & Schneider, 2008; Reppold, Pacheco, & Hutz, 

2005; Reppold, Pacheco, Bardagi, & Hutz, 2002). Macarini et al. (2010) destacaram a 

predominância da utilização do conceito de práticas educativas parentais, seguido pelo uso da 

noção de estilos parentais na literatura nacional. De acordo com esses autores, o conceito de 

práticas predominaria em estudos que investigam pais de filhos adolescentes. As dimensões das 

práticas educativas investigadas estiveram principalmente relacionadas ao monitoramento do 

comportamento do filho, através do uso de afeto, de regras e de punições aos comportamentos 

inadequados. Quando os estudos investigam crianças foram verificados de forma mais 

frequente a utilização dos termos práticas parentais, cuidados parentais e práticas de cuidados, 

e ainda o conceito de práticas educativas, embora de forma menos frequente que em estudos 
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com adolescentes. Já o conceito de estilos parentais, o segundo mais frequente, também 

predominou entre estudos que investigavam pais de filhos adolescentes e adultos, contudo, não 

foi observada sua ocorrência para investigar outras etapas mais precoces do desenvolvimento e 

este foi o único conceito utilizado em estudos com filhos adultos.  

Revisando o desenvolvimento histórico do conceito de estilos parentais, Darling e 

Steinberg (1993), destacaram que o construto surge da divergência entre pesquisadores que se 

interessavam em investigar as consequências desenvolvimentais de práticas educativas 

específicas dos pais, e pesquisadores interessados nas características parentais mais globais, os 

estilos parentais. Dessa forma, os estilos parentais são definidos como um conjunto de práticas 

educativas que representam uma cultura parental ou clima emocional predominante na relação 

entre pais e filhos (Darling & Steinberg, 1993). Conforme apontaram Darling e Steinberg 

(1993), o conceito de estilos parentais pode ser compreendido enquanto uma característica 

parental que altera a eficácia dos esforços de socialização dos pais, funcionando como 

moderador da eficácia das práticas educativas específicas, e que facilita a socialização da 

criança.  

Uma autora interessada na abordagem das características parentais mais globais foi 

Baumrind (1966, 1971, 1996, 2005). A tipologia desenvolvida pela autora foi influenciada pela 

abordagem sociológica de tipos de liderança de grupo - democrática, autoritária e laissez-faire 

- de White e Lippit (1976 citado por Teixeira et al., 2004), tomando por base os pais enquanto 

um tipo especial de liderança (Teixeira et al., 2004). Baumrind (1971, 1996, 2005) propôs 

inicialmente um modelo de classificação da interação pais-criança baseado em três tipos de 

controle, denominados estilos parentais: autoritativo, autoritário e permissivo. Posteriormente, 

a autora desenvolveu esses conceitos sob duas dimensões mais amplas: responsividade e 

exigência. A primeira dimensão refere-se à medida em que os pais estão em sintonia, solidários 
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e submissos a solicitações dos filhos, incluindo as categorias de suporte emocional, apoio à 

autonomia e comunicação bidirecional. A segunda dimensão corresponde às reivindicações dos 

pais para com seus filhos a respeito da socialização e regulação do comportamento, incluindo 

as categorias controle comportamental e monitoramento (Baumrind, 1996, 2005). Dessa forma, 

as características de cada estilo foram sistematizadas com base nessas duas dimensões, ou seja, 

nos graus de responsividade e exigência (Baumrind, 1996, 2005; Weber, Prado, Viezzer, & 

Brandenburg, 2004). Mais tarde, Maccoby e Martin (1983 citado por Teixeira, et al., 2004) 

adaptaram o modelo de Baumrind mantendo os estilos autoritário e autoritativo e separando o 

estilo permissivo em dois tipos - indulgente e negligente. Segundo Teixeira et al. (2004) a 

classificação de Maccoby e Martin (1983) é a mais utilizada na literatura que analisa os estilos 

parentais.   

 Ainda considerando abordagens mais globais sobre a interação entre pais e filhos, no 

contexto nacional, Gomide (2006) desenvolveu um modelo teórico acerca dos estilos parentais 

que reúne sete práticas educativas parentais utilizadas pelos pais. Tal conjunto de práticas é 

classificado sob duas categorias de estilos parentais. A primeira categoria se refere ao estilo 

parental positivo que se caracteriza por práticas educativas positivas e pró-sociais. A segunda 

categoria se refere ao estilo parental negativo que incorpora as práticas educativas negativas e 

os comportamentos antissociais.  

O estilo parental positivo favorece o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais e 

envolve duas dimensões distintas. A primeira refere-se à monitoria positiva que está ligada ao 

conhecimento dos pais sobre onde o filho está e sobre as atividades que realiza, além de 

demonstrações de afeto, carinho e atenção dos pais. A segunda dimensão é o comportamento 

moral, descrito como a relação de afeto pela qual os pais transmitem os valores e ensinam aos 

filhos sobre comportamentos adequados e inadequados (Gomide, 2006; Gomide, Salvo, 
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Pinheiro, & Sabbag, 2005). Na categoria de estilo parental negativo, incluem-se as estratégias 

educacionais negativas relacionadas ao desenvolvimento de comportamentos antissociais, tais 

como a negligência, o abuso físico, a disciplina relaxada, a punição inconsistente e a monitoria 

negativa. As estratégias de negligência são definidas como a ausência e omissão dos pais com 

relação às necessidades do filho e interações pobres de afeto. O abuso físico e psicológico 

envolve estratégias de provocar dor ou machucar, com a justificativa de disciplinar. Outra 

prática negativa, definida como disciplina relaxada, acontece quando os pais impõem regras, 

que os filhos verificam que não são cumpridas, ou ainda quando os filhos reagem de forma 

agressiva ou opositiva à regras e limites e os pais cedem. Ainda nessa categoria, a prática de 

punição inconsistente é descrita como o uso de punição ou reforço não contingente ao 

comportamento do filho, dificultando que ele aprenda o que é adequado ou inadequado. Por 

último, a estratégia de monitoria negativa é expressa pelo excesso de fiscalização e instruções 

repetitivas dos pais (Gomide, 2006; Gomide et al., 2005).  

Uma outra maneira de descrever as interações entre pais e filhos foi apresentada 

inicialmente por Del-Prette e Del-Prette (2001, 2008, 2009), Bolsoni-Silva, Del-Prette e Del-

Prette (2000), Bolsoni-Silva, Prette e Oishi (2003), baseada no trabalho inicial de Argyle (1980 

citado por Del-Prette & Del-Prette, 2008) sobre a tarefa educativa formal de professores, que 

utiliza o conceito de Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) (Bolsoni-Silva et al., 

2000; Bolsoni-Silva & Marturano, 2008; Bolsoni-Silva, 2003). Trata-se de uma abordagem 

recente, baseada no referencial teórico da Análise do Comportamento, que surgiu na literatura 

nacional no campo teórico-prático das Habilidades Sociais, como uma demanda de estudar o 

relacionamento entre pais e filhos e as práticas educativas no contexto de programas de 

intervenção com pais (Bolsoni-Silva & Marturano, 2008; Bolsoni-Silva, 2003).  
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O campo das habilidades sociais vem sendo desenvolvido desde a década de 60 e trata-

se de uma área vasta de pesquisa e intervenção (Caballo, 2002). Caballo (2002) e Del-Prette e 

Del-Prette (1999) sinalizaram que não há definição consensual do termo habilidades sociais. 

Porém, uma definição comumente utilizada postula que as habilidades sociais constituem um 

conjunto de comportamentos sociais aprendidos, emitidos por uma pessoa no contexto 

interpessoal, que contribui para a qualidade e efetividade das interações com os outros (Caballo, 

2002; Del-Prette & Del-Prette, 2001). O conceito das habilidades sociais pode, portanto, ser 

aplicado às mais diversas condições que envolvam a interação entre pessoas, sendo que o que 

determina a competência social varia conforme o contexto. A esse respeito, é reconhecida a 

necessidade de organizar e sistematizar o estudo das habilidades sociais através de classes e 

subclasses, considerando o foco de análise situacional ou cultural (Del-Prette & Del-Prette, 

2008). Nesse sentido, Del-Prette e Del-Prette (2008) propuseram três eixos principais sob os 

quais as habilidades sociais podem ser agrupadas. No primeiro eixo estão os estudos sobre 

habilidades sociais nas diferentes etapas do desenvolvimento. O segundo eixo refere-se aos 

estudos no contexto dos papéis sociais, ou seja, as habilidades sociais conjugais, profissionais, 

educativas e parentais. Por último, o eixo das habilidades sociais para tarefas específicas, como 

tarefas acadêmicas e de negociação, ou ainda fazer amizades e resolver problemas (Del-Prette 

& Del-Prette, 2008).  

As habilidades sociais relacionadas ao papel social dos pais, nesse caso, as habilidades 

sociais educativas parentais, podem ser descritas como respostas, que fazem parte do repertório 

comportamental dos pais, usadas para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem dos 

filhos (Bolsoni-Silva et al., 2000; Del-Prette & Del-Prette, 2005; Del-Prette & Del-Prette, 2001, 

2008). Logo, as habilidades sociais educativas parentais fazem parte de uma classe maior, as 

habilidades sociais educativas, que compreendem o conjunto de respostas relacionadas às 
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interações próprias da tarefa educativa formal ou informal, como o papel dos professores e de 

todos aqueles comprometidos com os processos de desenvolvimento e aprendizagem, incluindo 

os pais (Del-Prette & Del-Prette, 2001, 2008).  

Del-Prette e Del-Prette (2001) estabeleceram inicialmente quatro classes de habilidades 

sociais educativas: apresentação de atividades, transmissão de conteúdo, mediação de 

interações educativas e avaliação de atividade. Posteriormente, essa classificação foi ampliada 

(Del-Prette & Del-Prette, 2008, 2009) e passou a contar com oito classes (criar e discriminar 

contextos educativos; mediar interações; promover a motivação; transmitir ou expor conteúdos; 

monitorar positivamente; estabelecer limites e disciplina; promover o autoconhecimento e gerar 

reciprocidade positiva) e dez subclasses (escutar atentamente; observar acuradamente; fazer 

perguntas; responder perguntas; resumir/parafrasear; demonstrar empatia; pedir feedback; 

aprovar comportamento; reprovar comportamento; apresentar modelo), para observação direta 

de situações naturais ou estruturadas. A presente proposta de classificação inclui as habilidades 

sociais educativas de uma forma geral, uma vez que podem ser utilizadas com diferentes 

agentes da educação formal ou informal, como pais e professores.  

Com base nos mesmos conceitos, (Bolsoni-Silva, 2003) apresentou uma outra 

classificação das habilidades sociais educativas, referindo-se especificamente às habilidades 

sociais educativas parentais. O modelo apresenta seis classes de habilidades distintas e suas 

respectivas subclasses. A classe expressão de sentimentos e enfrentamento é composta pelas 

subclasses expressar sentimentos positivos, expressar sentimentos negativos, expressar 

opiniões e demonstrar carinho. A classe comunicação compreende as subclasses manter 

conversação, fazer perguntas e ouvir e consequenciar perguntas sobre sexo. A terceira classe 

é interação positiva, que tem como única subclasse brincar com o filho. A quarta classe 

compreende habilidades que propiciam consistência na prática educativa, incluindo as 
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subclasses concordar com o cônjuge quanto à forma de educar o filho, participar da educação 

do filho, estabelecer limites e cumprir promessas. Uma outra classe é descrição positiva do 

filho, incluindo a subclasse discriminar e consequenciar comportamento “desejados” dos 

filhos. Por último, a classe reflexão sobre a prática educativa, é composta pelas subclasses auto 

avaliação parental quanto aos “erros” cometidos na prática educativa e reações parentais 

após cometer “erros”.  

Leme e Bolsoni-Silva (2010) destacaram o caráter abrangente e integrador do conceito 

de habilidades sociais educativas parentais, indicando que ele pode ser relacionado aos 

conceitos de práticas educativas e estilos parentais, já que a própria noção de HSE-P engloba, 

por exemplo, os estilos parentais do tipo positivo (Gomide, 2006) e as práticas educativas 

indutivas (Hoffman, 1975). Além disso, as mesmas autores apontaram para outro aspecto 

importante dos estudos baseados nas HSE-P, que refere-se ao fato de que esse conceito 

considera as condições ambientais, ou seja, as variáveis antecedentes e consequentes 

relacionadas às práticas educativas dos pais e aos comportamentos da criança. Dessa forma, 

torna-se possível identificar contingências relacionadas à manutenção dos comportamentos dos 

pais e dos filhos e através dessa análise proceder intervenções efetivas.  

Com base na presente revisão, constata-se que na literatura diferentes termos são 

utilizados para tratar das relações entre pais e filhos, embora muitas vezes investiguem aspectos 

semelhantes dessas relações. Outro aspecto relevante refere-se ao fato de que a maioria dos 

estudos enfatizam o comportamento e as características maternas ao investigarem a 

parentalidade e as interações pais-criança (Berkien et al., 2012). Entretanto, pela descrição dos 

pressupostos teóricos geralmente utilizados para fundamentar esses estudos, percebe-se que 

eles são aplicáveis no contexto da parentalidade de uma forma geral, ou seja, permitem 
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investigar diferentes dimensões do comportamento tanto de mães quanto de pais, sendo parte 

do objetivo do presente estudo investigar o comportamento paterno. 

O aumento do interesse nessa temática, juntamente com a existência de múltiplos 

modelos teóricos para descrever e explicar o comportamento parental, aponta para a 

necessidade de definições e justificativas mais claras dos conceitos a serem utilizados nas 

pesquisas. Dessa forma, no presente trabalho, as habilidades sociais paternas e seus efeitos nos 

problemas externalizantes das crianças serão investigados em uma perspectiva baseada na 

abordagem Analítico-Comportamental. Segundo esta perspectiva, a forma como um organismo 

se comporta é compreendida na sua relação com o ambiente, considerando os eventos 

antecedentes e sendo mantida por suas consequências. Dentro desse referencial a ênfase do 

presente estudo estará no conceito de Habilidades Sociais Educativas Paternas. A opção por 

esse referencial está relacionada ao fato desse modelo ter sido desenvolvido no contexto 

nacional e apresentar validação contextual para tratar dos aspectos da interação ente pais e filhos 

brasileiros. Se justifica também pelas lacunas observadas a partir da revisão da literatura e 

representa uma tentativa de buscar um conceito mais abrangente e integrador que incorpore 

variados aspectos das interações entre pai e filho.  

No presente trabalho o interesse pelas interações entre pai e filho refere-se aos 

mecanismos pelos quais essas interações estariam relacionadas a aspectos específicos do 

desenvolvimento infantil, no caso, os problemas externalizantes. Nesse sentido, na seção a 

seguir será apresentada uma revisão a respeito da aquisição e manutenção de problemas 

externalizantes no repertório comportamental infantil. 

 

Aquisição e manutenção de problemas externalizantes na infância 
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Muito se tem investigado sobre o desenvolvimento infantil, principalmente no que se 

refere às características e padrões atípicos de comportamento e a resultados desenvolvimentais 

negativos ou indesejados (Shaw, Bell, & Gilliom, 2000). Nesse contexto, uma questão que tem 

suscitado cada vez mais o interesse de pesquisadores é o aumento de problemas de interação 

social e os prejuízos no funcionamento social, resultantes de repertórios individuais 

problemáticos ou deficitários (Szelbracikowski & Dessen, 2007; Tremblay, 2000).  

O conceito de problemas de comportamento pode ser definido enquanto ações 

consideradas socialmente inadequadas, associadas a déficits ou excedentes comportamentais 

que prejudicam a interação da criança com as outras pessoas (Bolsoni-Silva & Del-Prette, 2003; 

Bornstein, Hahn, & Haynes, 2010). Ao investigar os tipos de problemas comportamentais e 

emocionais encontrados na infância e adolescência, Achenbach (1991) verificou a existência 

de dois tipos principais de problemas e propôs que eles fossem classificados em externalizantes 

e internalizantes.  

De acordo com essa classificação, o agrupamento de problemas internalizantes refere-

se ao conjunto de comportamentos da criança que representam, predominantemente, 

dificuldades com relação à ela mesma, e incluem retraimento social, timidez, ansiedade, 

sentimento de inferioridade e queixas somáticas (Achenbach, 1991; Bordin, Mari, & Caeiro, 

1995; Bordin et al., 2013; Bornstein et al., 2010). Por outro lado, os problemas externalizantes 

envolvem um conjunto de comportamentos, em déficit ou excesso, relacionados, 

essencialmente, à interação da criança com o ambiente, incluindo sua família, outros adultos ou 

pares (Achenbach & Rescorla, 2001; Achenbach, 1991). Tais comportamentos envolvem 

manifestações de agressividade, impulsividade e delinquência, ou ainda desobediência, 

oposicionismo, temperamento exaltado, baixo controle de impulsos, roubos ou fugas 

(Achenbach, 1991; Bordin et al., 1995; Bornstein et al., 2010). 
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Ambos os padrões de problemas de comportamento, internalizantes e externalizantes, 

estão associados a condições clínicas descritas no Manual Estatístico e Diagnóstico dos 

Transtornos Mentais (DSM-IV) (Association, 2002; Pacheco, Alvarenga, Reppold, Piccinini, 

& Hutz, 2005). Os problemas externalizantes estão relacionados a condições como Transtorno 

de Conduta, Transtorno Opositivo-Desafiante e Transtorno do Déficit da Atenção e/ou 

Hiperatividade. Os problemas internalizantes, por sua vez, estão associados aos Transtornos de 

Humor e Ansiedade (Achenbach, 1991; APA, 2002). 

Muitos estudos têm buscado investigar preditores e variáveis relacionadas à aquisição e 

manutenção dos problemas externalizantes. Nesse sentido, a literatura indica que fatores 

relacionados aos mecanismos biológicos e da hereditariedade (Abraham et al., 2014; Assis, 

Avanci, & Oliveira, 2009) e fatores socioambientais (Rohenkohl & Castro, 2012) estariam 

associados ao desenvolvimento desses problemas de comportamento e consequentes prejuízos 

ao longo do desenvolvimento. Alguns estudos sugerem a relação entre o desenvolvimento de 

problemas externalizantes e variáveis ambientais e culturais (Barros & Silva, 2006; 

Szelbracikowski & Dessen, 2007), e ainda sobre evidência de correlatos hormonais, genéticos 

e neurofuncionais (Robbers et al., 2012).  

Estudos de prevalência sugerem a importância de investigar fatores associados ao 

desenvolvimento de problemas de comportamento na infância, principalmente tendo em vista 

a relevância de propor intervenções precoces no sentido de prevenir problemas de 

comportamento e psicopatologias futuros (Trautmann-Villalba, Gschwendt, Schmidt, & 

Laucht, 2006). Em Porto Alegre, Borsa e Nunes (2011b) investigaram a prevalência dos 

problemas de comportamento entre 366 crianças de seis a dez anos. Esses autores encontraram 

maior prevalência de comportamentos internalizantes (39,6%) do que externalizantes (30,6%), 

independentemente do sexo da criança. A prevalência foi de 46,9% nos meninos e 53,1% nas 
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meninas, no total de crianças que apresentaram problemas internalizantes. Já os problemas 

externalizantes foram constatados em 43,8% dos meninos e 56,2% das meninas afetadas. 

Corroborando esses achados, Sherman, Duarte e Verdeli (2011) realizaram um estudo 

com o objetivo de avaliar a associação entre correlatos sociodemográficos e familiares e os 

problemas externalizantes e internalizantes em 344 adolescentes baianos de 11 a 18 anos. Os 

autores também identificaram entre os participantes do estudo maior frequência de problemas 

internalizantes (51,7%) do que de problemas externalizantes, (25,6%), considerando níveis 

limítrofe e clínico. Os autores encontraram diferenças significativas entre meninos e meninas 

somente para os problemas internalizantes, com prevalência maior entre meninos (61,4%) do 

que entre meninas (45,8%).  

Outros estudos encontraram resultados divergentes. Anselmi, Piccinini, Barros e Lopes 

(2004) realizaram um estudo epidemiológico e longitudinal, que investigou 634 crianças 

gaúchas do nascimento até os quatro anos de idade. Os autores verificaram que 24% da amostra 

apresentava problemas de comportamento em um nível que classificava as crianças nas 

categorias clínica ou limítrofe. Nesse estudo os problemas externalizantes foram 

significativamente mais prevalentes do que os internalizantes, com 31,8% e 15,2%, 

respectivamente, contrariando os achados dos estudos supracitados. Não foram encontradas 

diferenças de gênero em nenhum dos dois perfis comportamentais. Outro estudo longitudinal e 

epidemiológico com objetivo de levantar a prevalência de transtornos psiquiátricos entre 4.452 

pré-adolescentes de 11 e 12 anos numa cidade da região Sul do Brasil, encontrou resultados 

semelhantes. Anselmi, Fleitlich-Bilyk, Menezes, Araújo e Rohde (2010) consideraram os 

critérios diagnósticos do DSM-IV (APA, 2002) e verificaram uma maior prevalência de 

problemas externalizantes (incluindo transtorno de conduta, transtorno do déficit de 
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atenção/hiperatividade e transtorno opositivo-desafiante) em 8,5% da amostra. Quando 

comparados aos critérios diagnóstico do CID-10 (OMS, 1997) a prevalência foi de 7,1%.  

Os dados de prevalência sobre os problemas de comportamento não são conclusivos, 

tanto a respeito da comparação entre externalizantes e internalizantes, quanto sobre diferenças 

entre meninos e meninas. Dos estudos descritos acima, os de Borsa e Nunes (2011b) e Sherman 

et al. (2011) encontraram maior prevalência de problemas internalizantes, enquanto que 

Anselmi et al. (2004) e Anselmi et al. (2010) identificaram os problemas externalizantes como 

mais prevalentes. As divergências entre esses resultados podem estar relacionadas a aspectos 

metodológicos. Por exemplo, alguns desses estudos utilizaram instrumentos de auto relato, 

outros adotaram o relato dos pais, ou ainda consideram os critérios de manuais diagnósticos 

como o DSM-IV. Outro aspecto que precisa ser considerado diz respeito às diferentes faixas 

etárias dos participantes dos estudos. 

Com relação às diferenças na frequência de queixas de problemas internalizantes e 

externalizantes, é relevante destacar que quando se consideram não os estudos epidemiológicos, 

mas sim as queixas e a busca dos pais por atendimento, a frequência das queixas que envolvem 

problemas externalizantes é maior. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que esses 

problemas geram mais impacto negativo sobre o ambiente social circundante. O estudo de 

Bolsoni-Silva, Paiva e Barbosa (2009) investigou as principais queixas de pais e cuidadores ao 

procurar por atendimento psicológico para seus filhos, num serviço de psicologia e identificou 

como principais queixas dos pais, problemas que podem ser classificados como externalizantes, 

como por exemplo, agressividade, oposição e birra da criança. 

Os problemas externalizantes, que reúnem uma série de queixas frequentemente 

associadas ao comportamento antissocial, dificultam a interação social da criança, causando 

prejuízos para o desenvolvimento infantil que podem repercutir ao longo da vida (Pacheco et 
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al., 2005; Rodrigues, 2007). Os conceitos de problemas externalizantes e de comportamento 

antissocial tem sido relacionados na literatura (Pacheco et al., 2005), principalmente devido ao 

fato de que ambos compreendem padrões semelhantes de comportamento, como agressividade 

e delinquência (Patterson, Reid, & Dishion, 1992). Contudo, apesar das aproximações entre os 

referidos conceitos, observa-se a necessidade de levar em conta suas diferenças. Nesse sentido, 

Pacheco et al. (2005) salientaram a utilidade do conceito de problemas externalizantes 

principalmente quando se trata de etapas iniciais do desenvolvimento, a fim de evitar o estigma 

associado ao termo antissocial. Além disso, esses mesmos autores sinalizaram outro aspecto de 

diferenciação, referente ao grau de severidade dos comportamentos antissociais em comparação 

aos problemas externalizantes. Por um lado, os problemas externalizantes representariam 

importantes preditores ou indicadores precoces de condições clínicas futuras associadas à 

conduta antissocial, por outro, a noção de conduta antissocial estaria mais associada à 

progressão de quadros clínicos mais brandos para condições mais severas e estáveis. 

Nesse sentido, D’Abreu e Marturano (2010) realizaram um estudo de revisão sobre 

problemas externalizantes e baixo desempenho escolar e verificaram que ambas as variáveis 

estão relacionadas e são influenciadas por antecedentes como condições familiares adversas e 

baixo nível socioeconômico. Outros estudos encontraram resultados semelhantes indicando que 

variáveis sociodemográficas podem influenciar na manifestação de problemas de 

comportamento, principalmente a renda familiar, a escolaridade dos pais e a ocorrência de 

separação dos pais (Anselmi et al., 2004; Borsa & Nunes, 2011b; Borsa et al., 2011; Sherman 

et al., 2011).  

D’Abreu e Marturano (2010) demonstraram ainda que, através dos estudos longitudinais 

revisados, foi possível concluir que a co-ocorrência de problemas externalizantes e o baixo 

desempenho acadêmico na infância e adolescência estariam associados a um prognóstico 
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negativo generalizado relacionado à ocorrência futura de transtornos psiquiátricos, problemas 

acadêmicos recorrentes e comportamentos antissociais. Assim, a presença desse tipo de 

problemas na infância representa um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos 

comportamentais futuros (Pacheco et al., 2005; Reef, Diamantopoulou, van Meurs, Verhulst, 

& van der Ende, 2011). A literatura sugere que os comportamentos antissociais tendem à 

estabilidade ao longo do desenvolvimento e que o ambiente exerce importante papel na 

aquisição e manutenção desse padrão de respostas (Pacheco et al., 2005; Reef et al., 2011). 

Nesse sentido a proposta de Bolsoni-Silva (2003), de uma compreensão funcional 

acerca dos problemas externalizantes, que leve em conta também a abordagem topográfica 

apresentada por Achenbach (1991), é importante para a discussão do papel do ambiente sobre 

a aquisição e manutenção desses problemas. A noção subjacente é de que as interações com o 

ambiente são contingências relevantes na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento. 

Desse modo, a criança com dificuldades de interagir com seus pais e pares, por exemplo, teria 

acesso restrito a novas contingências de reforçamento, o que por sua vez, prejudicaria a 

aquisição de repertórios relevantes para o desenvolvimento, principalmente no que diz respeito 

a habilidades importantes para o estabelecimento de relações interpessoais satisfatórias. 

Portanto, os problemas de comportamento devem ser analisadas dentro de uma perspectiva 

interacional ou relacional, uma vez que, embora a situação familiar possa ser um precursor para 

os problemas, estes problemas em crianças também podem desestabilizar a dinâmica da família, 

gerarando padrões inadequados de interação com os pais (Raya, Pino, & Herruzo, 2011).  

 É necessário compreender como os comportamentos externalizantes se fortalecem ao 

longo do desenvolvimento da criança. No contexto do desenvolvimento infantil, Patterson et 

al. (1992) e Patterson (2002) definiu o comportamento antissocial como um evento que seja ao 

mesmo tempo aversivo e contingente, enfatizando as condições ambientais onde esses 
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comportamentos ocorrem, principalmente nas interações familiares ou entre pares. Patterson et 

al. (1992) explicaram o desenvolvimento do comportamento antissocial através do Modelo da 

Coerção, que visa a elucidar porque que algumas crianças emitem comportamentos antissociais 

com maior frequência do que outras, através da identificação e descrição das contingências que 

geram esses resultados.  

O modelo descreve uma sequência de quatro estágios de desenvolvimento relativos à 

aquisição e manutenção do repertório antissocial. O primeiro estágio é compreendido como 

treinamento básico, quando, nos anos pré-escolares, os pais relatam dificuldades com a criança 

e a percepção de diferenças com relação aos irmãos. Nesse primeiro estágio, o processo de 

aquisição dos comportamentos antissociais pela criança envolve três passos. Primeiramente, a 

criança aprende que seu próprio comportamento aversivo (ex. acessos de raiva, bater) reduz os 

comportamentos aversivos dos familiares (ex. exigências, negar pedidos), o que pode produzir 

também para a criança reforçadores positivos (ex. ser atendida pelos adultos) e reforçamento 

negativo para os pais (ex. criança parar a birra que tem função aversiva para eles). Essas 

sequências tendem a se repetir e aumentar em amplitude, tornando a cadeia de repostas cada 

vez mais complexa. Patterson et al. (1992) destacaram que crianças como essas são difíceis de 

monitorar, o que muitas vezes as levam a uma aproximação de grupos desviantes e a passar 

muito tempo sem a supervisão de adultos. Por isso, nesse modelo, as práticas parentais 

ineficazes são o principal determinante na aquisição e manutenção de repertórios antissociais 

(Patterson et al., 1992). 

Num segundo momento, ocorre a reação do meio social. Nesse estágio, a criança 

ingressa na escola e os pais começam a receber queixas do seu comportamento rude, que 

geralmente levam à rejeição pelo grupo, além das queixas de dificuldades na aquisição de 

habilidades acadêmicas. Em seguida, no terceiro estágio, devido às experiências sociais 



24 
 

 

limitadas, no início da adolescência, o indivíduo passa a buscar ambientes mais receptivos a 

ela, envolvendo-se com grupos desviantes e aprimorando seus comportamentos antissociais. 

No quarto estágio, o adolescente potencializa a chance de fracassar em diferentes áreas da vida 

adulta no futuro, como nas relações interpessoais e no trabalho. A trajetória desenvolvimental 

descrita por estes estágios envolve uma sequência de ação-reação entre a criança e seu ambiente 

social, e sublinha o caráter interacional do desenvolvimento da conduta antissocial (Patterson 

et al., 1992). 

Nesse caso, os comportamentos sociais, sejam eles pró-sociais ou antissociais, teriam 

início no ambiente familiar, primariamente em situações domésticas de conflitos, nas quais são 

modelados pelos membros da família. É a esse contexto que Patterson et al. (1992) se referiram 

como treinamento básico, no primeiro estágio. Por exemplo, quando os filhos emitem algum 

comportamento reprovado pelos pais, observa-se que os pais interagem através de 

contingências de reforçamento negativo, ou seja, para lidar com o comportamento inadequado 

dos filhos, os pais esquivam-se ou fogem desses comportamentos infantis que são aversivos a 

eles, como choro ou teimosia, através da interrupção de exigências parentais ou da oferta de 

gratificações às crianças. Tais estratégias dificultam a modelagem de respostas adequadas nos 

filhos e ao mesmo tempo aumentam a possibilidade de generalização desse padrão para outros 

contextos. Dessa forma, os membros da família seriam os principais “treinadores” do repertório 

antissocial, no início do seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, de acordo com o modelo, muitas vezes o comportamento antissocial da 

criança é funcional e efetivo para gerar recompensas ou evitar demandas e estimulação aversiva. 

Assim, através da utilização de estratégias inadequadas, os pais acabam reforçando, positiva ou 

negativamente, os comportamentos antissociais da criança, aumentando a probabilidade dela se 

comportar através do padrão antissocial no futuro. Nesse contexto, ao emitirem 
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comportamentos aversivos, como chorar, bater, ter acessos de raiva, por exemplo, essas 

crianças costumam ser reforçadas negativamente, seja pela desistência dos pais em manter 

exigências ou proibições, ou por condutas permissivas que reforçam positivamente os 

comportamentos socialmente inadequados. Outras vezes os pais punem e em seguida reforçam 

o mesmo comportamento da criança e a punição se torna então um reforço positivo 

condicionado. Dessa forma, ao longo do desenvolvimento, a criança, sem modelos alternativos 

de comportamentos e ao mesmo tempo sem acesso a novas contingências de reforçamento, 

aprenderia a responder ao ambiente de forma coercitiva também. Tendência essa que poderia 

ser generalizada para outros contextos, como a escola e a comunidade, dificultando cada vez 

mais a aquisição de um repertório socialmente habilidoso e competente (Bolsoni-Silva, 2003; 

Sidman, 1989/1995).  

Outro aspecto relevante sobre a aquisição e manutenção de comportamentos antissociais 

foi sinalizado por Patterson et al. (1992) e Patterson (2002) e diz respeito à mudança da 

topografia dessas respostas ao longo do desenvolvimento, ou seja a progressão de 

comportamentos antissociais abertos para encobertos. Os comportamentos antissociais 

evidentes, como agressividade e oposicionismo, estão presentes já em tenra idade, contudo, 

tendem a diminuir com o aumento da idade (Mathiesen, Sanson, Stoolmiller, & Karevold, 2009; 

Tremblay, 2000), principalmente devido à inconsistências nas práticas parentais que acabam 

permitindo que a criança aprenda estratégias de esquiva ou fuga (Patterson et al., 1992). Desse 

modo, crianças que apresentam comportamentos antissociais precocemente, tendem a 

apresentar novos padrões desses comportamentos com o aumento da idade, dessa vez menos 

manifestos publicamente como a agressividade, e com caráter mais encoberto, como por 

exemplo, roubar e mentir (Capaldi, Pears, Kerr, Owen, & Kim, 2012).  
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Como foi observado ao longo dessa seção, os problemas externalizantes surgem e se 

mantém no repertório devido à múltiplos fatores (Bolsoni-Silva, 2003; Pacheco & Hutz, 2009; 

Wilson, Hurtt, Shaw, Dishion, & Gardner, 2009). Tal consideração demonstra a complexidade 

do fenômeno e suas implicações e desafios para os estudiosos do tema (Bolsoni-Silva, 2003). 

Como já foi explicitado, um aspecto comumente relacionado, de forma direta ou indireta, ao 

surgimento e manutenção de repertórios comportamentais externalizantes são os familiares, 

principalmente as interações entre pais e filhos (Barbalho, 2011; Mendes, Mari, Singer, Barros, 

& Mello, 2009; Pacheco et al., 2005; Pacheco & Hutz, 2009). Nesse contexto, o foco do 

presente estudo está nos aspectos relacionados à interação paterna com a criança, com destaque 

para as práticas e habilidades sociais educativas do pai, que serão discutidos na próxima seção.  

 

Habilidades sociais educativas paternas e problemas externalizantes na infância  

 

A literatura tem evidenciado a importância da participação e do envolvimento de pais e 

mães nos cuidados e na interação com os filhos para promover o desenvolvimento 

socioemocional infantil (Alvarenga & Piccinini, 2001; Cia, Pamplin, & Del Prette, 2006). Nesse 

contexto, as práticas paternas, embora menos estudadas, tem recebido destaque crescente na 

literatura, principalmente com o reconhecimento de que mães e pais contribuem de diferentes 

maneiras, através de estilos e práticas parentais distintas, para o desenvolvimento da criança 

(Lamb, 2012a; Lamb, 2012b). 

Desde a década de 1960 vem sendo publicados estudos que destacam a singularidade e 

importância do pai para o desenvolvimento da criança, cuja presença não pode ser compensada 

de forma satisfatória apenas por uma maior disponibilidade por parte da mãe, ou ainda por mais 

recursos financeiros da família, por exemplo (Lamb, 2012a). Portanto, não considerar a 
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influência das práticas e comportamentos paternos sobre o desenvolvimento de problemas de 

comportamento da criança, significa deixar de lado uma grande proporção de fatores que 

explicam a variância dos resultados desenvolvimentais na infânica, ou ainda, atribuir esses 

resultados incorreta e unicamente às mães (Connell & Goodman, 2002).  

O comportamento parental é influenciado pelo contexto geral e seus aspectos biológicos 

e culturais e ainda condições específicas como pobreza ou divórcio (Patterson, 2002). No 

contexto do comportamento paterno, os principais fatores de influência parecem estar 

associados à relação do pai com seus próprios pais e, em particular, com a figura paterna na 

família de origem (Conte, 2001). Outras variáveis como a saúde mental dos pais também tem 

relação com o comportamento paterno e, consequentemente, sua influência no desenvolvimento 

infantil (Harvey, Stoessel, Herbert, Hall, & Way, 2012). 

Florsheim e Smith (2005), observaram que a avaliação do pai sobre seu relacionamento 

no período pré-natal com a mãe da criança está diretamente relacionada à manutenção da 

participação do pai nos cuidados e interação com o filho, sugerindo a importância das relações 

dos casais para o desenvolvimento de práticas parentais positivas. Já Nelson (2004) destacou  a 

variável renda como um importante fator relacionado ao surgimento de problemas na 

paternidade. Nesse caso, o autor verificou que, quanto menor a renda do pai, menor o suporte 

financeiro do pai para com o filho, maior a ocorrência de paternidade na adolescência e maior 

a volatilidade de parceiros dos pais, e, ao mesmo tempo, menor o contato do pai com os filhos.  

Harper (2010) também investigou alguns preditores de resultados problemáticos para a 

relação do pai com a criança. Fatores socioculturais que incluem a educação do pai e o número 

de crianças na família estiveram positiva/negativamente relacionados a qualidade da relação 

entre pai e filho. O estudo revelou ainda que a idade da criança também pode influenciar o 

comportamento paterno. Os pais parecem mais propensos a se envolver em comportamentos 
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marcados por níveis mais elevados de coerção e controle com filhos mais velhos do que com 

crianças pequenas (Harper, 2010). Marin, Piccinini e Tudge (2011) obtiveram resultado 

semelhante ao investigarem 24 pais de crianças de 24, 36 e 72 meses. Os autores verificaram 

que quanto maiores as crianças mais os pais utilizaram práticas coercitivas. Portanto, o 

comportamento paterno pode ser descrito como um fenômeno multideterminado, relacionado 

tanto à história de vida do pai, variáveis do momento da transição para a paternidade, aspectos 

da relação com a mãe da criança, renda, conforme observações descritas acima, dentre outros.  

Alguns estudos têm destacado o aumento da participação do pai nos cuidados e na 

interação com os filhos, embora algumas atividades permaneçam sob a responsabilidade 

materna (Bolsoni-Silva & Marturano, 2007; Borsa & Nunes, 2011a; Cia  et al., 2006). Cia et al. 

(2006) encontraram resultados nessa direção em um estudo com o objetivo de correlacionar os 

problemas de comportamento e a competência social de crianças de 9 aos 12 anos de idade e as 

habilidades sociais de pais e de mães. Os autores verificaram que, na opinião das crianças, 

ambos os pais apresentaram alta frequência de comunicação e de participação nas suas 

atividades. Na opinião dos autores, esses achados indicam um aumento da participação do pai. 

Borsa e Nunes (2011a) também identificaram o aumento da participação do pai ao realizarem 

um levantamento de estudos publicados sobre aspectos psicossociais da parentalidade com 

ênfase no papel atribuído à mãe e ao pai no contexto familiar. Nesse estudo, os autores 

verificaram que apesar das mudanças do papel de pais e de mães nas atividades de cuidados 

dos filhos, a maioria das pesquisas continuam investigando as interações mãe-criança. 

Contudo, os cuidados de higiene, a alimentação e a educação escolar, fundamentais ao 

desenvolvimento infantil, continuam sendo realizadas mais frequentemente pelas mães do que 

pelos pais, como sugerem os achados de Cia et al. (2006) e Bolsoni-Silva e Marturano (2007). 

De forma semelhante, Borsa e Nunes (2011a) observaram que, apesar do aumento da 
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participação do pai, as mães tendem a se envolver nas tarefas cotidianas dos filhos mais do que 

os pais, e também que mesmo o trabalho doméstico, quando a mulher trabalha fora de casa, não 

costuma ser compartilhado com o pai.  

Na mesma direção Rabinovich, Moreira e Franco (2012) investigaram os papéis, 

comportamentos, atividades e relações entre os membros de 170 famílias baianas. Os autores 

verificaram que, nessas famílias, a mãe é a figura central, assumindo grande parte dos papéis, 

mesmo quando compartilham funções com os pais e outros membros familiares, como os avós. 

Os autores também verificaram que as atividades domésticas ficam mais a cargo dos membros 

femininos da família, principalmente as mães e filhas mais velhas e avós quando elas estão 

presentes. Embora o pai venha assumindo alguns outros papéis, brincando mais com os filhos 

e fornecendo suporte emocional à família, os autores observaram ainda que o papel de provedor 

da família vem sendo compartilhado com a mãe. 

Comparando as interações de pais e mães com seus filhos Alvarenga, Piccinini, Frizzo, 

Lopes e Tudge (2009) realizaram um estudo longitudinal com o objetivo de investigar a 

estabilidade ou mudanças nas práticas educativas de 18 famílias de filhos aos 18 e aos 24 meses. 

Os autores verificaram diferenças entre as práticas educativas de pais e de mães, sendo que as 

mães relataram maior frequência no uso de práticas tanto indutivas (por exemplo, explicar, 

organizar o ambiente) quanto coercitivas (ameaça e punição). Os autores discutem que as mães 

podem estar mais envolvidas nas atividades de cuidado com os filhos quando comparadas aos 

pais, inclusive em situações de conflito, desenvolvendo repertório mais amplo de estratégias 

educativas. Os resultados desse estudo corroboram os achados de outras investigações 

(Bolsoni-Silva & Marturano, 2007; Borsa & Nunes, 2011a; Cia et al., 2006) sobre uma maior 

participação das mães nas atividades de cuidado com os filhos, mesmo diante do aumento das 

interações entre pai e filho. 
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Alguns estudos investigam diferenças nos tipos e na qualidade das práticas educativas 

utilizadas por pais e mães. Piccinini, Frizzo, Alvarenga, Lopes e Tudge (2007) investigaram 

diferenças nas práticas de pais e de mães de 34 crianças de 18 meses e os resultados não 

apontaram nenhuma diferença significativa entre as práticas utilizadas pelos pais e pelas mães. 

Cia, Pereira, Del Prette e Del-Prette (2006) compararam indicadores de habilidades sociais de 

13 pais e 22 mães e seu envolvimento na educação dos filhos. Os autores verificaram que  não  

houve  diferença  no  envolvimento  de  mães  e  pais  com  os filhos, pois ambos relataram 

participar e partilhar a responsabilidade pela educação dos filhos, embora os pais estivessem 

mais ocupados com as atividades sociais e de lazer das crianças, enquanto as mães se dedicaram 

mais ao cuidados diários dos filhos em casa.  

Também interessados em compreender as práticas paternas e maternas, Winsler, 

Madigan e Aquilino (2005) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a 

correspondência entre estilos parentais maternos e paternos de criança pré-escolares. Eles 

investigaram 28 pais e 28 mães e verificaram considerável variância e pouco consenso relativo 

à parentalidade dentro de uma mesma família. No estudo, pais e mães foram questionadas sobre 

seus próprios estilos parentais e sua percepção sobre os estilos do cônjuge. As mães relataram 

mais práticas autoritativas (por exemplo, reponsividade, estabelecimento de regras, incentivar 

o diálogo) em comparação aos pais, embora pais e mães tenham relatado de forma semelhante 

práticas relacionadas à permissividade e ao autoritarismo. Por sua vez, os pais relataram 

perceber suas esposas como sendo mais autoritativas e permissivas do que eles, e, perceberam 

a eles mesmos como mais autoritários. Por outro lado, em outro estudo, Cia et al. (2006) 

constataram uma frequência significativamente maior de relatos paternos envolvendo a 

imposição de limites aos filhos em comparação com os relatos das mães. Ao mesmo tempo, os 

relatos maternos de que os filhos desafiavam suas regras foram significativamente mais 
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frequentes do que os dos pais. Mahoney, Donnelly, Lewis e Maynard (2000) investigaram o 

uso de castigos corporais e agressão física grave entre 359 mães e 140 pais de crianças e 

adolescentes de dois até 17 anos encaminhados para um serviço de saúde mental comunitário. 

Os autores verificaram que as mães usaram punição corporal com mais frequência do que os 

pais.  

Embora esses estudos tenham constatado uma maior participação dos pais nos cuidados 

com os filhos, eles reforçam diferenças na função parental. Nesse sentido, os relataram com 

maior frequência que, nos cuidados com os filhos, desempenhavam o papel de regular o 

comportamento das crianças, estabecendo limites e disciplina, enquanto a mãe aparece 

principalmente como fonte de afeto. Esses achados sugerem uma proximidade do papel do pai 

como figura de autoridade e da mãe como sendo mais permissiva e responsiva, especialmente 

segundo o relato dos próprios pais.  

As diferentes estratégias utilizadas pelos pais para lidar com seus filhos e sua influência 

no desenvolvimento de problemas de comportamento na infância tem sido tema de diversas 

investigações. Fagan, Day, Lamb e Cabrera (2014) defenderam que os pesquisadores 

interessados sobre os comportamentos parentais deveriam trabalhar em direção a um modelo 

mais geral de parentalidade, em vez de um modelo que enfatiza dimensões da paternidade e da 

maternidade em separado. Os autores argumentaram que não há provas suficientes sugerindo 

que os constructos sobre parentalidade sejam diferentes para pais e mães, e que há um número 

crescente de pesquisas mostrando que as dimensões comportamentais dos pais têm efeitos 

semelhantes às mães sobre as crianças, independentemente do gênero, embora o tamanho dos 

efeitos possa ser diferente. Outros autores defendem que o comportamento materno e paterno 

devem ser avaliados de forma independente nas pesquisas, e de preferência, através de vários 

informantes e medidas, incluindo tanto o auto-relato dos filhos, dos pais, o relato do cônjuge, e 
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possíveis medidas observacionais independentes de práticas parentais de ambos os pais 

(Winsler et al., 2005). A ênfase na necessidade de diferentes informantes, salienta a importância 

de pesquisas que investiguem tanto os pais quanto as mães e distingam suas diferentes 

implicações para o desenvolvimento infantil. 

Estudos recentes demonstram que a consistência nas práticas disciplinares entre pais e 

mães está relacionada a menores índices de problemas de comportamento (Bolsoni-Silva & 

Marturano, 2007; Raya et al., 2011), sendo um dos principais requisitos estabelecer regras e 

limites para a conduta infantil e uma comunicação adequada entre pais e filhos (Raya et al., 

2011). Cia et al. (2006) também ressaltaram a importância da comunicação para o 

relacionamento entre pais e filhos. Esses autores verificaram uma correlação positiva entre as 

escalas de comunicação e participação dos pais nas atividades de cuidado com as medidas de 

competência social dos filhos. Mais especificamente, os escores de comunicação estiveram 

negativamente correlacionados padrões externalizantes de comportamento das crianças e 

positivamente correlacionados com a freqüência e a adequação de comportamentos socialmente 

habilidosos. Na mesma direção, outros achados demonstraram que pais e mães de crianças 

socialmente habilidosas, relataram conversar e concordar mais entre si sobre a educação dos 

filhos (Bolsoni-Silva & Marturano, 2007). Ao mesmo tempo, como já foi mostrado na primeira 

seção desta revisão de literatura, algumas habilidades parecem fundamentais para promover a 

competência social e inibir os comportamentos antissociais da criança: o uso contingente de 

reforço positivo, a habilidade de resolver problemas de grupo e o envolvimento dos pais 

(Patterson et al., 1992). Tais observações ressaltam que pais que utilizam contingências de 

reforçamento de forma eficaz, geralmente tendem a ser mais socialmente habilidosos com seus 

filhos (Patterson, 2002), contribuindo assim para o desenvolvimento de repertório socialmente 

habilidoso dos filhos. 
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Raya et al. (2011) realizaram um estudo com o objetivo de determinar a relação entre 

práticas parentais de pais e de mães e os relatos de problemas de comportamento de seus filhos. 

Os autores compararam dois grupos de 30 crianças e adolescentes espanhóis entre 6 e 14 anos: 

um grupo de alto risco para problemas de conduta e outro de baixo risco, considerando a mesma 

variável (tendência de mostrar comportamentos antissociais, incluindo quebra de regras e 

destruição de patrimônio). Os resultados obtidos demonstraram diferenças significativas entre 

os dois grupos. Considerando as práticas parentais de uma forma geral, os autores concluíram 

que, práticas de disciplina, entendidas como o estabelecimento claro de limites, atuam como 

um excelente preditor de níveis elevados de adaptação da criança. Por outro lado, a autonomia 

excessiva foi caracterizada como um tipo de negligência, configurando-se como um forte 

preditor de escores elevados de problemas comportamentais (Raya et al., 2011).  

Outro estudo comparando pais e mães, conduzido por Marin et al. (2012) verificou 

relação entre as práticas indutivas paternas e a competência social da criança, ao passo que as 

práticas coercitivas de pais e de mães estiveram associadas à problemas de externalizantes. 

Meteyer e Perry-Jenkins (2009) investigaram as relações entre grupos de casais de diferentes 

estilos parentais (autoritativo, autoritário e casais com estilos diferentes – pais mais autoritários 

e mães mais permissivas) e problemas de comportamento de seus filhos em 85 famílias. Os 

resultados demonstraram que os filhos dos casais mais autoritativos apresentaram menos 

problemas externalizantes, em comparação com os estilos parentais autoritários e 

inconsistentes, sugerindo, então, que quando a criança se desenvolve em um ambiente familiar 

onde ambos os pais apresentam estilos parentais autoritativos, tende a apresentar menos 

problemas de externalizantes. Por outro lado, o desenvolvimento numa família na qual pai e 

mãe apresentam estilos parentais autoritários está associado a níveis mais elevados de 

problemas externalizantes em crianças. Murray, Dwyer, Rubin, Knighton-Wisor e Booth-
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LaForce (2014) verificaram que as práticas negativas do pai predisseram comportamentos 

agressivos de adolescentes especialmente quando a qualidade da relação mãe-criança era 

insatisfatória, sugerindo o papel mediador das práticas maternas no efeito da interação de pais 

para o desenvolvimento infantil. 

Mendonça, Cossette, Strayer e Gravel (2011) compararam a interação das díades mãe-

criança e pai-criança individualmente e essas mesmas díades em situações de interação triádica, 

com 42 famílias de crianças pré-escolares no Canadá. Os autores observaram que na situação 

de interação das díades, mães e pais estavam em contato próximo com seu filho. Contudo, 

durante as interações triádicas, os pais estavam mais distantes de seu filho e menos envolvidos 

do que díades mãe-criança. Os autores debateram que o contexto de interação triádica poderia 

reforçar tradicionais papéis de parentalidade, onde a mãe figura como principal cuidadora e o 

pai desempenharia um papel mais secundário. Esses achados sugerem que o impacto do pai 

para o desenvolvimento socioemocional dos filhos pode ser influenciado por outras variáveis 

relacionais, especialmente mediado pelo papel da mãe.  

Apesar do aumento das pesquisas sobre o comportamento paterno e do reconhecimento 

do papel do pai para o desenvolvimento infantil, o impacto das práticas, habilidades ou, de 

modo mais geral, dos comportamentos do pai sobre a criança não tem sido estudado de forma 

sistemática, especialmente no Brasil. Contudo, como indica a presente revisão da literatura, 

estudos que investigaram o papel paterno no desenvolvimento infantil e na aquisição e 

manutenção de problemas externalizantes confirmam a relevância da participação do pai para 

o desenvolvimento socioemocional infantil.  

O comportamento paterno tem sido investigado à luz de diferentes referenciais como 

envolvimento paterno, estilos parentais e práticas educativas. Embora esses estudos retratem o 

comportamento paterno, o pai muitas vezes é mais uma variável de investigação e não o 
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objetivo principal. Constata-se o mesmo com relação aos estudos realizados sobre as 

habilidades sociais educativas parentais (HSE-P), que tendem a investigar pais e mães de uma 

forma geral ou então, a comparar as HSE-P de pais e mães (Cia et al., 2007), ou ainda o 

treinamento das HSE-P em pais e mães (Pinheiro, Haase, Del-Prette, Amarante, & Del-Prette, 

2006). Nesse sentido, os estudos descritos a seguir exploram a relação entre os comportamentos 

paternos e os problemas externalizantes, através de diferentes conceitos que podem ser 

considerados correlatos ao conceito de HSE-P. 

Em um estudo longitudinal na Alemanha, Trautmann-Villalba et al. (2006) investigaram 

72 díades pai-criança com o objetivo de avaliar a relação entre padrões de interação na primeira 

infância e o desenvolvimento de problemas externalizantes na idade escolar de meninos e 

meninas. Para avaliar a interação pai-criança foram utilizadas observações em laboratório no 

contexto de uma situação padronizada de brincadeira e de uma situação de alimentação da 

criança aos 3 meses de vida. Para avaliar o comportamento infantil utilizou-se a Escala de 

Problemas Externalizantes do CBCL, que foi respondido pela mãe aos 8 e aos 11 anos de idade 

da criança. Os autores verificaram que 25 das 72 crianças apresentaram altos escores de 

problemas externalizantes aos 8 e aos 11 anos. Os resultados demonstraram que o grupo de 

crianças que apresentaram os escores mais altos de problemas externalizantes aos 8 ou aos 11 

anos, tiveram pais menos responsivos na avaliação da interação nos primeiros anos da infância, 

sugerindo que a interação pai-criança em etapas iniciais da infância podem predizer problemas 

comportamentais futuros, na idade escolar. Porém, os mecanismos através dos quais essas 

relações se estabelecem precisam ser melhor investigados em futuros estudos.  

Em outro estudo longitudinal, Zhang (2013) investigou associações entre o 

relacionamento pai-criança e a competência social de 118 crianças chinesas em idade pré-

escolar. Os resultados do estudo demostraram que as crianças que tinham relações conflituosas 
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com seus pais ao ingressar na pré-escola, apresentaram níveis relativamente mais baixos de 

competência social, nove meses depois, ao completarem o primeiro ano pré-escolar. Apesar de 

não investigar os problemas externalizantes, esse estudo sugere que a qualidade das interações 

pai-criança pode ter um efeito protetivo contra o desenvolvimento dos problemas de 

comportamento em geral, ao favorecer a competência social infantil. 

Cia e Barham (2009) também investigaram aspecto semelhante em um estudo com o 

objetivo de relacionar o envolvimento paterno com o desenvolvimento social de 99 crianças da 

1ª e 2ª série do ensino fundamental. As autoras avaliaram 97 famílias com casais casados ou 

em união estável. Elas encontraram uma correlação positiva entre o repertório de habilidade 

sociais das crianças, conforme relato de pais e mães, e maiores indicadores do envolvimento 

paterno, também segundo pais e mães. Também verificaram que maiores índices de problemas 

externalizantes nas crianças, segundo a avaliação dos pais, estiveram relacionados à menor 

freqüência do envolvimento paterno em três aspectos: comunicação entre pai e filho, 

participação do pai nos cuidados e participação do pai nas atividades escolares, culturais e de 

lazer do filho, sendo que essa avaliação foi feita tanto pelos pais quanto pelas mães. Esses 

achados ressaltam que o maior envolvimento paterno atua como fator de proteção para o 

desenvolvimento de problemas externalizantes, ao mesmo tempo que contribui para a aquisição 

de um repertório socialmente habilidoso. 

Harper (2010) realizou um estudo com o objetivo de relacionar comportamentos 

paternos e os resultados desenvolvimentais de crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Com uma 

amostra de 133 pais filipinos, o autor avaliou três tipos de comportamentos paternos, a saber, 

envolvimento paterno, estilo paterno autoritativo e controle psicológico do pai, e seu impacto 

sobre os problemas externalizantes. Os resultados demonstraram que quanto mais autoritativo 

o estilo parental do pai, menores os escores de problemas externalizantes do filho. Ao mesmo 
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tempo, foi verificado que um maior controle psicológico paterno esteve relacionado ao aumento 

de resultados problemáticos da criança, como agressividade, hiperatividade e transtorno de 

conduta. Esses achados são importantes principalmente porque relacionam os problemas 

externalizantes das crianças a diferentes conceitos que exploram o comportamento paterno, 

reforçando que embora diversos, esses construtos investigam aspectos do mesmo fenômeno e 

podem ser analisados como conceitos e medidas correlatas e, portanto, comparáveis. 

Bolsoni-Silva e Marturano (2010) realizaram um estudo com o objetivo comparar as 

habilidades sociais educativas de 96 pais e mães biológicos de 48 crianças de 5 até 7 anos de 

idade. As autoras investigaram dois grupos, um com 48 pais e mães de 24 crianças com 

indicação escolar de problemas de comportamento e outro, também com 48 pais e mães, de 

crianças sem indicação escolar de comportamentos socialmente habilidosos. Os pais (e não 

mães) do segundo grupo relataram discriminar melhor os comportamentos socialmente 

habilidosos dos filhos, quando comparados os grupos de crianças com problemas de 

comportamento. Esses resultados sugerem que as dificuldades do pai em identificar 

comportamentos socialmente habilidosos, entre as crianças com problemas de comportamento, 

prejudicam a sua capacidade pais de oferecer consequências positivas para esses 

comportamentos e, assim, mantê-los no repertório da criança. 

Bronte-Tinkew (2006) realizou um estudo longitudinal com amostra representativa de 

5.345 adolescentes estadunidenses, filhos de pais casados, cujo objetivo foi investigar o poder 

preditivo da relação pai-criança e do estilo parental do pai para o desenvolvimento de 

comportamentos de risco na adolescência, especialmente o primeiro episódio de delinquência 

e uso de substâncias. Os resultados do estudo indicaram que o risco do adolescente se envolver 

pela primeira vez num ato delinquente e fazer uso de substâncias é significativamente menor 

para os adolescentes com relacionamentos mais positivos entre pai e filho. Da mesma forma, 
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esse risco aumenta significativamente para os adolescentes cujos pais têm um estilo parental 

autoritário em comparação com os adolescentes cujos pais têm um estilo autoritativo de 

parentalidade. O risco de envolvimento com atos delinquentes e uso de substâncias é também 

significativamente menor para adolescentes com níveis mais elevados de monitoramento 

paterno em comparação com aqueles com níveis mais baixos de monitoramento do pai. Estes 

resultados se mantiveram, mesmo incluindo variáveis de controle como o relacionamento mãe-

criança, monitoramento maternal e outras características da família e da criança.  

Contudo, outros estudos verificaram a ausência de relação entre as interações positivas 

dos pais e menores índices de problemas externalizantes dos filhos. Pougnet, Serbin, Stack e 

Schwartzman (2011) conduziram um estudo longitudinal com 138 famílias canadenses, com o 

objetivo de avaliar o impacto da presença dos pais e de dimensões da paternidade no 

desenvolvimento infantil, especialmente sobre aspectos cognitivos e comportamentais das 

crianças. Os autores também não encontraram relação entre o envolvimento paterno e os 

problemas externalizantes. Braza et al. (2013) realizaram um estudo longitudinal com 89 

famílias espanholas. Quando as crianças tinham cinco ou seis anos, pais e mães responderam a 

questionários e entrevistas sobre dados sociodemográficos e dimensões e estilos parentais. 

Posteriormente, aos oito ou nove anos, os pais responderam a avaliação de problemas de 

comportamento e um colega das crianças respondeu ao instrumento que mensura 

comportamento agressivo. Os autores também não encontraram relações entre os problemas 

externalizantes e os estilos paternos. 

Apesar do interesse do presente estudo na relação entre as habilidades sociais e práticas 

educativas negativas paternas e problemas externalizantes dos filhos, vale ressaltar que essas 

relações devem ser analisadas em termos da interação entre a criança e seu ambiente, 

considerando as múltiplas variáveis determinantes para a aquisição desses problemas. Destaca-
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se que, embora a situação familiar possa ser um precursor para o desenvolvimento de problemas 

externalizantes, estes padrões comportamentais em crianças também podem contribuir para 

padrões inadequados de interação com os pais, ou seja, o repertório comportamental da criança 

tanto é influenciado como influencia os comportamentos dos pais (Bolsoni-Silva & Marturano, 

2004; Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1989). Contudo, alguns estudos tem destacado o 

sucesso das intervenções com pais e mães no tratamento e prevenção de problemas de 

comportamento das crianças, ressaltando a importância da parentalidade para a manutenção 

desses déficits ou excessos comportamentais (Barros & Del-Prette, 2007; Bolsoni-Silva et al., 

2000; Bolsoni-Silva et al., 2003; Pinheiro et al., 2006; Pinheiro, 2006). 

Nesse sentido, a literatura tem indicado a relação entre algumas habilidades paternas e 

o desenvolvimento da competência social da criança, por um lado, e de problemas 

externalizantes, por outro. As habilidades de comunicação do pai com o filho parecem 

funcionar como um preditor das habilidades sociais da criança e, ao mesmo tempo, como um 

fator de proteção para o desenvolvimento de problemas externalizantes   (Cia et al., 2006; Raya 

et al., 2011). Da mesma forma, as práticas disciplinares e as habilidades paternas de estabelecer 

limites têm sido retratadas na literatura como um importante preditor do desenvolvimento 

socioemocional da criança. Nesse sentido, algumas habilidades parecem fundamentais para 

promover a competência social e inibir os problemas externalizantes, como o uso de 

contingências de reforçamento de forma eficaz (Patterson et al., 1992; Patterson, 2002). Ao 

mesmo tempo, a literatura sugere que quanto mais autoritários e inconsistentes os pais e quanto 

mais práticas coercitivas, controle psicológico e conflito com as crianças ao pais apresentam, 

maiores os escores de problemas externalizantes das crianças (Harper, 2010; Marin et al., 2012; 

Meteyer & Perry-Jenkins, 2009; Zhang, 2013). Outra habilidade paterna que parece estar 

associada à menos problemas externalizantes e maior repertório de habilidades sociais da 
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criança é a expressão de sentimentos e estratégias de enfrentamento dos pais. Nesse caso, 

quanto mais expressões de afeto positivo e quanto maior a tendência do pai a resolver conflitos 

utilizando o estilo autoritativo o pai, menores os escores de problemas externalizantes e mais 

socialmente habilidosos são os filhos (Cia & Barham, 2009; Harper, 2010).  

Foi encontrado somente um estudo (Fantinato & Cia, 2015) que investigou 

exclusivamente o comportamento paterno à luz do conceito de Habilidades Sociais Educativas 

Parentais e sua relação com problemas de comportamento na infância. As autoras investigaram 

40 pais de crianças entre quatro e seis anos de idade sobre as habilidades sociais educativas e 

as práticas negativas paternas e os problemas de comportamento dos filhos. Elas encontraram 

uma relação entre o baixo repertório de habilidades sociais educativas dos pais e problemas de 

comportamento das crianças.  

Os estudos revisados acima, mesmo abordando diferentes conceitos para retratar o 

comportamento paterno e sua influência no desenvolvimento de problemas exetrnalizantes, 

apresentam resultados que podem ser considerados convergentes. Os achados desses estudos 

demonstraram a relação entre os problemas externalizantes e a baixa qualidade da relação pai-

criança. Por um lado, quanto mais envolvido, participativo e mais comunicativo o pai, menores 

os escores de problemas externalizantes dos filhos (Bolsoni-Silva & Marturano, 2010; Harper, 

2010). De maneira inversa, quanto menos responsivo, envolvido e participativo o pai, mais 

problemas externalizantes foram identificados nas crianças (Cia & Barham, 2009; Harper, 

2010; Trautmann-Villalba et al., 2006). Ao mesmo tempo, a boa qualidade da relação paterna 

com a criança também esteve relacionada ao desenvolvimento social infantil e ao repertório de 

habilidades sociais da crianças (Bolsoni-Silva & Marturano, 2010; Cia & Barham, 2009; Zhang, 

2013). Esses resultados sugerem que a qualidade das interações entre o pai e a criança, à 
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semelhança do que ocorre com a interação mãe-criança, pode ser um importante preditor para 

o desenvolvimento de problemas comportamentais futuros.   

 

Justificativa e objetivo do estudo  

 

Apesar das evidências da literatura sobre as influências paternas no desenvolvimento da 

criança (Lamb, 2012a), o papel dos pais no desenvolvimento e na melhoria de dificuldades 

comportamentais e emocionais das crianças é uma questão que ainda não foi amplamente 

investigada (Connell & Goodman, 2002; Lamb, 2012), embora seja crescente o reconhecimento 

de que os pais devem ser incluídos em pesquisas e intervenções. Enquanto isso, as mães 

continuam recebendo a maior parte da atenção dos pesquisadores nessa área, o que contribui 

para a manutenção das lacunas na compreensão do papel do pai no desenvolvimento infantil 

(Phares, Lopez, Fields, Kamboukos, & Duhig, 2005). Um exemplo disso são os dados da 

literatura sobre problemas de comportamento dos filhos, que geralmente abordam apenas as 

práticas e comportamentos maternos, e o ponto de vista das mães sobre a conduta da criança.  

Para compreender melhor as diferenças no comportamento de pais e mães e o impacto 

particular que cada um deles produz no desenvolvimento infantil, são necessários estudos que 

investiguem a paternidade. Nesse contexto, a investigação das habilidades sociais educativas 

paternas, que constituem um conceito amplo e abrangente para abarcar diferentes aspectos da 

interação pai-criança, pode contribuir de maneira efetiva para a compreensão do 

desenvolvimento de problemas externalizantes na infância.  

Apesar do reduzido número de publicações que investiguem essas relações, alguns 

estudos têm demonstrado a influência das interações pai-criança para o desenvolvimento de 

déficits ou excessos comportamentais relacionados aos problemas externalizantes. Ao mesmo 
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tempo, a aquisição de repertórios socialmente habilidosos e de competência social tem sido 

relacionada à forma como o pai interage com seus filhos, destacando as interações pai-criança 

como aspecto de proteção para o desenvolvimento infantil (Bolsoni-Silva & Marturano, 2010; 

Cia & Barham, 2009; Harper, 2010; Trautmann-Villalba et al., 2006; Zhang, 2013). 

Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a relação entre o repertório de 

habilidades sociais e práticas educativas negativas paternas e os problemas externalizantes em 

crianças de seis a nove anos. A opção por essa faixa etária deve-se ao período de escolarização 

inicial e à etapa do desenvolvimento infantil, na qual algumas estratégias dos pais já podem ser 

observadas, como estabelecer limites e conversar, por exemplo. As hipóteses a serem 

investigadas são as de que quanto maiores os escores de habilidades sociais educativas paternas 

menores os escores de problemas externalizantes dos filhos e de que quanto maiores os escores 

de práticas educativas negativas dos pais maiores os escores de problemas externalizantes dos 

filhos.  
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

Participantes 

Os participantes deste estudo foram 33 pais de crianças de ambos os sexos, com idade 

entre seis e nove anos, residentes na cidade de Feira de Santana-BA, selecionados por 

acessibilidade em escolas públicas e privadas da rede de ensino do município. Os critérios para 

a inclusão de participantes na amostra foram os seguintes: (a) pais com idade igual ou superior 

a 19 anos; (b) residir com a criança alvo do estudo; (c) residir com a mãe biológica da criança, 

seja casado, em união estável ou em relacionamento sério; e, (d) ser pai biológico da criança.  

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas da amostra.  A idade média 

dos pais foi de 38,82 anos (DP = 6,93) e a escolaridade média foi de 11,91 anos (DP = 2,81). 

O número médio de anos de escolaridade das mães foi de 13,36 (DP = 2,44). O número médio 

de filhos dos pais participantes foi de 2,33 (DP = 0,92). A média da renda familiar foi de 

R$4.480,24 (DP = 2.650,44), com mediana de R$ 4.000,00 (Md = 4.000). Os filhos tinham 

idade média de 7,76 (DP = 1,14), sendo que 14 eram meninos (42,4%) e 19 eram meninas 

(57,6%). Em 17 (51,5%) dos casos a criança alvo da pesquisa havia sido o primeiro filho do 

participante. Na amostra, 22 crianças frequentavam escola pública (66,7%) e 11 (33,3%) 

frequentavam escolas privadas. A respeito da situação conjugal ou de relacionamento dos 

participantes, todos os participantes conviviam com a mãe da criança, sendo a média do tempo 

de coabitação de 13,42 anos (DP = 5,30). O tipo de relação dos participantes com a mãe da 

criança variou entre as seguintes condições: 27 (81,8%) eram casados, cinco (15,2%) viviam 

em união estável e um (3,0%) em relacionamento com a mãe da criança. Todos os participantes 

trabalhavam fora, e das mães, 24 (72,7%) trabalhavam e nove (27,3%) não trabalhavam fora. 
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A frequência de pais que referiram algum problema de saúde foi de sete (21,2%), enquanto a 

maioria, 26 (78,8%) disseram não ter nenhum problema de saúde.  

 

Tabela 1 

Dados Sociodemográficos dos Participantes (n = 33) 

Variáveis Níveis 
Valores 

N % M DP 

Idade do pai (anos)    38,82 6,93 

Escolaridade do pai (anos)    11,91 2,81 

Escolaridade da mãe (anos)    13,36 2,44 

Número de filhos do pai    2,33 0,92 

Tempo de convívio com a mãe 

da criança  

   13,42 5,30 

Renda familiar (Reais)    4.480,24 2.650,44 

   Md = 4.000 

Idade da criança (anos)    7,76 1,14 

Sexo da criança Masculino 14 42,4   

 Feminino 19 57,6   

Primeiro filho do pai Sim 17 51,5   

 Não 16 48,5   

Tipo de escola da criança Pública 22 66,7   

Privada 11 33,3   

Situação Conjugal  Casado com a mãe da criança 27 81,8   

 União estável com a mãe da 

criança 

5 15,2   

 Relacionamento com a mãe 

da criança 

1 3,0   

Ocupação do pai Trabalha fora de casa 33 100   

 Não trabalha fora de casa - -   

Ocupação da mãe Trabalha fora de casa 24 72,7   

 Não trabalha fora  9 27,3   

Problemas de saúde do pai Sim 7 21,2   

Não 26 78,8   
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Delineamento e procedimento 

 

O presente estudo utilizou um delineamento correlacional para verificar as relações 

entre os escores de habilidades sociais paternas e os escores de problemas externalizantes das 

crianças. Inicialmente uma escola pública de educação infantil foi contatada, sendo os pais das 

crianças matriculadas, dentro da faixa etária, convidados a participar da pesquisa através de 

uma carta-convite solicitando a autorização dos pais para contato telefônico e maiores 

informações sobre o estudo. Através desse contato os pais foram convidados a participar e para 

aqueles que manifestaram interesse foi marcada uma visita domiciliar ou à escola para a coleta 

de dados, com duração de aproximadamente uma hora. Nesta visita os pais participantes 

preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (cópia no Anexo A), e 

responderam a Ficha de Dados Sociodemográficos da Família (cópia Anexo B), o Roteiro de 

Entrevista das Habilidades Sociais Educativas Parentais (RE-HSE-P) (cópia no Anexo D) e o 

Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência 6-18 anos (CBCL) (cópia no Anexo 

C). Após a assinatura do TCLE, todos os instrumentos foram aplicados na forma de entrevista 

e gravada em áudio para padronizar o procedimento de coleta. O registro das respostas ao CBCL 

foi feito pela pesquisadora, diretamente nas folhas de resposta. Quanto ao RE-HSE-P, o 

preenchimento do protocolo de respostas foi feito posteriormente, a partir da entrevista gravada 

em áudio, conforme as tabelas de codificação que constam no manual do instrumento. Ao final 

das etapas de execução desse projeto, os participantes serão convidados para atividades 

psicoeducativas, em forma de palestras, sobre a importância das interações pai-criança para o 

desenvolvimento infantil. As crianças que obtiverem escores indicativos de problemas de 

comportamento serão encaminhadas para serviços de clínica-escola de psicologia do município 

de Feira de Santana-Ba. 
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Considerações Éticas 

 

O presente projeto de pesquisa buscou atender às normativas relativas aos 

procedimentos éticos necessários à realização de pesquisa com seres humanos, conforme o que 

versa a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução CFP nº 016/2000 do 

Conselho Federal de Psicologia, que dispõe especificamente sobre a realização de pesquisa em 

Psicologia com seres humanos. Ambas as resoluções determinam que toda pesquisa envolvendo 

seres humanos deverá ser submetida à apreciação ética por um Comitê de Ética em Pesquisa, 

como é o caso do presente projeto. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Enfermagem da UFBA e aprovado conforme o parecer 

consubstanciado número 832.942. 

A análise crítica dos possíveis riscos envolvendo a realização do presente estudo podem 

ser descritos como riscos mínimos (conforme Resolução CFP Nº 016/2000), visto que os riscos 

decorrentes da participação neste estudo não sujeitam os participantes a riscos maiores do que 

os encontrados nas suas atividades cotidianas. Além disso, os participantes desse estudo não 

caracterizaram grupos de vulneráveis ou em situação de risco, como, por exemplo, moradores 

de rua. Contudo, considerando que, mesmo se tratando de uma pesquisa de risco mínimo, os 

pesquisadores responsáveis por este projeto visam proteger os participantes pelo risco 

envolvido, seja pelos procedimentos, seja pela divulgação dos resultados. Nesse sentido, através 

do consentimento informado, os pesquisadores garantiram a participação voluntária, bem como 

explicitaram os objetivos, procedimentos e suas consequências, e o uso que será feito das 

informações coletadas aos participantes da pesquisa. Os pesquisadores também se 

comprometem a conservar em sigilo as informações obtidas na pesquisa, bem como mantê-las 

em arquivo, sob sua guarda, pelo período de cinco anos. 
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A respeito do procedimento de coleta de dados utilizado para a execução da pesquisa, 

foram realizadas entrevistas com os pais sobre a interação pai-criança, que foram gravadas em 

áudio com o seu consentimento. Os riscos envolvidos com esse procedimento são mínimos 

visto que poderão ocorrer eventualmente, como em outros eventos da vida cotidiana, caso 

algum dos pais entrevistados sintam algum desconforto psicológico, como tristeza ou angústia, 

ou ainda sintam-se emocionalmente sensibilizados ao tratar de algum tema ou caso alguma 

pergunta da entrevista suscite lembranças negativas. Nesses casos, conforme descrito no 

consentimento esclarecido, a qualquer momento o participante poderia interromper o 

procedimento, sem qualquer ônus, com vistas a limitar e remediar qualquer dano causado. Bem 

como, poderá ser encaminhado para a realização de acompanhamento psicológico em serviços 

gratuitos de clínica-escola de psicologia, das faculdades FTC, FAN ou FAT, do município de 

Feira de Santana-Ba, visando atender à recomendação do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo que determina que “o psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se 

fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido”. 

Como reconhece o Conselho Federal de Psicologia, “a pesquisa envolvendo seres 

humanos, em Psicologia, é uma prática social que visa a produção de conhecimentos que 

propiciam o desenvolvimento teórico do campo e contribuem para uma prática profissional 

capaz de atender as demandas da sociedade” (CFP, 2000). Nesse sentido, a participação dos 

pais no presente projeto de pesquisa, oferece a possibilidade de gerar conhecimento que poderá 

contribuir para um melhor entendimento do desenvolvimento socioemocinal das crianças, bem 

como de condições que poderão embasar futuras propostas de atividades preventivas e 

tratamentos mais eficazes que visem prevenir ou aliviar os problemas de comportamento em 

crianças. 
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Instrumentos 

 

Ficha de dados sociodemográficos (cópia no Anexo B): preenchida pelo pesquisador 

com informações fornecidas pelos pais. Teve por objetivo investigar dados demográficos da 

família, como a idade, a escolaridade, a profissão e o estado civil dos pais, a existência de outros 

filhos, a renda familiar, o número de pessoas que residem na casa, dentre outras informações.  

 

Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais – RE-HSE-P 

(Bolsoni-Silva, Loureiro & Marturano, 2011) (cópia no Anexo D): consiste numa entrevista 

semiestruturada, elaborada por Bolsoni-Silva e Loureiro  (2010) que tem como objetivo 

descrever funcionalmente a capacidade social e educacional do cuidador, especialmente aquelas 

relacionadas à interação entre pais e filhos.  É um instrumento de aplicação individual, sem 

limite de tempo, com 13 perguntas guia. O RE-HSE-P analisa características relacionadas ao 

relacionamento entre pais e filhos, investigando variáveis antecedentes e consequentes. Para as 

perguntas-guia I (Você conversa com seu filho?), IV (Você expressa sentimentos negativos a 

seu filho?), VII (Você encontra dificuldades para cumprir promessas?), VIII (Você e seu 

cônjuge se entendem quanto a forma de educar seu filho?), X (Seu filho faz coisas que você 

gosta?) e XII (Seu filho faz perguntas sobre sexualidade?) os pais são perguntados sobre a 

frequência das categorias comportamentais de pais e filhos. Para as perguntas-guia II (Você faz 

perguntas a seu filho?), III (Você expressa sentimentos positivos a seu filho?), V (Você expressa 

suas opiniões a seu filho?), VI (Você estabelece limites para o comportamento de seu filho(a)?), 

IX (Seu filho faz coisas que você gosta?), XI (Você demonstra carinho ao seu filho?) e XIII 

(Acontece de você fazer algo em relação a seu filho e sentir como errado?), os pais são 

questionados se o comportamento ocorre ou não. A partir dessas 13 perguntas-guia seguem 
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perguntas abertas que investigam as variáveis contextuais antecedentes e consequentes. Dessa 

forma, a entrevista deve ser gravada para codificação posterior, seguindo os critérios propostos 

no manual do instrumento. O RE-HSE-P fornece escores estabelecidos a partir da investigação 

sobre variáveis contextuais da interação pai-filho, havendo para cada pergunta-guia as 

alternativas de resposta nas categorias habilidades sociais educativas, práticas negativas, 

contexto, habilidades sociais e comportamentos problema, ou seja, as respostas positivas e 

negativas, tanto dos pais quanto dos filhos. O escore das habilidades sociais educativas 

parentais (HSE-P) inclui as práticas educativas parentais positivas, como, por exemplo, quando 

o pai interage com o filho elogiando, incentivando, falando/conversando, ou expressando-se na 

ausência do filho. Um segundo escore é composto pelas práticas educativas negativas (PR 

NEG), que mensura respostas paternas como dizer não sem explicação, ameaçar, retirar 

privilégios. As habilidades sociais infantis (HS) também são classificadas a partir de respostas, 

por exemplo, nas quais o pai refere que a criança atende a pedidos, tenta se controlar ou pede 

desculpas. Outro escore é o de problemas de comportamento infantis (PROBL), que consiste 

nas respostas das crianças que envolvem ameaçar, xingar, ignorar e chorar. As variáveis de 

contexto (CONT) também geram um escore sobre o contexto que as interações ocorrem, sendo 

pontuados aqueles que incluem as interações positivas, como por exemplo, em situações 

cotidianas, quando chega do trabalho, dentre outros. Para a composição desses escores são 

considerados os números de itens citados pelos pais para cada categoria. Além disso o 

instrumento também descreve três categorias amplas: comunicação, expressão de sentimentos 

e enfrentamento e estabelecimento de limites e cinco grupos de escores específicos e dois 

escores totais. Foi realizado estudo (Bolsoni-Silva & Loureiro, 2010) que apontou valores 

satisfatórios de consistência interna (alfa de Cronbach de 0,84), identificando com base na 

análise fatorial dois fatores relacionados às características positivas da interação (total positivo, 
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habilidades sociais educativas, habilidades sociais infantis, variáveis de contexto e frequência 

positiva) e características negativas da interação (total negativo, práticas negativas, problemas 

de comportamento e frequência negativa). Dessa forma, para a obtenção do escore total positivo 

deve-se somar os escores obtidos das habilidades sociais educativas do pai (HSE-P), das 

habilidades sociais da criança (HS) e das variáveis de contexto (CONT). Para o total negativo 

somar os escores das práticas parentais negativas (PR NEG) e problemas de comportamento 

(PROBL) da criança. A partir da codificação da entrevista é possível classificar todos os escores 

de todas as categorias em clínico, limítrofe e não clínico. Para o presente estudo somente foram 

considerados os escores específicos das habilidades sociais educativas (HSE-P), das práticas 

negativas (PR NEG) e as variáveis de contexto (CONT). Além dos escores totais dessas três 

categorias, foi utilizada também a classificação dos escores de habilidades sociais educativas, 

práticas negativas e variáveis de contexto nas categorias não clínica e clínica (que inclui 

também escores limítrofes). Para as habilidades sociais educativas e as variáveis de contexto a 

categoria não clínica envolve escores a partir de 10 e a classificação clínica, escores entre zero 

e nove. Para as práticas negativas, os escores da categoria não clínica variam entre zero e cinco 

e clínica a partir de seis.  

 

Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência 6-18 anos - Child 

Behavior Checklist (CBCL) (cópia no Anexo C): O inventário é uma versão brasileira do 

Child Behavior Checklist (CBCL) que tem como objetivo medir o grau de competência social 

e os problemas de comportamento em criança e adolescentes, de 6 a 18 anos, de acordo com as 

informações fornecidas pelos seus pais ou cuidadores (Achenbach & Rescorla, 2001; Bordin et 

al., 2013). O cuidador da criança deve marcar a frequência com que esses problemas ocorrem, 

em uma escala de zero a dois. O valor zero, deve ser registrado quando o item não é verdadeiro; 
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o valor um deve ser marcado se a afirmação é um pouco ou às vezes verdadeira; e o valor dois 

é registrado quando o comportamento descrito é muito ou frequentemente verdadeiro. O 

instrumento é dividido em 11 escalas e composto por 138 itens no total. Para o presente estudo 

será utilizada apenas a escala de problemas de comportamento externalizantes, formada pelas 

sub-escalas comportamento de quebrar regras e comportamento agressivo, e as escalas 

baseadas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-IV), Problemas 

de Oposição e Desafio e Problemas de Conduta. Em todas as escalas do CBCL/6-18, o escore 

é classificado, conforme propõe o instrumento, como “clínico”, “limítrofe” ou “não clínico”, 

de acordo com a amostra normativa de pares (Achenbach & Rescorla, 2001; Bordin, et al., 

2013). Para a escala de problemas de comportamento externalizante, os escores menores que 

60 compõem a categoria não clínica, entre 60 e 63 limítrofe e escores maiores que 63 serão 

classificados na categoria clínica. Para as síndromes comportamento de quebrar regras e 

comportamento agressivo, e as escalas baseadas no DSM-IV, Problemas de Oposição e Desafio 

e Problemas de Conduta, os pontos de corte são os mesmos, até 65 não clínica, entre 65 e 69 

limítrofe e maior que 69 clínicas. As categorias limítrofes e clínica indicam alta probabilidade 

de que a criança ou adolescente avaliado desenvolva transtornos mentais associados aos 

sintomas incluídos na escala de problemas externalizantes.  

 

Análise de Dados 

 

Após a coleta, os dados obtidos através do CBCL e do RE-HSE-P foram analisados 

conforme as recomendações dos manuais dos dois instrumentos. Os dados do CBCL foram 

avaliados utilizando programa específico para análise dos resultados, o Assessment Data 

Manager (ADM). A apuração e análise dos dados do RE-HSE-P foram realizadas em protocolos 
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de levantamento, conforme procedimentos de codificação e interpretação descritos no manual 

do instrumento. Em seguida, foi criado um banco de dados utilizando o pacote estatístico 

Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20, no qual os resultados obtidos através 

dessas análises, bem como os dados descritos na ficha de dados sociodemográficos foram 

digitados para tratamento estatístico.  

Foram utilizados procedimentos estatísticos de análise descritiva e inferencial para 

investigar a relação entre as variáveis habilidades sociais educativas paternas e problemas 

externalizantes, inclusive os escores totais e as subcategorias e escalas, bem como dessas 

variáveis com os dados sociodemográficos. Como a distribuição dos dados se afastou da 

normalidade, foram utilizadas alternativas não-paramétrica para o tratamento estatístico 

inferencial, nesse caso optou-se pelo teste de correlação de Spearman.  

Outras análises para a comparação de grupos foram conduzidas a partir de variáveis 

categóricas sobre o perfil externalizante da criança e as habilidades sociais educativas, variáveis 

de contextos e práticas negativas dos pais utilizando o teste estatístico Mann-Whitney. Para 

tanto foram realizadas análises a partir de dois grupos de crianças com (limítrofe e clínico) e 

sem (não-clínico) indicadores de problemas externalizantes em comparação aos escores obtidos 

pelos pais nas categorias comportamentais habilidades sociais educativas, variáveis de contexto 

e práticas educativas negativas. Utilizando o mesmo teste estatístico foram conduzidas análises 

para investigar diferenças de sexo para os problemas externalizantes e para as categorias 

comportamentais do RE-HSEP.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados do estudo em três partes. Primeiro, 

examinam-se os problemas externalizantes, bem como as relações entre tais problemas e as 

características sociodemográficas dos participantes. Na segunda parte, apresentam-se os dados 

relativos às habilidades sociais educativas paternas, às variáveis contextuais e às práticas 

educativas negativas dos pais, seguidos pelas análises sobre as relações entre essas variáveis e 

as características sociodemográficas da amostra. Na terceira parte, examina-se a relação entre 

as habilidades sociais, variáveis contextuais e as práticas negativas e os problemas 

externalizantes das crianças. A análise dos histogramas e dos coeficientes de assimetria dos 

dados revelou um desvio acentuado da normalidade. Por essa razão todas as análises foram 

realizadas com testes não paramétricos. 

 

Parte I – Análises dos problemas externalizantes 

 

Esta seção apresenta os dados das análises descritivas com relação às variáveis 

relacionadas aos problemas externalizantes das crianças, obtidas através do Inventário de 

Comportamentos da Infância e Adolescência 6-18 anos - Child Behavior Checklist (CBCL). A 

Tabela 2 apresenta os escores obtidos pelas crianças. Na escala de problemas de comportamento 

externalizantes a média dos escores foi de 54,09 (DP = 7,96). Para as sub-escalas específicas, 

que compõem a escala anteriormente descrita, os escores médios obtidos foram de 53,30 (DP 

= 4,18) para comportamento de quebrar regras e de 56,88 (DP = 6,81) para a sub-escala de 

comportamento agressivo. Para as escalas baseadas no Manual de Diagnóstico e Estatística de 
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Transtornos Mentais (DSM-IV-R), a média dos escores de problemas de oposição e desafio foi 

de 55,21 (DP = 7,03) e para problemas de conduta o escore médio foi de 53,15 (DP = 3,36). 

Ainda na Tabela 2 estão descritas a frequência e a porcentagem de crianças nas 

categorias clínica e não-clínica, na escala de problemas externalizantes, bem como nas duas 

síndromes que a compõem e nas escalas baseadas no DSM-IV. Conforme sugere Achenbach 

(2001), para a utilização do CBCL com fins de pesquisa, optou-se por incluir na categoria 

clínica também os escores classificados como limítrofe. Dessa forma, para os escores obtidos 

na escala de problemas de comportamento externalizantes, 25 (75,8%) crianças foram 

classificadas na categoria não-clínica, enquanto oito (24,2%) obtiveram escores que se 

enquadram na categoria clínica. Na síndrome comportamento de quebrar regra, 32 (97%) 

crianças foram classificadas na categoria não clínica e somente um caso (3%) foi classificado 

na categoria clínica. Na síndrome comportamento agressivo houve 28 (84,8%) crianças 

classificadas na categoria não-clínica e cinco (15,2%) na categoria clínica. Para as escalas 

baseadas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-IV), o número 

de casos para problemas de oposição e desafio foi de seis participantes (18,2%) na categoria 

clínica, enquanto a maioria, 27 (81,8%), foram classificados na categoria não clínica. Na escala 

problemas de conduta todos os casos, 33 (100%), foram classificados na categoria não clínica.  

  

Tabela 2 

Média e desvio padrão dos escores (n = 33) e composição de grupos não-clínico e clínico das 

escalas de problemas externalizantes  

Escalas do CBCL M DP Não-Clínica  Clínica 

   n % n % 

Problemas de Comportamento Externalizantes 54,09 7,96 25 75,8 8 24,2 

Comportamento de quebrar regras 53,30 4,18 32 97 1 3 

Comportamento Agressivo 56,88 6,81 28 84,8 5 15,2 
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Escalas baseadas no DSM-IV-R       

Problemas de Oposição e Desafio 55,21 7,03 27 81,8 6 18,2 

Problemas de Conduta 53,15 3,36 33 100 - - 

 

 

Com a finalidade de investigar possíveis relações entre os problemas externalizantes e 

as variáveis sociodemográficas, foram realizadas análises correlacionais entre as variáveis 

idade do pai, idade da criança, escolaridade do pai, quantidade de filhos e renda familiar com 

as seis síndromes e escalas do CBCL. A Tabela 3 apresenta os dados de correlação, 

demonstrando que a variável idade do pai esteve correlacionada moderada e positivamente com 

o escore total de problemas de comportamento externalizantes (ρ = 0,31, p < 0,05) e apresentou 

fraca correlação positiva com o escore da síndrome comportamento agressivo (ρ = 0,29, p 

<0,05). O número de filhos foi outra variável que apresentou correlações, moderadas e 

positivas, com o escore total de problemas de comportamento externalizantes (ρ = 0,30, p < 

0,05) e com os problemas de oposição e desafio (ρ = 0,36, p = 0,05).  

 

Tabela 3 

Correlações entre os escores das escalas de problemas externalizantes e as variáveis 

sociodemográficas (n = 33) 

Escalas do CBCL Idade 

do pai 

Idade da 

criança 

Escolaridade 

do pai  

Número 

de filhos 

Renda 

familiar 

Problemas de Comportamento Externalizantes 0,31* 0,14 -0,12 0,30* 0,05 

Comportamento de Quebrar Regras 0,13 0,13 -0,12 0,18 -0,19 

Comportamento Agressivo 0,29* 0,11 -0,09 0,28 0,12 

Escalas Baseadas no DSM-IV-R      

Problemas de Oposição e Desafio 0,26 -0,06 -0,06 0,36* 0,55 

Problemas de Conduta 0,19 0,21 -0,20 0,23 -0,20 

*p < 0,05; **p < 0,01 
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Foram analisadas diferenças de sexo com relação à classificação das escalas de 

problemas externalizantes do CBCL através do teste de Mann-Whitney. A análise não revelou 

diferenças estatisticamente significativas entre meninos e meninas como relação aos problemas 

externalizantes, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4  

Médias e desvios padrão, Valor de U e nível de significância dos totais das escalas de 

problemas externalizantes, considerando o sexo das crianças  

Escalas do CBCL Meninos         

(n = 14) 

Meninas            

(n = 19) 

  

 M (DP) M (DP) U p 

Problemas de Comportamento Externalizantes 55,64 (8,90) 52,95 (7,22) 113,00 0,48 

Comportamento de Quebrar Regras 54,93 (5,69) 52,11 (2,02) 96,50 0,18 

Comportamento Agressivo 58,07 (8,13) 56,00 (5,73) 120,00 0,65 

Escalas do CBCL baseadas no DSM-IV-R     

Problemas de Oposição e Desafio 55,64 (8,53) 54,89 (5,93) 115,00 0,52 

Problemas de Conduta 53,71 (3,42) 52,74 (3,34) 107,50 0,35 

 

 

Parte II – Análise das habilidades e práticas do pai 

 

 Esta seção apresenta os dados relativos a três categorias comportamentais sobre a 

interação pai-criança, a saber, as habilidades sociais educativas paternas, as variáveis de 

contexto e as práticas negativas dos pais, obtidos através do Roteiro de Entrevista de 

Habilidades Sociais Educativas Parentais – RE-HSE-P. A Tabela 5 apresenta as médias e 

desvios padrão dessas três categorias comportamentais descritas pelo instrumento, sendo as 

duas primeiras relativas aos aspectos positivos da interação pai-criança e a última aos aspectos 

negativos. Primeiro, as habilidades sociais educativas paternas (HSE-P), que equivalem às 
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práticas positivas, associadas ao favorecimento do desenvolvimento infantil, quando, por 

exemplo, o pai interage com o filho elogiando, incentivando, brincando, falando/conversando, 

ou expressando-se na ausência do filho diante de um conflito. Segundo, os escores das variáveis 

de contexto (CONT) que descreve o número de vezes que os pais citam situações e interações 

contingentes aos comportamentos de pais e filhos. Por último, as práticas educativas negativas 

(PR NEG), que compõe aspectos negativos da interação e mensuram respostas paternas como, 

por exemplo, dizer não sem explicação, gritar, bater e retirar privilégios. Essas variáveis foram 

medidas a partir no número de itens em que os pais afirmaram utilizar estratégias associadas a 

essas categorias no RE-HSE-P, produzindo escores quanto à qualidade da interação. A média 

dos escores das habilidades sociais educativas paternas foi de 7,85 (DP = 2,38). Para as 

variáveis de contexto a média dos escores obtida foi de 10,94 (DP = 4,07) e para as práticas 

educativas negativas a média foi 4,82 (DP = 3,58). Considerando-se os escores de referência 

para identificar aspectos comportamentais negativos e positivos da interação pai-criança, a 

codificação descrita pelas normas do RE-HSE-P prevê, como citado na subseção de 

instrumentos, a classificação em não-clínica e clínica, como base no número de itens citados 

para nas perguntas que compõem as categorias comportamentais habilidades sociais educativas 

paternas, variáveis de contexto e práticas educativas negativas. Conforme essas definições, a 

média dos escores da categoria de habilidades sociais educativas paternas obtida pelos 

participantes pode ser classificada como clínica (que inclui escores entre zero e nove), quando 

os pais relatam baixo número de interações positivas com seu filho, considerado déficit do 

repertório das habilidades sociais educativas. Os escores médios obtidos nas variáveis de 

contexto atendem à classificação não clínica (escores maiores que 10), indicando que os pais 

relataram número satisfatório de episódios de interação. Para as práticas educativas negativas, 
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a média dos escores obtidos também atendem à classificação não clínica (menores que cinco), 

indicando que os pais da amostra relataram poucos episódios de interação negativa.  

Assim como descrito nas análises dos problemas externalizantes na seção anterior, 

optou-se pelo agrupamento das categorias clínica e limítrofe, classificando-se os escores das 

categorias comportamentais em não clínicos e clínicos somente. Considerando essa divisão, 

ainda na Tabela 5, estão apresentadas a frequência e a porcentagem de pais que obtiveram 

escores nas classificações clínica e não clínica, nas três categorias comportamentais 

investigadas através do RE-HSE-P. Dessa forma, na categoria de habilidades sociais educativas 

paternas, sete (21,2%) pais obtiveram escores de referência para a identificação de aspectos 

positivos da interação na classificação não clínica, enquanto 26 (78,8%) obtiveram escores que 

se enquadram na classificação clínica. Para as variáveis de contexto, 22 (66,7%) pais obtiveram 

escores classificados como não clínicos e 11 (33,3%) como clínicos, sugerindo que a maioria 

deles apresentou satisfatória variedade de contextos de interação positiva com seus filhos. Na 

categoria comportamental de práticas educativas negativas, 20 (60,6%) pais obtiveram escores 

classificados como não clínicos e 13 (39,4%) como clínicos.   

 

Tabela 5 

Média e desvio padrão dos escores das categorias comportamentais de habilidades sociais 

educativas paternas, variáveis de contexto e práticas educativas negativas dos pais (n = 33) e 

distribuição de participantes por escores não clínicos e clínicos  

 
Categorias do RE-HSE-P M DP Não-Clínica  Clínica 

   n % n % 

Habilidades Sociais Educativas Paternas 7,85 2,38 7 21,2 26 78,8 

Variáveis de Contexto 10,94 4,07 22 66,7 11 33,3 

Práticas Educativas Negativas 4,82 3,58 20 60,6 13 39,4 
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A Tabela 6 apresenta a média e o desvio padrão dos escores obtidos nas categorias 

comportamentais do RE-HSE-P, considerando a classificação que identifica aspectos 

comportamentais não clínico e clínico na interação pai-criança. A respeito das habilidades 

sociais educativas paternas os pais que obtiveram escores classificados como não clínicos 

apresentaram uma média de 11,57 (DP = 1,51), enquanto os pais da categoria clínica obtiveram 

a média dos escores de 6,85 (DP = 1,84). De acordo com as normas do instrumento esse escore 

pode ser considerado baixo e é classificado na categoria clínica, ou seja, quando o pai apresenta 

baixa qualidade da interação, considerando o relato de episódios de interação positiva com seu 

filho. Quanto às variáveis de contexto, os pais que compuseram a categoria não clínica 

apresentaram a média dos escores de 13,05 (DP = 3,24), sugerindo variedade satisfatória de 

contextos de interação positiva, conforme as normas do instrumento, já os pais da categoria 

clínica obtiveram média de 6,73 (DP = 1,34), apresentando poucos relatos de contextos de 

interações positivas do pai com a criança.  Para os aspectos negativos da interação, que 

englobam as práticas educativas negativas, os pais que obtiveram escores classificados na 

categoria não clínica apresentaram média de 2,50 (1,60). Os pais da categoria clínica 8,38 

(2,72), considerado um escore alto, que representa o uso expressivo de práticas negativas de 

educação, como, por exemplo, ameaçar, bater, gritar, retirar privilégios e dizer não sem 

explicação de interações negativas do pai com o filho.  

 

Tabela 6 

Média e desvio padrão dos escores das categorias comportamentais Habilidades Sociais 

Educativas Paternas, Variáveis de Contexto e Práticas Educativas Negativas por classificação 

clínica e não-clínica  

Categorias do RE-HSE-P Não-Clínico  Clínico  

 M DP n M DP n 
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Habilidades Sociais Educativas Paternas 11,57 1,51 7 6,85 1,34 26 

Variáveis de Contexto 13,05 3,24 22 6,73 1,34 9 

Práticas Educativas Negativas 2,50 1,60 20 8,38 2,72 13 

 

Foram conduzidas análises de correlação, com o objetivo de verificar eventuais relações 

entre as variáveis sociodemográficas e as estratégias de interação (habilidades sociais 

educativas parentais e práticas negativas) utilizadas pelos pais com seus filhos. A Tabela 7 

apresenta os dados de correlação entre as variáveis idade do pai, idade da criança, escolaridade 

do pai, quantidade de filhos e renda familiar com as três escalas do RE-HSE-P, demonstrando 

que não foram verificadas relações entre as variáveis descritas. 

 

Tabela 7 

Correlações entre as categorias de habilidades sociais educativas, variáveis de contexto, 

práticas negativas e variáveis sociodemográficas (n = 33) 

Categorias do RE-HSE-P Idade 

do pai 

Idade da 

criança 

Escolaridade 

do pai  

Quantidade 

de filhos 

Renda 

familiar 

Habilidades Sociais Educativas Paternas -0,70 0,17 -0,04 0,04 0,07 

Variáveis de Contexto 0,02 -0,06 -0,10 -0,00 0,12 

Práticas Educativas Negativas -0,07 -0,04 -0,12 0,22 -0,17 

 

Foi utilizado o teste estatístico Mann-Whitney para verificar diferenças estatisticamente 

significativas, comparando-se dois grupos de crianças, meninos e meninas, com relação às 

médias dos escores obtidas pelos pais nas escalas de habilidades sociais educativas paternas, 

variáveis de contexto e práticas educativas negativas. O teste revelou que não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre meninos e meninas, ou seja, os pais parecem interagir numa 

variedade de contextos semelhantes e emitir habilidades sociais educativas e práticas negativas 

independente do sexo da criança, conforme apresentado na Tabela 8. 



61 
 

 

Tabela 8 

Médias e desvios padrão, Valor de U e nível de significância dos totais de Habilidades Sociais 

Educativas Paternas, Variáveis de Contexto e Práticas Negativas do pai, considerando o sexo 

das crianças 

Categorias do RE-HSE-P  Meninos         

(n = 14) 

Meninas            

(n = 19) 

  

 M (DP) M (DP) U P 

Habilidades Sociais Educativas Paternas 7,64 (2,02) 8,00 (2,66) 122,00 0,70 

Variáveis de Contexto 10,29 (3,56) 11,42 (4,45) 65,50 0,15 

Práticas Educativas Negativas 5,00 (3,67) 4,68 (3,60) 123,50 0,73 

 

 

Parte III – Relação entre problemas externalizantes e as habilidades sociais educativas e 

as práticas negativas do pai 

 

Nesta seção são examinadas as relações entre as habilidades sociais educativas, 

variáveis de contexto e as práticas negativas dos pais e os problemas externalizantes dos filhos, 

especificamente quanto às hipóteses investigadas, de que quanto maiores os escores de 

habilidades paternas menores os escores de problemas externalizantes dos filhos e de que 

quanto maiores os escores de práticas educativas negativas dos pais maiores os escores de 

problemas externalizantes dos filhos. Para tanto foram conduzidas análises de correlação e 

comparação de grupos através do teste Mann-Whitney.  

O teste de correlação de Spearman revelou, conforme apresentado na Tabela 9, a 

ausência de correlações entre os problemas externalizantes dos filhos, através das escalas e 

síndromes do CBCL, e as habilidades sociais educativas dos pais, obtida através do RE-HSE-

P. As análises também indicaram correlações positivas, moderada entre as variáveis de contexto 

e as escalas problemas de comportamento externalizantes (ρ = 0,32, p < 0,05) e fraca com 
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comportamento agressivo (ρ = 0,29, p < 0,05). Ao mesmo tempo, as análises apresentadas na 

Tabela 9 demonstraram ainda a presença de correlação positiva moderada (ρ = 0,34, p < 0,05) 

entre a categoria de práticas educativas negativas e a escala problemas de comportamento 

externalizantes, e forte correlação positiva (ρ = 0,53, p < 0,01) entre a categoria de práticas 

educativas negativas e a escala de comportamento de quebrar regras do CBCL, bem como entre 

a mesma categoria e a escala baseada no DSM-IV-R, problemas de conduta (ρ = 0,51, p < 0,01) 

medida pelo mesmo instrumento. Esses resultados indicam que quanto mais práticas educativas 

negativas os pais utilizam para lidar com seus filhos, mais problemas externalizantes as crianças 

tendem a apresentar. 

 

Tabela 9 

Correlações entre os escores das escalas de problemas externalizantes das crianças e das 

categorias de habilidades sociais educativas, variáveis de contexto e práticas educativas 

negativas dos pais (n = 33) 

Escalas do CBCL HSE-P Variáveis de 

Contexto 

PR-NEG 

Problemas de Comportamento Externalizantes 0,20 0,32* 0,34* 

Comportamento de Quebrar Regras 0,17        0,28 0,53** 

Comportamento Agressivo 0,16 0,29* 0,27 

Escalas baseadas no DSM-IV-R    

Problemas de Oposição e Desafio 0,11 0,26 0,26 

Problemas de Conduta 0,00 0,22 0,51** 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 

Para avaliar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

dos escores obtidas pelos pais nas escalas de habilidades sociais educativas paternas e práticas 

educativas negativas, com relação à classificação da escala de problemas de comportamento 
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externalizantes das crianças nas categorias não clínica e clínica, foi utilizado o teste estatístico 

Mann-Whitney. A Tabela 10 apresenta esses resultados demonstrando que não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos.  

 

Tabela 10 

Médias e desvios padrão, valor de U e nível de significância dos escores das categorias de 

habilidades sociais educativas paternas, variáveis de contexto e práticas educativas negativas, 

considerando as categorias não clínica e clínica de problemas externalizantes de 

comportamento  

Escalas do RE-HSE-P Problemas Externalizantes de 

Comportamento CBCL 

  

 Não Clínico         

(n = 25) 

Clínico              

(n = 8) 

  

 M (DP) M (DP) U P 

Habilidades Sociais Educativas Paternas 7,48 (2,23) 9,00 (2,61) 70,50 0,22 

Variáveis de Contexto 10,16 (3,19) 13,38 (5,65) 65,00 0,15 

Práticas Educativas Negativas 4,04 (2,89) 7,25 (4,59) 59,00 0,08 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a relação entre o repertório de habilidades 

sociais educativas paternas e os problemas externalizantes na infância. A hipótese inicial do 

estudo era de que quanto maior o repertório de habilidades sociais educativas paternas menores 

seriam os escores de problemas externalizantes dos filhos. Ao mesmo tempo, esperava-se que 

quanto mais práticas educativas negativas os pais utilizassem, maiores seriam os escores dos 

problemas externalizantes das crianças.  

A primeira hipótese não foi confirmada. As habilidades sociais educativas dos pais não 

apresentaram correlação com os escores de problemas externalizantes. Esse achado vai de 

encontro aos resultados de grande parte das pesquisas anteriores, que sugerem o impacto das 

habilidades paternas, assim como das maternas, na proteção contra a aquisição de problemas 

externalizantes e no desenvolvimento de comportamentos prossociais e da competência social 

da criança (Bronte-Tinkew, 2006; Cia & Barham, 2009; Fantinato & Cia, 2015; Lamb, 2012; 

Lamb, 2012; Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, & Bremberg, 2008; Torres, Verissimo, 

Monteiro, Ribeiro, & Santos, 2014). 

Entretanto, embora escassos, alguns trabalhos também alcançaram resultados na mesma 

direção dos achados do presente estudo, a saber, a ausência de efeito do envolvimento e 

interação positiva do pai no desenvolvimento da criança, como sugeriram Sakari et al. (2008) 

e McLoyd, Cauce, Takeuchi e Wilson (2000) em estudos de revisão sistemática. Outros estudos 

também não verificaram relações significativas entre práticas educativas e habilidades sociais 

parentais e problemas externalizantes/agressividade, no contexto da maternidade, como 

ressaltaram Lins, Alvarenga, Paixão, Almeida e Costa (2012) num estudo de revisão da 
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literatura nacional. Da mesma forma, mais recentemente, Pougnet et al. (2014) também não 

encontraram relação entre o envolvimento paterno e os problemas externalizantes. Braza et al. 

(2013) também verificaram resultados semelhantes com famílias espanholas e não encontraram 

relações entre os problemas externalizantes e os estilos paternos. Torres et al. (2014) 

acrescentaram, mais especificamente, a respeito dos efeitos das interações e envolvimento do 

pai sobre os resultados desenvolvimentais das crianças, que estes estão relacionados a uma série 

de fatores como variáveis do pai, da criança e da família, que precisam ser consideradas.  

Além dos aspectos conceituais e metodológicos que poderiam explicar tais diferenças 

entre os achados de diferentes estudos, outras duas hipóteses explicativas também são 

plausíveis. O primeiro aspecto a ser considerado diz respeito à participação dos pais na 

educação dos filhos. Apesar das mudanças recentes na função social e papel paterno na família 

e nos cuidados com os filhos (Lamb, 2012), os pais ainda se envolvem e participam dos 

cuidados e educação dos filhos em menor frequência do que as mães, como sugerem alguns 

estudos (Alvarenga et al., 2009; Bolsoni-silva & Marturano, 2007; Cia, Pamplin, et al., 2006; 

Cia, Pereira, et al., 2006; Gryczkowski, Jordan, & Mercer, 2010). Nesse sentido, Bolsoni-Silva 

(2003), comparando as habilidades sociais educativas de pais e mães de pré-escolares, verificou 

que as mães são mais participativas e adequadas na educação dos filhos. Gryczkowski et al. 

(2010) verificaram que as mães relataram níveis mais elevados de envolvimento e práticas 

positivas. Outros estudos também obtiveram resultados semelhantes (Bolsoni-Silva, 2003; 

Bolsoni-Silva & Marturano, 2008). Na mesma direção Rabinovich, Moreira e Franco (2012), 

investigando 170 famílias baianas, constataram que as mães oferecem mais suporte emocional 

e se envolvem mais em atividades de cuidados e brincadeiras em comparação com os pais. 

Nesse sentido, pode ser que os pais tenham menos oportunidades do que as mães de interagirem 

com seus filhos em contextos ou situações que permitam a aproximação e interações positivas. 
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Desse modo, as habilidades ou práticas paternas positivas teriam menor probabilidade de afetar 

o comportamento infantil por serem menos frequentes os episódios de interação em contextos 

positivos.  

Um segundo aspecto pode ser considerado para explicar esses achados. A explicação 

pode estar relacionada às reservas comportamentais das crianças, talvez influenciadas pelas 

práticas positivas e facilitadoras das mães.  Nesse sentido, alguns estudos recentes têm 

investigado a influência simultânea das estratégias ou práticas educativas maternas e paternas 

para a aquisição e manutenção de certos repertórios de seus filhos e encontraram resultados 

importantes. Murray et al. (2014), verificaram que as práticas negativas do pai predisseram 

comportamentos agressivos de adolescentes especialmente quando a qualidade da relação mãe-

criança era insatisfatória, sugerindo o papel mediador das práticas maternas no efeito da 

interação de pais para o desenvolvimento infantil. 

Na mesma direção, Verhoeven, Junger, van Aken, Deković e van Aken (2010) 

conduziram um estudo, no contexto holandês, com 104 meninos em idade pré-escolar com o 

objetivo de investigar o papel simultâneo de dimensões da parentalidade (suporte, controle 

psicológico e uso de punição física) de pais e de mães nos comportamentos externalizantes 

exibidos por seus filhos. Os autores evidenciaram que o comportamento materno, isoladamente, 

explicou melhor os comportamentos externalizantes dos filhos do que os comportamentos 

paternos.  

Outra evidência foi o estudo de Jia, Kotila e Schoppe-Sullivan (2012) que investigou o 

efeito moderador do suporte coparental na relação entre o envolvimento do pai e os problemas 

de comportamento de crianças de quatro anos em 112 famílias norte-americanas. Não foram 

verificadas correlações entre o envolvimento dos pais em brincadeiras e cuidados e os escores 

de problemas externalizantes e competência social das crianças, embora os resultados tenham 
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demonstrado efeito preditor, porém apenas quando acompanhado pelo suporte coparental. 

Mendonça et al. (2011) verificaram que, em situação de interação mãe-criança e pai-criança, 

mães e pais apresentaram relativamente mesma proximidade de contato com seu filho. Contudo, 

em situações de interação, quando pai, mãe e criança estiveram presentes ao mesmo tempo, foi 

observado que os pais estavam menos envolvidos e mais distantes de seu filho em comparação 

às mães. 

 Nesse sentido, para investigar as associações entre dimensões parentais específicas e os 

problemas externalizantes na infância é necessário considerar a influência de diferentes 

contextos (Mendonça et al., 2011), especialmente outros padrões de práticas e comportamentos 

parentais que são exibidos dentro da família (Verhoeven et al., 2010). Jenkins (2012) afirma 

que um dos desafios mais significativos no estudo da parentalidade é isolar os papéis individuais 

nas relações parentais, sugerindo que investigações que considerem o contexto familiar em toda 

sua complexidade constituiriam um mecanismo importante para alcançar esse objetivo. 

Com o objetivo de descrever as interações estabelecidas entre pais e filhos, identificando 

os contextos ou situações nas quais os comportamentos dos pais geraram respostas dos filhos e 

vice-versa, avaliou-se ainda a variedade de contextos de interação pai-filho na qual as 

habilidades paternas eram utilizadas, com a expectativa de que o número total de contextos 

estivesse negativamente correlacionado aos problemas externalizantes. De modo geral, os pais 

relataram variados momentos e situações de interações com seus filhos, contudo, 

contrariamente à expectativa inicial, as variáveis de contextos se correlacionaram positivamente 

com os escores de problemas externalizantes. Ressalta-se que, apesar da escala de variáveis de 

contexto estar relacionada aos aspectos positivos da interação pai e filho, o manual do RE-HSE-

P, ao apresentar os resultados da análise fatorial para investigação da validade de construto, 

explica que essa escala carregou para os dois fatores identificados, características positivas e 
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negativas da interação, em função da relação contingente entre comportamento de pais e filhos 

avaliado pelo instrumento, atestando a capacidade empírica de mensurá-la, avaliando os 

comportamentos parentais em função dos comportamentos dos filhos e vice-versa. Uma das 

possíveis explicações para esse achado seria a possibilidade de que os pais das crianças com 

mais problemas externalizantes interajam com seus filhos principalmente quando elas emitem 

respostas indesejadas, ou seja, quando comportamentos típicos do perfil externalizante estão 

acontecendo. Nesse sentido, apesar de utilizarem habilidades sociais educativas, o que seria 

altamente desejável, a utilização dessas habilidades nesse tipo de contexto poderia 

inadvertidamente reforçar as respostas inadequadas da criança. Por exemplo, se o pai utiliza 

práticas de expressão de sentimentos ou estabelecimento de limites predominantemente em 

contextos em que a criança está apresentando comportamentos perturbadores ou inadequados, 

a função das habilidades paternas pode tornar-se reforçadora dos comportamentos que as 

precedem, fortalecendo, assim, os problemas comportamentais da criança. (Bolsoni-Silva, 

2008) verificou que a habilidade social educativa do tipo comunicação pode produzir efeitos 

negativos sobre o comportamento infantil, por exemplo, quando ocorre diante de problemas 

externalizantes dos filhos. Infelizmente não foi possível analisar detalhadamente os tipos de 

contexto em que as habilidades paternas ocorriam. Analisou-se simplesmente o número de 

contextos relatados pelo pai. Nesse sentido, a hipótese explicativa que está sendo explorada tem 

caráter meramente especulativo, e precisa ser respaldada por evidências em futuras análises.   

Bolsoni-Silva e Marturano (2010) observaram que quando o pai apresenta dificuldades 

em identificar repertórios adequados e habilidosos dos filhos, a criança tende a apresentar mais 

problemas de comportamento. Muitas vezes os pais não aproveitam as oportunidades de 

interagir com seus filhos e oferecer consequências positivas para esses comportamentos, 

produzindo manutenção de repertório. A esse respeito, conforme sugeriu Guilhardi (2002) é 
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necessária a participação direta e ativa dos pais no processo de modelagem e instalação de 

comportamentos desejáveis, especialmente dispondo de tempo para interagir com seu filho. 

Além disso, as interações positivas devem ser contingentes a qualquer comportamento da 

criança, com exceção daqueles que impliquem em risco para a criança ou outras pessoas. Dessa 

forma, nas oportunidades de interação com seus filhos os pais devem ser consistentes na 

emissão de diferentes habilidades sociais educativas que envolvam comunicação, expressão de 

sentimentos e estabelecimento de limites, que favoreçam a interação positiva e a aproximação 

com o filho. 

De qualquer modo, alguns autores têm sinalizado a importância e contribuição dos 

contextos de interação entre pais e filhos para o desenvolvimento de repertório de habilidades 

sociais da criança (Bolsoni-Silva & Marturano, 2004; Leme & Bolsoni-Silva, 2010), 

especialmente por se tratarem de contingências oportunas para os pais oferecerem modelos e 

modelar respostas de seus filhos. As habilidades de comunicação, expressão de sentimento e 

estabelecimento de limites podem ocorrer em diversas situações de interação social, como 

refeições e lazer, diante de perguntas e dúvidas dos filhos, podendo minimizar os efeitos das 

práticas negativas e proteger contra o surgimento e manutenção de problemas de 

comportamento (Bolsoni-Silva & Marturano, 2007). Nesse contexto, quando utilizam práticas 

educativas socialmente habilidosas os pais reduzem eventos aversivos, como quando os filhos 

são desobedientes, e ao mesmo tempo produzem reforçadores positivos, obtendo afeto e 

proximidade deles, fortalecendo o repertório habilidoso do pai (Patterson, 2002). Porém, como 

foi constatado neste estudo, os pais relataram déficit na emissão de habilidades sociais 

educativas, indicado pela classificação da média desses escores na categoria clínica, por mais 

que tenham mantido variados contextos de interação. 
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É possível que, algumas vezes, a interação com os filhos aconteça diante de situações 

que envolvam comportamentos paternos que se encontram sob controle preponderante de outras 

variáveis do que propriamente dos comportamentos dos filhos. Por exemplo, quando os pais 

chegam cansados ou irritados em casa, quando estão frustrados, nervosos ou tristes, é possível 

que o pai interaja, aversiva ou permissivamente, de forma pouco contingente ao comportamento 

da criança, contribuindo para que os filhos possam aprender a discriminar o estado emocional 

dos pais e não necessariamente os próprios comportamentos adequados ou inadequados. Nesse 

caso, a criança poderia apresentar maiores dificuldades em prever as consequências das próprias 

ações e o tipo de interação gerada por seu comportamento, ou seja, o tipo de estratégia do pai 

para lidar com certos comportamentos dela. Os achados do presente estudo sugerem que, apesar 

da variedade de contextos de interação que os pais relataram, é possível que ocorram com maior 

frequência a emissão de habilidades sociais educativas em contextos em que a criança se 

comporta de forma indesejada, contribuindo para a manutenção dos problemas externalizantes 

e inibindo o efeito discriminativo produzido pelas consequências das respostas dos pais e de 

filhos em interação, como tende a ocorrer quando as respostas dos pais são de fato contingentes 

aos comportamentos adequados ou inadequados da criança.  

Os resultados corroboraram a segunda hipótese do estudo, indicando que quanto mais 

práticas negativas os pais utilizaram, mais problemas externalizantes seus filhos apresentaram. 

Esses resultados apoiam os achados da literatura, que apontam para os efeitos deletérios das 

estratégias coercitivas para o desenvolvimento de problemas de comportamento (Alvarenga & 

Piccinini, 2001; Cia & Barham, 2009; Harper, 2010; Leme & Bolsoni-Silva, 2010; Patterson et 

al, 1989; Patterson, 2002; Vieira, Mendes, & Guimarães, 2010; Zhang, 2013).  

No presente estudo as práticas paternas negativas avaliadas através do RE-HSE-P 

envolvem interações do pai com a criança nas quais ele pode ameaçar bater e retirar privilégios, 
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colocar a criança de castigo, bater, gritar, brigar, xingar, dizer não sem explicação, dar bronca 

de forma autoritária, fazer acusações sobre o cônjuge, fazer chantagem, entre outras 

possibilidades, que são práticas do tipo não habilidosas ativas. O instrumento também descreve 

outras interações paternas como fazer comentários sem entusiasmo, não fazer nada, observar, 

ouvir e tentar se esquivar, que são consideradas práticas não habilidosas passivas. Outas práticas 

negativas envolvem o pai sentir-se mal, chateado, frustrado, impotente, preocupado, nervoso, 

sem autoridade, dentre outras. Os resultados demonstraram que a utilização de práticas como 

essas está relacionada a comportamento infantis como mentir, ameaçar pessoas, discutir muito, 

desobedecer, perturbar os outros, agredir os outros, dentre outros problemas do perfil 

externalizantes. Outros estudos verificaram as mesmas relações (Cia & Barham, 2009; Harper, 

2010; Marin et al., 2012; Raya et al., 2011; Trautmann-Villalba et al., 2006).  

Esses achados, do presente estudo e dos demais, fortalecem a relação entre os problemas 

externalizantes das crianças e certos comportamentos paternos que envolvem estratégias 

coercitivas. Skinner (1953/2003) debateu os efeitos dessas contingências descrevendo três 

efeitos principais. Inicialmente, a eliciação de repostas incompatíveis, quando por exemplo, o 

pai utiliza estratégias físicas para interromper o comportamento inadequado da criança e os 

respondentes eliciados são incompatíveis com a manutenção da resposta punida. Depois, 

relacionado a um efeito mais permanente da punição, o fato de que o comportamento punido 

passa a funcionar como estímulo condicionado, evocando um comportamento incompatível e 

eliciando emoções como culpa e vergonha. Por último, o efeito fortalecedor de repertório que 

reduz a estimulação aversiva, como quando a criança mente como forma de escapar de uma 

bronca do pai. Também a esse respeito Guilhardi (2002) sinaliza que essas interações podem 

incluir contingências coercitivas, como, por exemplo, repreender e se afastar, que produzem ao 

mesmo tempo, tanto comportamentos inadequados de contra controle e oposição como mentir 
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ou agredir, quanto sentimentos desagradáveis como a ansiedade, a raiva e a culpa. Quando 

utilizam estratégias coercitivas os pais têm como objetivo interromper comportamentos que 

consideram inadequados, para tanto lançam mão de estimulação aversiva ameaçando bater ou 

retirar privilégios, repreendendo verbalmente o comportamento do filho, o colocando de castigo 

ou suspendendo reforçadores e forçando fisicamente a criança a se comportar de determinada 

forma, ou ainda batendo na criança. Segundo alguns autores ( Patterson et al., 1992; Patterson, 

2002; Sidman, 1989/1995; Todorov, 2001) a manutenção do comportamento de punir está 

relacionada principalmente aos efeitos da punição sob o comportamento do punidor, como a 

cessação imediata da resposta punida, ou seja, produzindo reforço negativo quando, diante dos 

berros do pai, a criança interrompe um comportamento indesejado. Contudo, ao utilizarem tais 

formas de controle, os pais podem, em curto prazo eliminar os comportamentos inadequados, 

contudo, ao mesmo tempo estão oferecendo modelos e favorecendo a aquisição e manutenção 

de problemas externalizantes. Além disso, tais estratégias dos pais podem estar modelando 

comportamentos discriminados a partir de antecedentes que sinalizam a punição, como a 

presença do pai, porém, mantendo o padrão de comportamentos inadequados em outros 

contextos e exigindo, para controlar a resposta punida, a presença do agente controlador, no 

caso, o pai. Um outro efeito observado é a pouca efetividade dessas práticas para modelar 

comportamentos adequados, já que ao utilizarem práticas coercitivas os pais não demonstram 

qual seria o comportamento adequado a ser emitido. Outro efeito importante diz respeito às 

emoções. As crianças podem desenvolver respostas emocionais associadas ao estímulo 

antecedente à emissão de comportamentos inadequados. Nesse caso, o próprio pai ou situações 

relacionadas a ele podem adquirir função aversiva, comprometendo o relacionamento e a 

aproximação entre pai e filho. O uso da punição também pode estar acompanhado de 

reforçadores. Especialmente quando a criança está sofrendo privação de afeto e atenção do pai, 
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emitir comportamentos inadequados pode ser a principal fonte de reforçadores, tornando a 

punição um reforçador condicionado. Ao mesmo tempo, o uso dessas práticas pode 

desfavorecer o uso de práticas mais contingentes, assertivas e reforçadoras para pais e filhos, 

que contribuem para um relacionamento mais favorável ao desenvolvimento socioemocional 

da criança. Sendo assim, os efeitos colaterais da punição acabam por suprimir os possíveis 

benefícios produzidos por ela, especialmente na falta de modelos ou fontes de reforçamento 

alternativas (Sidman, 1989/1995), como as práticas maternas positivas facilitadoras.  

Vale ressaltar ainda que a utilização tanto de práticas como a punição verbal, ameaça de 

punição, privação, coação e punição física, quanto de estratégias permissivas e negligentes 

também podem ser influenciadas pelo contexto cultural. Nesse sentido, como salientou 

Guilhardi (2002) muitos dos erros dos pais na educação dos filhos ocorrem por falta de 

conhecimento sobre como, por um lado, minimizar ou eliminar comportamentos inadequados 

e, por outro, instalar e manter comportamentos adequados, sinalizando a necessidade de 

estratégias educativas e informativas, possivelmente podendo-se acrescentar o 

desconhecimento dos efeitos deletérios das práticas negativas.  

Não foram verificadas correlações entre os dados sociodemográficas e os escores de 

habilidades sociais educativas paternas e de práticas negativas. Com relação aos problemas 

externalizantes, foram encontradas correlações positivas entre a idade do pai e o número de 

filhos e o escore total de problemas externalizantes, bem como entre a idade do pai e a sub 

escala de comportamento agressivo, e entre o número de filhos e o escore da síndrome 

problemas de oposição e desafio. O número de filhos parece ser um contexto favorável ao 

desenvolvimento de problemas externalizantes. Esse achado pode ser explicado pelo aumento 

da demanda pela atenção e intervenção do pai quando existem mais filhos em casa, sendo 

necessário dispor de tempo para cada um deles, ao mesmo tempo em que outras funções sociais 
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se sobrepõem, como as atividades laborais, conjugais e de lazer. Pode ser que, com o aumento 

no número de filhos, outras variáveis sobrecarreguem os pais, como, por exemplo, o aumento 

das despesas financeiras e o impacto da condição socioeconômica. Da mesma forma, com mais 

filhos em casa podem haver mais conflitos na família, os pais têm que lidar e administrar 

desentendimentos entre os irmãos, entre outras circunstâncias. Essas condições antecedentes 

podem evocar práticas negativas, como punição ou disciplina relaxada. A idade do pai também 

esteve positivamente correlacionada com os problemas externalizantes. Não estão claros os 

fatores que podem explicar essa relação e é necessário que outras investigações a confirmem e 

explorem hipóteses explicativas. Não foram verificadas diferenças entre meninos e meninas 

com relação tanto aos problemas externalizantes, quanto às práticas negativas e habilidades dos 

pais. Esse resultado encontra apoio na literatura, já que os achados de outros estudos são pouco 

consistentes, alguns ressaltaram essas diferenças (Chang, Olson, Sameroff, & Sexton, 2011; 

Leme & Bolsoni-silva, 2010; Leve, Kim, & Pears, 2005; Sherman et al., 2011; Torres, et al., 

2014) e outros não (Anselmi et al., 2004; Bolsoni-Silva, Marturano, Pereira, & Manfrinato, 

2006; McKinney, 2010). Esses achados inconsistentes podem ser entendidos à luz das 

diferenças socioculturais, econômicas e familiares. Em determinados contextos o padrão de 

socialização praticado pode favorecer o desenvolvimento de problemas externalizantes em 

meninos em comparação às meninas e vice-versa. Da mesma forma, aspectos como o tipo de 

família, a qualidade da relação dos pais, a condição socioeconômica da família e as próprias 

experiências dos genitores com seus pais, podem produzir diferenças de gênero nas habilidades 

e práticas. 

Poucos estudos têm sido hábeis em isolar mecanismos precisos pelos quais tipos 

específicos de práticas paternas podem ser relacionadas tanto a comportamentos prossociais 

quanto aos problemas de comportamento na infância (Fagan et al., 2014; Bronte-Tinkew, 2006). 
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O presente estudo compartilha dessa limitação, especialmente devido ao número reduzido de 

participantes na amostra e à falta de controle de variáveis importantes, como a qualidade das 

interações maternas e do relacionamento conjugal, para a explicação dos problemas 

externalizantes. Contudo, ressalta-se o caráter exploratório deste trabalho, especialmente a 

ênfase sobre a interação pai-criança, que muitas vezes tem papel coadjuvante (Berkien et al., 

2012, Cia et al., 2007, Connell & Goodman, 2002; Lamb, 2012; Phares et al., 2005), mesmo 

diante das evidências sobre o impacto da relação pai-criança sobre o desenvolvimento (Lamb, 

2012; Bolsoni-Silva & Marturano, 2010; Cia & Barham, 2009; Harper, 2010; Cia & Barham, 

2009; Harper, 2010; Trautmann-Villalba et al., 2006; Zhang, 2013).       

De uma forma geral, parte dessa dificuldade em compreender o papel isolado do pai 

para o desenvolvimento infantil pode ser justificada pelo caráter dinâmico e relacional dessas 

interações. A complexidade dos relacionamentos familiares e das relações entre cada um de 

seus diferentes membros influencia mutuamente os comportamentos uns dos outros, sendo as 

interações que se estabelecem no contexto familiar um produto de influências recíprocas e 

contínuas, que não são lineares e sim funcionais (Ingberman & Hauer, 2006). Alguns 

pesquisadores têm sugerido dois caminhos na tentativa de minimizar tais dificuldades. Por um 

lado a utilização de métodos observacionais, no intuito de diminuir as discrepâncias entre dizer 

e fazer. Por outro, a condução de estudos que investiguem as relações parentais no contexto 

familiar mais amplo, incluindo as possíveis variáveis de controle que poderiam influenciar nos 

resultados. 

 

Considerações finais 
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A qualidade do relacionamento pai-filho é considerada por muitos pesquisadores, uma 

variável importante e significativamente influente para os desfechos desenvolvimentais. A 

pesquisa nesta área compreende questões como a participação dos pais nos cuidados dos filhos, 

as diferenças de interação e práticas educativas de pais e mães, o impacto do pai no 

desenvolvimento da competência social e dos problemas de comportamento, especialmente os 

externalizantes.  

Nesse contexto, os achados do presente estudo sugerem que as práticas educativas 

negativas têm um papel preponderante na aquisição e manutenção do padrão externalizante. Ao 

mesmo tempo, a ausência de relações entre as habilidades sociais educativas paternas e os 

problemas externalizantes aponta para a importância de se considerar também as características 

da interação mãe-filho e os contextos específicos em que as habilidades paternas ocorrem.  

Assim, os achados deste estudo sugerem a importância de novas investigações que 

adotem delineamentos mais sofisticados, que permitam a busca de aprofundamento sobre as 

contingências em que as habilidades e as práticas negativas paternas ocorrem, assim como a 

possibilidade de analisar os efeitos da qualidade da interação mãe-filho sobre as relações entre 

as práticas paternas e os problemas externalizantes. Além da repercussão sobre futuras 

investigações, o presente estudo também aponta para a importância de esforços para a 

divulgação, de caráter preventivo, de informações sobre os efeitos deletérios das práticas 

negativas e ao mesmo tempo a promoção de estratégias de intervenção que visem a favorecer 

as habilidades sociais educativas dos pais.    
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Instituto de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

MESTRADO E DOUTORADO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Convidamos o senhor para participar da pesquisa “Habilidades sociais educativas 

paternas e problemas externalizantes na infância”, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Patrícia Alvarenga, que busca estudar as interações entre o pai e seus filhos. Sua participação é 

voluntária e se dará por meio de uma entrevista, gravada em áudio, realizada na escola do seu 

filho ou na sua residência, sobre como o senhor lida com os comportamentos da criança.  

A participação do senhor nessa pesquisa gerará conhecimento que poderá contribuir 

para um melhor entendimento do desenvolvimento socioemocional das crianças, bem como de 

condições que poderão embasar futuras propostas de atividades preventivas e tratamentos mais 

eficazes que visem prevenir ou aliviar os problemas de comportamento em crianças.  

Por outro lado, esclarecemos sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 

sua participação no estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos 

ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, os riscos envolvidos com esse 

procedimento são mínimos visto que poderão ocorrer eventualmente, como em outras situações 

da vida cotidiana, caso algum dos pais entrevistados sintam algum desconforto psicológico, 

como tristeza ou angústia, ou ainda sintam-se emocionalmente sensibilizados ao tratar de algum 

tema ou caso alguma pergunta da entrevista suscite lembranças negativas.  

Caso isso ocorra, o senhor poderá interromper a entrevista, bem como poderá ser 

encaminhado para a realização de acompanhamento psicológico, sem ônus, em serviços 

gratuitos de clínica-escola de psicologia, das faculdades FTC, FAN ou FAT, do município de 

Feira de Santana-Ba, com vistas a limitar ou remediar os possíveis danos causados.  
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Se depois de consentir em sua participação o senhor desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes 

ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 

senhor não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração pela sua 

participação. 

Os dados da pesquisa serão armazenados durante o período de cinco anos, analisados 

e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer 

outra informação, o senhor poderá entrar em contato com o pesquisador pelo telefone (71) 

3283-6480, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Escola de 

Enfermagem - UFBA, na Rua Augusto Viana, s/n, Sala 435 - Canela - Salvador, Bahia, telefone 

(71) 3283-7615.  

Consentimento Pós–Informação 

 Eu, ___________________________________________________________, pai de 

_________________________________________________ fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

Feira de Santana-Ba, ___/_____/ 2014. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Participante                                               

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador



 
 
 

 

 

ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Instituto de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

MESTRADO E DOUTORADO  

 

 

FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DA FAMÍLIA 

 

 

Nome do Pai:..................................................................................................   Idade:.................   

Nome da Criança:...........................................................................................   Idade: ................   

Nome da escola da criança:   (   ) Pública ou (   ) Privada 

...................................................................................................................................................... 

Até que série você completou na escola? .................................................................................... 

Você trabalha? ( ) sim (   ) não /O que faz? 

...................................................................................................................................................... 

Este é seu primeiro filho? (   ) sim    (   ) não                 

A gravidez era (   ) esperada ou foi (   ) inesperada? 

Algum problema de saúde? (   )sim (   ) não.  Se sim, qual? 

......................................................................................................................................................

.Faz uso de alguma medicação? (   ) sim  (   )não. Se sim, qual? 

...................................................................................................................................................... 

Já foi atendido alguma vez por um psiquiatra? (   ) sim  (   ) não. Se sim, quando e por quê? 

......................................................................................................................................................

.Preencher o quadro abaixo com as informações sobre outros filhos  

Idade Sexo 

  

  

  

  

  

  

 

Estado civil: 

.................................................................................................................................. 

Como é o nome da mãe da criança? 

............................................................................................. 

Ela trabalha? (  ) sim  ( ) não. O que faz? .................................................................................... 

Caso:  



 
 
 

 

Até que série escolar ela completou? 

........................................................................................... 

Ela é a mãe dos seus outros filhos? 

.............................................................................................. 

A mãe da criança vive com você? (   ) sim (   ) não. Se sim, há quanto tempo 

......................................................................................................................................................   

Como você descreve seu relacionamento com a mãe da criança? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................    

Qual a sua situação atual de convívio com a criança?  

(   ) Mora com a criança 

(   ) Não mora com a criança, mas tem contato diariamente 

(   ) Não mora com a criança, mas fica com ela no fim-de-semana (ex.: pega a criança no 

sábado e entrega no domingo) 

(   ) Não mora com a criança, mas tem contato com ela pelo menos três vezes por semana 

(   ) Não mora com a criança, mas tem contato com ela uma vez por semana 

(   ) Não mora com a criança, mas tem contato com ela mais ou menos duas vezes por mês 

(   ) Raramente tem contato com a criança 

(   ) Não tem mais nenhum contato com a criança 

(   ) Outra situação: 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Quem é o principal cuidador da criança? 

..................................................................................... 

Com quem a criança mora? 

Parentesco com a 

criança 

Idade Sexo 

   

   

   

   

   

   

 

Preencher o quadro abaixo com as informações sobre quem mora na sua casa 

Parentesco com o 

pai 

Idade Sexo 

   

   

   



 
 
 

 

   

   

   

 

Qual é sua renda familiar? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Endereço:...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Telefones: .................................................................................................................................... 

Alternativa de contato (nome e telefone): 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Observações: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

  Data e local da entrevista: ......................................................................................................... 

  Pesquisador responsável: ...........................................................................................................    

 

 


