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GOMES, Júlio Antônio Moreira. Relações entre ambiente familiar e desempenho 
acadêmico. 2015. 76f. Dissertação (Mestrado em Educação), Univás, Pouso Alegre, 
2015. 
 

RESUMO 
 

O núcleo familiar é essencial ao desenvolvimento da criança, é o primeiro ambiente em 
que ela se insere, sendo o protótipo para as relações com o mundo. Um dos grandes 
temas educacionais debatidos na atualidade se refere à relação família e escola, aliança 
indispensável para um rendimento acadêmico desejável ao aluno. A constante presença 
dos pais no dia a dia de seus filhos é um dos fatores que determinam o sucesso 
acadêmico dele, assim como os suportes e recursos do ambiente familiar. É nesse 
contexto que este estudo se insere e tem como objetivo verificar se o envolvimento 
parental e os recursos do ambiente familiar se correlacionam com o desempenho 
acadêmico. Participaram desta pesquisa 121 crianças do ensino fundamental, de ambos 
os sexos, com idades variando de 8 a 12 anos, do 3º ao 5º ano, de três escolas, sendo 
duas públicas e uma privada do sul do Estado de Minas Gerais. As crianças 
responderam três questionários para a coleta de dados, a saber o “Questionário sobre 
avaliação do relacionamento com o pai, na visão dos filhos”, “Questionário sobre 
avaliação do relacionamento com a mãe, na visão dos filhos” e“ Questionário sobre os 
Suportes e Recursos do Ambiente Familiar”. Foram levantadas também as médias 
gerais dos alunos nas secretarias das escolas. Os resultados mostraram que houve 
correlação somente entre as médias do “Questionário sobre os suportes e recursos do 
ambiente familiar” e o “Desempenho acadêmico” e que o desempenho acadêmico 
separou dois grupos formados pelas escolas públicas central e periférica. O presente 
trabalho evidencia uma nítida relação entre os recursos do ambiente familiar e o 
desempenho acadêmico, corroborando os resultados de estudos anteriores. 
 
Palavras-chave: Ambiente familiar. Desempenho acadêmico. Envolvimento parental.  
Ensino fundamental. 



 

 
GOMES, Júlio Antônio Moreira. Relations between family environment and 
academic performance. 2015. 76f. Dissertation (Master of Education), Univás, Pouso 
Alegre, 2015. 
 

ABSTRACT 
 

The family unit is essential to the development of the child; it is the first environment in 
which it operates, being the prototype for relations with the world. One of the major 
educational issues debated today refers to the relationship family and school, 
indispensable alliance for academic achievement desirable to the student. The constant 
presence of parents in the daily lives of your children is one of the factors that determine 
his academic success, as well as the supports and resources of the family environment. 
In this context, this study is part and aims to determine whether the parental 
involvement and resources of the family environment correlate with academic 
performance. The study gathered 121 elementary school children, of both sexes, aged 8-
12 years, from third to fifth year, of three schools, two public and a private one for the 
south of Minas Gerais-Brazil. The children answered three questionnaires for data 
collection, namely the "Questionnaire on evaluation of the relationship with his father, 
according to the children", "Questionnaire on evaluation of the relationship with the 
mother, according to the children" and "Questionnaire supports and resources of family 
environment". Also raised were the overall averages of students in the departments of 
schools. The results showed correlation only between the means of the "Questionnaire 
on the supports and resources of the family environment" and the "Academic 
achievement" and that academic performance separated two groups formed by the 
central and peripheral public schools. This study shows a clear correlation between the 
resources of the family environment and academic performance, confirming the results 
of previous studies. 
 
Keywords: Familiar environment. Academic achievement. Parental involvement. 
Elementary school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Lacasa (1995) afirma que a família é o contexto mais importante nos primeiros 

anos de vida da criança. Assim pode-se afirmar que a relação que a criança terá com a 

família, no início, criará na verdade um processo de socialização da criança, por 

intermédio das práticas educativas trabalhadas ao longo da infância, com intuito de 

transmitir hábitos, crenças, valores significativos, pressupostos e conhecimento, para 

integrar os seus filhos à sociedade (LACASA, 1995). 

Marturano (1999) considera que a estrutura do ambiente familiar tanto pode ser 

uma rica fonte de recursos para um desenvolvimento saudável, atuando como uma 

engrenagem de proteção para a criança lidar com as dificuldades, como pode levar a 

reações inadaptadas. Portanto, espera-se que a família esteja constantemente envolvida 

com o desenvolvimento de seu filho, enfrentando situações-problema que exigem ações 

imediatas a cada nova etapa de sua vida. Além disso, é cada vez mais importante 

conhecer a influência da família nas mais variadas fases e aspectos do desenvolvimento 

infantil, pois à medida que cada fase do desenvolvimento ocorra, acarretará mudanças 

no comportamento das crianças, o que, por sua vez, exigirá dos pais resolução para 

novos problemas. 

Segundo Alvarenga e Piccinini (2001), os pais procuram orientar o 

comportamento dos filhos no sentido de seguirem certos princípios morais e adquirirem 

comportamentos que garantam independência, autonomia e responsabilidade, para fim 

de que mais tarde possam desempenhar de forma adequada o seu papel social. De outro 

modo, também se empenham para suprimir ou reduzir comportamentos que sejam 

considerados socialmente desfavoráveis ou inadequados. Para exercer o papel de 

agentes de socialização dos filhos, os pais utilizam diversas estratégias e técnicas para 

orientar seus comportamentos denominadas de práticas educativas parentais. 

Os pais, para Mondin (2008), precisam ter acesso ao conhecimento de outras 

práticas educativas que os norteiem na criação e na manutenção de um conjunto 

comportamental adequado, como o de auxiliar o desenvolvimento de habilidades sociais 

em seus filhos e de manter um dinamismo familiar, com afeto e comprometimento. É 

evidente que, será necessária a aplicação de alguma estratégia para a redução ou 

eliminação de comportamentos inadequados e/ou transgressões aos limites. Entretanto, 

se o uso da disciplina positiva, como uso de reforçadores, for sistemático e o 
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estabelecimento de regras for consistente e lógico, com uma supervisão constante, não 

sobrará muito espaço para a ocorrência de comportamentos inadequados. 

Famílias que procuram recursos na comunidade para promover o 

desenvolvimento de seus filhos podem contribuir para melhores resultados, até mesmo 

em condições desfavoráveis. Conhecer outras facetas do suporte parental é a base para o 

planejamento da intervenção junto às famílias. No entanto, há indícios de que o suporte 

parental frequentemente se limita às questões escolares e pode estar prejudicado por 

problemas no relacionamento entre a criança e seus cuidadores (BACARJI; 

MARTURANO; ELIAS, 2005). 

Goodson (2005) aponta que há um vínculo entre o comportamento parental e o 

desenvolvimento e a saúde da criança, mostrando que o estímulo para a linguagem e 

materiais didáticos em casa são os envolvimentos parentais mais relacionados à 

prontidão para a escola, ao vocabulário e ao sucesso no início da vida escolar. As 

estratégias de disciplina parental e de reforço estão mais fortemente relacionadas aos 

indicadores sociais e emocionais, como controle do comportamento e da impulsividade 

e atenção. Para o autor, há evidências de que o apoio e o envolvimento dos pais na 

escola têm relação com as realizações educacionais de seus filhos, contribuindo para o 

bom desempenho escolar. 

O envolvimento parental diz respeito às interações dos pais na realização dos 

trabalhos escolares dos filhos e ao encorajamento verbal e de reforço direto de 

comportamentos que produzam melhora no desempenho acadêmico, o que pressupõe 

um suporte e monitoramento das atividades diárias e do desempenho acadêmico. Além 

disso, o envolvimento pode abarcar idas à escola e participação em reuniões diversas e 

em discussões sobre questões relacionadas ao ambiente familiar (por exemplo, 

possibilitar à criança o acesso a materiais escolares e a local apropriado para estudo). 

Uma vez que tanto a escola quanto a família são instituições importantes para a 

socialização e para a educação infantil, é compreensível que os comprovados efeitos 

positivos do envolvimento parental na vida escolar dos filhos incentivem as escolas a 

solicitarem dos pais uma participação mais efetiva (SOARES; SOUZA; MARINHO, 

2004). 

Segundo Erikson (1987), nas mais diversas culturas, as crianças que se 

encontram na faixa etária de seis a 12 anos passam por algum tipo de processo de 

aprendizagem e ensino. É nessa fase que as crianças querem agregar conhecimento e 

ganhar reconhecimento social, se preparando para fazer parte do mundo adulto. O autor 
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salienta que essa faixa etária é especialmente importante, pois é a fase em que ocorre a 

saída da criança do lar para ingresso no ambiente escolar. Espera-se que ela tenha 

sucesso na aprendizagem e nas relações que se formarão no ambiente escolar e ganhe 

reconhecimento pelo seu desempenho acadêmico. Dessa maneira, é nessa fase que o 

sucesso acadêmico é destacado e virá de sua capacidade de aprender a ler e escrever, de 

desenvolver o raciocínio lógico, outras habilidades variadas e de aprender a reproduzir 

comportamentos e atitudes aceitas pela sociedade. 

Os pais e a família têm um papel importante na aprendizagem escolar das 

crianças. A partir dos anos 1950, observou-se um aumento de interesse dos 

pesquisadores em investigar influências da família na aprendizagem escolar. A pesquisa 

nesse campo começou focalizando variáveis como o nível socioeconômico, porém foi a 

partir da década de 1960 que os estudos ganharam impulso, quando se passou a 

investigar a influência de processos da vida familiar sobre o desempenho das crianças 

na escola (MARTURANO, 2006). 

Guidetti (2007) destaca que, dentre os vários aspectos do ambiente familiar que 

proporcionam o relacionamento com a vida escolar infantil, especificamente com o 

desempenho acadêmico, destacam-se os recursos humanos, pais e mães, os recursos e 

materiais familiares, que serão objeto de estudo neste trabalho. A autora ressalta, ainda, 

os recursos humanos do ambiente familiar o envolvimento e participação dos pais à vida 

escolar de seus filhos, a organização e a supervisão dos pais nas rotinas infantis e as 

chances de interação com os pais. Por sua vez, recursos materiais são os recursos 

financeiros disponíveis no lar que viabilizam o acesso a livros, revistas, brinquedos e 

outros materiais promotores do desenvolvimento infantil, além de possibilitar maior 

acesso a atividades culturais e de lazer. 

Segundo Jacob e Loureiro (1996), a aprendizagem escolar constitui-se em um 

dos indicadores da capacidade ampla de aprendizagem do indivíduo, portanto, na fase 

acadêmica o desempenho é percebido pelos adultos como o principal referencial de 

possibilidades das crianças. As dificuldades de aprendizagem escolar e o consequente 

atraso, às vezes, são os únicos padrões de referência que as famílias têm para avaliar 

seus filhos. As autoras consideraram ainda os fatores ambientais, no processo de 

aprendizagem que é influenciado também características do grupo familiar do indivíduo 

quanto ao nível socioeconômico, o letramento, e a valorização do ensino formal. 

De acordo com Paro (1997), a escola deve utilizar todas as oportunidades de 

contato com os pais para passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos 
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problemas e também sobre as questões pedagógicas. Só assim, a família poderá se sentir 

comprometida com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu 

filho como ser humano. 

A família tem espaço privilegiado no universo educacional e social, no entanto, 

tem-se observado a necessidade de se analisar esta complexa tarefa de dar respostas 

mais consolidadas à sociedade. Nesse sentido, o presente estudo busca entender a 

participação da família no processo do desenvolvimento acadêmico, trazendo elementos 

sobre as práticas parentais, o envolvimento parental e ainda a situação econômica da 

família. 

A preocupação em estudar esta temática surgiu da observação de críticas feitas 

pelos pais aos docentes e à escola, pelos docentes com referência à participação dos pais 

no desenvolvimento das crianças e da desagregação familiar que vem aflorando. Diante 

disso, resolveu-se pesquisar o assunto. Espera-se, com a realização deste trabalho, 

contribuir para que novos elementos de discussão sejam introduzidos neste cenário, a 

fim de delinear, em função da importância atribuída à família, os meios específicos de 

sua relação com o desenvolvimento acadêmico e intelectual das crianças. Deseja-se 

também, proporcionar à escola e ao educador conhecer melhor a realidade de seus 

alunos. 

Diante dessas considerações sobre a importância do ambiente familiar, com 

base no envolvimento parental e os suportes e recursos do ambiente familiar, para o 

desempenho acadêmico, este trabalho tem por objetivo investigar a possível relação 

entre essas variáveis. Para isso foi efetuado levantamento por meio de três 

questionários, 1) Relacionamento com o Pai na Visão dos Filhos 2) Relacionamento 

com a Mãe na Visão dos Filhos, 3) Questionário sobre os Suportes e Recursos do 

Ambiente Familiar. Para obter dados sobre o Desempenho Acadêmico das crianças, 

foram solicitadas as médias obtidas nas disciplinas no último ano bimestre cursado, 

levantadas junto à secretaria das escolas pesquisadas. Participaram da pesquisa 121 

alunos, de ambos os sexos, com idades entre 8 e 12 anos,envolvendo duas escolas 

públicas estaduais e uma escola privada do sul do Estado de Minas Gerais. 

Para viabilizar esta pesquisa, ela foi dividida em oito capítulos. No segundo 

deles é apresentada a revisão da literatura, que consta de cinco tópicos: ambiente 

familiar, práticas educativas parentais, envolvimento parental na educação, recursos do 

ambiente familiar e desempenho acadêmico. 
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O segundo capítulo é composto pelo levantamento de pesquisas com foco nos 

tópicos apresentados no primeiro capítulo. O terceiro capítulo lista os objetivos desta 

pesquisa. No quarto capítulo está descrito o método utilizado, composto de quatro itens, 

o delineamento da pesquisa, a caracterização dos participantes, a descrição dos 

instrumentos utilizados no processo de coleta dos dados e os procedimentos de 

aplicação dos instrumentos. O quinto capítulo apresenta o procedimento de análise dos 

dados. O sexto capítulo divulga os resultados da pesquisa. O sétimo capítulo promove a 

discussão dos resultados com relação à teoria e às pesquisas levantadas. Por último,o 

oitavo capítulo apresenta as considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 AMBIENTE FAMILIAR 

 

A sociedade está firmada num pilar básico na estrutura do indivíduo, chamado 

família, constituindo-se como um contexto primário e fundamental na socialização. Na 

família, os indivíduos de diferentes gerações interagem e se influenciam mutuamente, 

em função do seu próprio nível de desenvolvimento e das suas características pessoais 

(BAIÃO, 2008). 

O propósito da família é o de prover um ambiente propício para atender às 

necessidades básicas de seus membros, no tocante à sobrevivência, tais como segurança 

e alimentação. Já no que tange ao desenvolvimento, a família deverá proporcionar 

condições mínimas de desenvolvimento afetivo, cognitivo e social e também o 

sentimento de ser aceito, cuidado e amado. A família é muito importante, pois é nela 

que se tem a prévia das interações sociais (MACEDO, 1994). 

A socialização da criança inicia-se, rotineiramente, no dia a dia do 

relacionamento familiar, por meio das práticas desenvolvidas nesse ambiente, com 

intuito de repassar os hábitos corriqueiros, crenças, conhecimentos, e o mais importante, 

os valores. Acredita-se que elas serão de grande valia e úteis, para a finalidade de incluir 

os filhos na sociedade. Essas práticas, geralmente, são aprendidas ou reconhecidas por 

intermédio da imitação e a criança tende a aprender com as atitudes, as situações vividas 

pelos pais, que se repetem cotidianamente nos lares (SZYMANSKI, 2004). 

Dentro de qualquer sociedade, cada indivíduo tem importância e influência 

únicas no cotidiano social. Sendo a família uma sociedade em menor escala, percebem-

se as modificações que as ações tomadas por cada um dos membros causam no convívio 

familiar, como um sistema que tem todos os seus membros interligados. Mesmo quando 

há conflito de interesses ou grandes obstáculos, ela continua a ser a principal referência 

de seus membros como apoio afetivo e emotivo. Todavia, para avançar e garantir o 

bem-estar dos seus membros terá que adaptar-se às novas circunstâncias do tipo, 

nascimento de um filho, perda de emprego de um dos membros do casal e ausência 

prolongada de um dos progenitores, transformando algumas das suas pautas sem deixar, 

por isto, de constituir-se como um referente para os seus componentes (GALLART, 

2007). 
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Casarin (2007) afirma que a família é um sistema no qual os membros 

envolvidos desenvolvem a percepção e a interação de si mesmos e dos outros de forma 

ampla e complexa. Com isso, pode-se observar que é nesse sistema que são expressas 

todas as formas de sentimentos como os medos, as conquistas, as inquietações e 

realizações e as suas perspectivas pessoais. Dessa maneira, é de extrema importância 

preservar a individualidade dos membros e ao mesmo tempo preservar o sentimento 

amplo do todo como uma forma de apoio mútuo entre os membros da estrutura familiar. 

Segundo a Psicologia, a família é revestida de uma importância fundamental, 

dado que é o primeiro ambiente no qual se desenvolve a personalidade nascente de 

cada novo ser humano. Assim, a família é vista como o primeiro espaço psicossocial, 

protótipo das relações a serem estabelecidas com o mundo. É a matriz da identidade 

pessoal e social, uma vez que nela se desenvolve o sentimento de pertinência que vem 

com o nome e fundamenta a identificação social, bem como o sentimento de 

independência e autonomia, baseado no processo de diferenciação, que permite a 

consciência de si mesmo como alguém diferente e separado do outro. O pertencer é 

constituído, pela participação da criança nos vários grupos familiares, ao acomodarem-

se às regras, padrões interacionais e compartilhar da cultura particular da família, que 

se mantém no tempo, como mitos, crenças e hábitos (MINUCHIN, 1976 apud 

MACEDO, 1994). 

Historicamente, encontra-se a estrutura familiar formada por um pai, 

preocupado, de forma geral, em suprir as necessidades do grupo e uma mãe, para quem 

é atribuída a responsabilidade de cuidar da casa e zelar pela educação dos filhos. Essa 

estrutura familiar durou muito tempo. Todavia, nos últimos tempos, observa-se que a 

mãe saiu para o mercado de trabalho, sem deixar de exercer o papel de mãe e sem que o 

pai tenha assumido os afazeres domésticos deixados por ela (CASARIN, 2007). 

No entanto, Kaloustian (1988) sugere que a garantia da sobrevivência e da 

proteção integral dos filhos compete à família, independentemente da estrutura familiar 

ou da forma como ela vem se estruturando. A construção dos laços afetivos e a 

satisfação das necessidades no desenvolvimento dos filhos são propiciadas pela família, 

que desempenha um papel decisivo na socialização e educação. Reconhece na família o 

ambiente onde são absorvidos os primeiros saberes, e provável fonte de 

aprofundamento dos laços de solidariedade. 

A composição da família nuclear é estruturada por um progenitor e uma 

progenitora, e alguns casos só por um deles, e seus filhos biológicos, enteados, adotados 
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ou tutelados. Portanto, nas sociedades ocidentais, a unidade familiar dominante tem sido 

a formada por um pai e uma mãe. Atualmente, no entanto, a família nuclear tem se 

apresentado diferente do que costumava ser (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Principalmente com a modernização da sociedade, novos tipos de famílias são 

estabelecidos. Embora este trabalho não contemple em suas análises os tipos de família, 

apresentamos no Quadro 1 a tipologia familiar de Caniço et al.(2010). 

 

Quadro 1: Estrutura e dinâmica global 

Tipo Características 

Família Díade Nuclear 
Duas pessoas em relação conjugal sem filhos 
(não há descendentes comuns nem de relações 
anteriores de cada elemento). 

Família Grávida 
Família em que uma mulher se encontra 
grávida, independente da restante estrutura. 

Família Nuclear ou Simples 
Uma só união entre adultos e um só nível de 
descendência pais e seu(s) filho(s). 

Família Alargada ou Extensa 
Co-habitam ascendentes, descendentes e/ou 
colaterais por consanguinidade ou não, para 
além de progenitor (es) e/ou filho(s). 

Família com prole extensa ou numerosa 
Família com crianças e jovens de idades muito 
diferentes, independentemente da restante 
estrutura familiar. 

Família Reconstruída, Combinada ou 
Recombinada 

Família em que existe uma nova união 
conjugal, com ou sem descendentes de 
relações anteriores, de um ou dos dois 
cônjuges. 

Família Homossexual 
Família em que existe uma união conjugal 
entre 2 pessoas do mesmo sexo, 
independentemente da restante estrutura. 

Família Monoparental 
Família constituída por um progenitor que co-
habita com o(s) seu(s) descendente(s). 

Família Dança a Dois 

Família constituída por familiares (de sangue 
ou não) sem relação conjugal ou parental 
(exemplo: avó e neto, tia e sobrinha, irmãos, 
primos, cunhados). 

Família Unitária 
Família constituída por uma pessoa que vive 
sozinha, independentemente de relação 
conjugal sem co-habitação. 

Família de Co-habitação 

Homens e /ou Mulheres que vivem na mesma 
habitação sem laços familiares ou conjugais, 
com ou sem objetivo comum (exemplo: 
estudantes universitários, amigos, imigrantes). 

Família Comunitária 

Família composta por homens e/ou mulheres e 
seus eventuais descendentes, co-habitando na 
mesma casa ou em casas próximas (exemplo: 
comunidades religiosas, seitas, comunas, 
ciganos). 

Família Hospedeira Família em que ocorre a colocação temporária 
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de um elemento exterior à família (exemplo: 
criança, idoso, amigo, colega). 

Família Adotiva 
Família que adotou uma ou mais crianças não 
consanguíneas, com ou sem co-habitação de 
filhos biológicos. 

Família Consanguínea 
Família em que existe uma relação conjugal 
consanguínea, independentemente da restante 
estrutura. 

Família com Dependente 

Família em que um dos elementos é 
dependente dos cuidados de outros por motivo 
de doença (acamado, deficiente mental e/ou 
motor, requerendo apoio). 

Família com Fantasma 

Família com desaparecimento de um elemento 
de forma definitiva (falecimento) ou 
dificilmente reversível (divórcio, rapto, 
desaparecimento, motivo desconhecido) em 
que o elemento em falta continua presente na 
dinâmica familiar dificultando a reorganização 
familiar e impedindo o desenvolvimento 
individual dos restantes membros. 

Família Acordeão 

Família em que um dos cônjuges se ausenta 
por períodos prolongados ou frequentes 
(exemplo: trabalhadores humanitários 
expatriados, militares em missão, emigrantes 
de longa duração). 

Família Flutuante 

Família em que os elementos mudam 
frequentemente de habitação (exemplo: 
progenitores com emprego de localização 
variável) ou em que o progenitor muda 
frequentemente de parceiro. 

Família Descontrolada 

Família em que um membro tem problemas 
crônicos de comportamento por doença ou 
adição (exemplo: esquizofrenia, tóxico 
dependência, alcoolismo etc.) 

Família Múltipla 

Família em que o elemento identificado 
integra duas ou mais famílias, constituindo 
agregados diferentes, eventualmente com 
descendentes em ambos. 

Fonte: Caniço et al. ( 2010, p. 10). 

 

Quanto à relação conjugal, o Quadro 2, apresenta a tipologia para essa 

classificação. 
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Quadro 2: Relação conjugal 

Tipo Características 

Família Tradicional 

Família estruturada em função do gênero 
feminino/masculino, diferenciados, em que 
cada membro tem um papel pré-estabelecido 
na família e na comunidade. 

Família Moderna 

Família em que a igualdade de gênero é a base 
da união, qualquer que seja o seu tipo. Há 
inter-ajuda e solidariedade com equilíbrio 
estrutural e de poder entre homem e mulher. 

Família Fortaleza 

Família em que a dinâmica interna tem regras 
pré-estabelecidas difíceis de modificar, com 
encerramento ao exterior, dificuldade em 
assumir problemas ou em adaptar-se a novas 
situações. 

Família Companheirismo 
Família em que existe partilha e repartição de 
atividades, objetivos comuns, evolui com as 
experiências e contatos externos. 

Família Paralela 

Família em que os cônjuges não partilham 
atividades quotidianas e nem os objetivos de 
vida, existe atitude contrária ao exterior e 
dificuldade em conseguir abertura para 
modificar hábitos de vida. 

Família Associação 

Família em que existe união afetiva, embora 
não se partilhem atividades quotidianas. Tem 
por base a liberdade individual e a 
demonstração de egoísmo em determinadas 
circunstâncias. 

Fonte: Caniço et al. (2010, p. 10). 

 

A família também pode ser classificada segundo sua relação parental. O 

Quadro 3, apresenta essa classificação. 
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Quadro 3: Relação parental 

Tipo Características 

Família Equilibrada (estável) 
Família mostra-se unida e os pais são 
concordantes e conscientes do seu papel. 

Família Rígida (instável) 
Família em há dificuldade em compreender 
assumir e acompanhar o desenvolvimento 
saudável dos filhos. 

Família Super-protetora (instável) 
Família em que há preocupação excessiva em 
proteger os filhos, sendo os pais super-
controladores. 

Família Permissiva (instável) 
Família em que os pais não são capazes de 
disciplinar os filhos. 

Família Centrada nos filhos (instável) 
Família em que os pais não sabem enfrentar os 
seus próprios conflitos conjugais que 
desvalorizam sem avaliação e ajustamento. 

Família Centrada nos pais (instável) 
Família em que as prioridades dos pais 
focalizam-se nos projetos pessoais individuais 
(profissionais ou lúdicos). 

Família Sem objetivos (instável) 
Família em que os pais estão confusos por 
falta de objetivos e metas comuns. 

Fonte: Caniço et al. (2010, p. 10). 

 

Além dessas tipologias apresentadas nos quadros, as obrigações da família são 

descritas também no âmbito da educação, da cultura, da estrutura do lar, e sob o aspecto 

legal, como se pode conferir em dois fragmentos retirados do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), nos seus artigos 4º e 19º, conforme a Lei 8.069, de 13 de julho de 

1990, como segue: 

 

Art. 4º ECA: É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 
 
Art. 19º ECA: Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes (BRASIL, 1990, p. 1). 
 

Gallart (2007) destaca quatro funções ou responsabilidades relacionadas com a 

criança a serem praticadas pelas famílias. A primeira seria que as famílias devem 

oferecer cuidados e proteção às crianças, garantindo-lhes a subsistência mínima e em 
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condições dignas. A autora explica ainda que, se essa função não for cumprida, existem 

nas sociedades mecanismos de intervenção, como de suporte e de assistência social e 

intervenções mais drásticas, como tomar a custódia dos filhos, no caso de os pais não 

poderem garantir a integridade física e psíquica da criança. A segunda função seria que 

as famílias devem contribuir para a socialização dos filhos em relação aos valores 

socialmente constituídos. 

A terceira função destaca que as famílias deverão monitorar a evolução das 

crianças dando suporte, controlando-as e ajudando-as no processo de escolarização e de 

instrução crescentes e contínuas em outros âmbitos, cenários e instituições sociais. É 

uma função de ajuda que será deduzida no próprio contexto da família, mas que alcança 

também, como apoio, a todos os outros contextos de socialização das crianças. Por 

último, a quarta função, que atua diretamente no desenvolvimento emocional, consiste 

na ajuda e no apoio que proporcionam às crianças para serem pessoas equilibradas 

emocionalmente, sendo capazes de estabelecer vínculos afetivos satisfatórios e 

respeitosos com os outros e com a própria identidade. Portanto, essa função remete ao 

estabelecimento, entre os próprios membros da família, de algumas relações baseadas 

no respeito mútuo e no afeto (GALLART, 2007). 

Nesse contexto, Martinelli (2002) afirma que: 

 
[...] embora não exista uma concordância quanto ao papel 
desempenhado pelos afetos no processo de conhecer, é consenso o 
fato de que os estados afetivos interferem no cognitivo. Também 
parece haver certa concordância quanto ao fato de que as funções 
afetivas e cognitivas são de natureza distinta, embora indissociáveis, 
uma vez que não existe conduta afetiva sem elementos cognitivos 
nem tão pouco elementos cognitivos desvinculados do afeto (p. 100). 
 

Em síntese, a família é influenciada pelas transformações sociais, culturais e 

financeiras. Em função disso, os pais ou responsáveis vão se adaptando em sua maneira 

de estabelecer as interações e relacionamentos entre seus membros. Nessa direção, o 

próximo tópico tratadas práticas educativas dos pais. 

 

2.2 PRÁTICAS EDUCATIVAS PARENTAIS 

 

De acordo com Guidetti et al. (2011), os pais adotam diferentes condutas na 

criação de seus filhos, que dependem em grande parte de suas crenças sobre o 

desenvolvimento e sobre as qualidades que eles consideram as mais importantes para as 
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crianças adquirirem. Essas condutas adotadas pelos pais são chamadas de práticas 

parentais, que são determinadas pelo estilo que utilizam na educação dos filhos. 

Baião (2008) destaca que, dentre as múltiplas e importantes funções 

desempenhadas pela família, encontra-se como principal o processo de parentalidade, 

por meio do qual, os pais, enquanto principais educadores da criança, influenciam a sua 

aprendizagem. A parentalidade é um conjunto de ações principais das figuras parentais, 

identificadas nos pais ou substitutos, junto aos seus filhos, no sentido de fomentar o seu 

desenvolvimento da maneira mais plena possível, utilizando para tal os recursos de que 

dispõem no meio da família e fora dela, na comunidade. Desempenhar o papel de pai ou 

de mãe tem sido relatado como uma das tarefas mais difíceis e exigentes e, também, 

como sendo um agregar de experiências mais recompensadoras e fascinantes. Inerente à 

definição de parentalidade está também a definição das funções e dos papéis 

desempenhados pelos pais no desenvolvimento humano das crianças. 

Gallart (2007) avalia que na ótica da família, as aprendizagens são realizadas 

no seio das atividades cotidianas, nas experiências que as crianças participam, que são 

fortemente sentidas pelas emoções. Dessa forma, o que se constrói ou forja não é só um 

mero conjunto de conhecimentos sobre o mundo ou do acesso a ele, mas uma 

representação das características dos outros como: afetuosos, ameaçadores, confiáveis, 

desconfiados, distantes, respeitosos etc. Já sobre a sua pessoa, as características 

observadas seriam, por exemplo: enlouquecido, esperto, pesado, simpático etc. A autora 

conclui que, por intermédio dessas experiências e em conjunto com outras se tornam 

sujeitos únicos e irrepetíveis no meio dos grupos sociais ou familiares nos quais são 

integrantes. 

Szymanski (2010) descreve o papel da família como sendo acolhedora, 

oferecendo à criança um ambiente amoroso, tranquilo e principalmente estável. 

Todavia, a autora afirma que, infelizmente, muitas famílias não sustentam um 

relacionamento, no mínimo, harmonioso, pois, por questões de cunho social ou 

econômico, torna-se algo difícil de ser alcançado. Sendo assim, grifa a autora, as 

escolas, observando esse universo desfavorável à criança, devem criar um ambiente 

diferenciado, auxiliando-as a sair do ambiente adverso e ajudando-as a criar uma rede 

de relações que possibilitem uma vida com relacionamentos amorosos, estáveis e 

dignos, afetando as práticas educativas parentais. 

O indivíduo se desenvolve a partir da interação do seu contexto biológico e 

hereditário, bem como seu conteúdo cultural próprio adquirido no seu meio parental e o 
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convívio com seus pais ou responsáveis, intimamente ligados; assim se dá a prática 

educativa parental. Os aspectos introduzidos como herança demonstram as 

possibilidades e limitações, que, unicamente, dependem do que se vai ter de 

oportunidade com o aprender, com as experiências, do que participa no meio familiar, e 

com os limites que regem estas participações (GALLART, 2007). 

Segundo Baião (2008), o comportamento parental pode ser sistematizado em 

cinco funções importantes: a primeira é a satisfação das necessidades básicas e 

elementares da sobrevivência e saúde, como a higiene, a alimentação, o sono saudável; 

a segunda função se baseia em disponibilizar à criança um mundo físico organizado e 

previsível, com espaços, objetos e tempos que possibilitem uma rotina, tal como as 

horas de deitar e os dias de escola. A terceira função se relaciona com a resposta às 

necessidades de compreensão cognitiva da realidade extra familiar; uma quarta função 

consiste em satisfazer as necessidades de afeto, de confiança e de segurança, que se 

traduzem pela construção de laços vinculativos; por último, a quinta função resulta das 

necessidades de interação social da criança e a sua integração na sociedade. 

Os pais ou responsáveis desempenham outros papéis importantes na formação 

da criança como: o de principais parceiros de interação, colocando-se como exemplos 

com as suas vivências cotidianas. Eles assumem, ainda, o papel de criadores de 

oportunidades de estímulos e aprendizagem na visão extra familiar, destacando-se a 

vivência diária da criança e a elaboração de circunstâncias que possibilitem à criança se 

reunir a grupos. Com isso, as relações afetivas entre os pais e filhos, incluindo o 

comportamento parental, ocupa um papel importante no cenário da compreensão da 

criança. Portanto, a autora afirma ser pertinente estudar a família, no que tange ao modo 

como funciona e quais as variáveis do ambiente familiar que mais afetam o seu 

equilíbrio (BAIÃO, 2008). 

Além disso, Gallart (2007) explica que, de maneira geral, o decurso do 

desenvolvimento das crianças, inicia-se no seio da família, sendo os pais os primeiros 

cuidadores, educadores e formadores, todas as características ao mesmo tempo; é o 

primeiro contexto de desenvolvimento, que em todas as culturas é visto, mais cedo ou 

mais tarde, devidamente ampliado. As crianças participam de outros contextos e 

interagem com outras pessoas, inclusive os adultos, em uma diversidade de modalidades 

na qual se destacam quatro grandes âmbitos educativos na sociedade desenvolvida e no 

meio parental, a saber: a educação familiar; a escolarização, em todos os seus níveis; a 

educação profissional, destacando os programas de educação profissional suplementar, 
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de reciclagem laboral etc., e o âmbito que alguns autores denominam de 

schooleducation, que inclui a formação de adultos e os cursos organizados por 

instituições diversas. 

Os pais se tornam, muitas vezes, co-responsáveis pelos êxitos e fracassos nos 

ambientes escolares ou profissionais dos filhos, tomando para si a tarefa de instalá-los 

da melhor forma possível na sociedade. Para isso, mobilizam um conjunto de estratégias 

visando elevar ao máximo a competitividade e as chances de sucesso do filho, 

sobretudo face ao sistema escolar – o qual, por sua vez, ganha importância crescente 

como instância de legitimação individual e de definição dos destinos ocupacionais 

(NOGUEIRA, 2006). 

Baião (2008) relata que estudos vêm sendo desenvolvidos no âmbito familiar, 

especificamente, na parentalidade, verificando a influência das práticas parentais em 

conjunto com os estilos parentais educativos. Quanto às práticas parentais educativas, 

Guidetti et al. (2011) apontam que a literatura tem evidenciado dois tipos, uma ligada a 

comportamentos coercitivos ou negativos, e outra associada a atitudes afetivas ou 

positivas. A junção dessas duas grandes práticas tem sido utilizada para estabelecer e 

caracterizar quatro estilos parentais amplos: autoritário, autoritativo ou democrático, 

permissivo e negligente. 

Pais autoritários são os que têm por característica altos níveis de controle e 

exigências de amadurecimento e pouca comunicação e afeto explícito. São adeptos ao 

uso do castigo e medidas rígidas disciplinares com o objetivo de impedir a persistência 

da criança em um determinado comportamento. Os seus filhos, com isso, se tomam 

obedientes, ordeiros e pouco agressivos, mas carregam outras consequências como 

timidez, pouca persistência no que fazem, são pobres na interiorização de valores 

morais, utilizam poucas expressões de afeto nas interações e têm dificuldades no 

estabelecimento de relações. Os pais democráticos ou competentes são caracterizados 

por apresentar altos níveis tanto de comunicação e afeto como de controle e exigências 

de amadurecimento. São pais afetuosos que reforçam o comportamento positivo de seus 

filhos e evitam os castigos. São os filhos de pais democráticos que mostram 

características mais desejáveis em nossa cultura, tendo altos níveis de autocontrole e 

autoestima, sendo capazes de enfrentar situações novas com confiança, iniciativa e 

persistência. Costumam também serem mais interativos, independentes, carinhosos e 

com valores morais interiorizados (CUBERO; MORENO, 1995 apud GUIDETTI et 

al.,2011). 
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As autoras consideram que a prática educativa parental permissiva apresenta 

pouco controle e exigência de amadurecimento, mas muita comunicação e afeto. Os pais 

permissivos geralmente têm uma atitude positiva em relação ao comportamento da 

criança, mas não exigem dela responsabilidades e ordem, não existindo nesses lares 

normas que estruturem a vida cotidiana. Como consequência, os filhos tendem a ter 

problemas para controlar os impulsos, dificuldades de assumir responsabilidades, são 

imaturos e na escola não se saem tão bem. Pais negligentes ou não envolvidos não se 

esmeram pela exigência nem responsabilidades, tendem a se orientar pela fuga, pela 

esquiva das inconveniências, respondendo a pedidos imediatos da criança apenas como 

forma a encerrar o assunto. Adolescentes desse tipo de famílias são mais impulsivos e 

antissociais e menos orientados para a realização acadêmica. Os autores destacam que 

os resultados mais negativos na educação das crianças estão associados a esse tipo de 

prática educativa (MACCOBY; MARTIN, 1983 apud GUIDETTI et al.,2011). 

Em relação ao envolvimento dos pais com seus filhos, os autores citados 

anteriormente salientam que pais e mães mais participativos, afetuosos e oralmente 

sensíveis, que evitam o uso de práticas punitivas e restritivas, colaboram para um 

melhor desempenho acadêmico de seus filhos. A prática de abusos físicos e certa 

negligência por parte dos pais caracterizam fortes indicadores de baixo desempenho 

acadêmico, ao contrário, é observado, que o bom desempenho acadêmico está ligado 

diretamente aos pais autoritários, pois estes se mostram, se aplicam, demonstram grande 

interesse e envolvimento nas atividades de seus filhos (HILL; TAYLOR, 2004 apud 

GUIDETTI et al., 2011). 

Os estilos parentais, definidos por Guidetti et al. (2011), são variáveis 

formadoras do contexto familiar que afetam diretamente a eficácia das práticas 

educativas mais específicas. As práticas parentais são formadas por três construtos 

relevantes, sendo eles: o envolvimento parental, que consiste na diligência dos pais para 

participarem diretamente nas atividades e decisões escolares dos filhos, excitando 

sentimentos de motivação, de confiança e capacidade para desempenhar as atividades 

com sucesso. A monitorização parental, que consiste em acompanhar as atividades 

escolares das crianças depois da escola, supervisionado as atividades, verificando o 

progresso escolar dos filhos e seus objetivos e valores e, por fim, aspirações parentais, 

que consistem nas representações internas dos desejos de resultados que os pais 

assumem para os seus filhos. 
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Com relação ao espaço que é dado à família na escola, Lacasa (1995) explica 

que existiam alguns programas específicos, com a finalidade de estabelecer laços entre 

estas duas sociedades. Para tanto foi formulado um quadro que apresenta as diferentes 

estratégias e programas nos quais se fortifica a interação entre a escola e família, 

levando em conta a proximidade e o grau de responsabilidade com que pais e mães 

participam do ensino e da aprendizagem escolar. Essa síntese é apresentada no Quadro 

4. 

 

Quadro 4: Estratégias e programas para estabelecer relações entre a escola e a família 

Próximas 

Os pais e as mães participam no ensino da escola colaborando com a 
docente. As mães e os pais participam em atividades de aprendizagem em 
casa. As tarefas são similares às que meninas e meninos realizam na 
escola. 

Intermediárias 

Comunicação entre os dois ambientes pelos mais variados caminhos, 
notas, reuniões etc. Frequência à escola em atividades não-relacionadas ao 
ensino. Frequência a oficinas e seminários para discutir a política da 
escola. 
Relações com os professores por meio das estruturas que a escola 
proporciona. 

Distantes 

Apoios à saúde e ao bem-estar dos meninos e das meninas em geral. 
Contribuições à direção da escola. 
Frequência a programas de educação para pais e mães. 
Contatos com os recursos da comunidade. 

Fonte: Lacasa (1995, p. 418). 

 

Nesse sentido, Christovam e Cia (2013) sugerem que a criança, para se 

desenvolver, nos vários contextos, como intelectual, emocional e social, deveria 

participar de forma regular e constante em atividades com uma ou mais pessoas que 

tivessem mais envolvimento, como os pais, por exemplo. Nas teorias que incidem sobre 

a importância do envolvimento parental nos mais diversos contextos da vida da criança, 

considera-se importante realizar uma investigação sobre o tema, identificando possíveis 

contribuições da relação mais próxima entre a escola e a família para o desenvolvimento 

da criança. Nesse sentido, o próximo item trata do envolvimento parental nessa relação. 

 

2.3 ENVOLVIMENTO PARENTAL NA EDUCAÇÃO 

 

Grolnick e Sowiaczek (1994) consideram que o interesse no envolvimento 

parental se originou nas teorias sociológicas que notaram a importância das experiências 
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familiares, especificamente da educação dos pais como explicação de bons resultados 

acadêmicos das crianças. Nesse sentido, experiências familiares poderiam exercer 

efeitos diretos na educação e na aprendizagem das crianças. Assim, o envolvimento 

parental passou a ser reconhecido como a chave para melhorar os resultados acadêmicos 

das crianças. 

Christovam e Cia (2013) definem envolvimento parental: 

 
[...] existem várias definições, no entanto, o termo é utilizado para 
fazer referência à relação estabelecida entre a família e a escola, 
entendida como uma parceria efetiva com potencial para ajudar 
positivamente na escolaridade de seus filhos. O termo parental é 
utilizado para se referir a toda e qualquer pessoa disponível do núcleo 
familiar do aluno, e que participe da vida escolar da criança (p. 565). 
 

O relacionamento entre pais e filhos e entre os pais também tem sido apontado 

como um aspecto importante nos estudos sobre o desenvolvimento infantil. Dentre os 

aspectos evidenciados nessa categoria, destaca-se o tempo que os pais passam com a 

criança, a presença de ambos os pais na educação dos filhos e as consequências dos 

conflitos entre os pais para o desenvolvimento dos filhos, que apresentam tanto 

situações adversas, que contribuem para a aparição de problemas, como situações 

positivas, cujo efeito é atenuador (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2007). 

Circunstâncias familiares desastrosas fragilizam a criança no contexto das 

exigências na escola, desta forma reafirma-se que, nos aspectos do desenvolvimento 

infantil, a importância da participação, direta e contínua, da família no processo de 

aprendizagem é inegável. Para um desenvolvimento cognitivo de qualidade, é 

necessária uma combinação de experiências de aprendizagem ativa, juntamente com um 

contexto social em que o estilo de interação e relacionamento promova a autoconfiança 

da criança, bem como a segurança de estabilidade no lar para que se tenha uma vida 

familiar ajustada, sem atropelos, sem contendas, beneficiando todos os membros da 

família (MARTURANO, 1997 apud GUIDETTI, 2007). 

Dentro do contexto social em que vivem as famílias, como uma instituição 

social, Cia e Barham (2009) afirmam que o divórcio e a separação dos pais são fatores 

de riscos para as crianças que podem trazer queda na qualidade da interação entre o 

principal responsável ou cuidador, normalmente a mãe, e as crianças. Por um lado, o 

contexto monoparental pode diminuir o espaço de tempo que o cuidador principal tem 

para influenciar o desenvolvimento da relação com seus filhos, uma vez que o cuidador 
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se encontra sozinho para executar muitas funções, como realizar tarefas domésticas, 

trabalhar fora, dar atenção aos filhos. Por outro lado, pode ser que o cuidador passe a ter 

mais a colaboração de seus filhos do que em famílias do tipo biparental, criando uma 

interdependência e ainda um elevado senso de responsabilidade entre essas crianças, 

que pode aproximar e fortalecer essa relação. 

Circunstâncias familiares desestabilizadoras podem fragilizar a criança diante 

das exigências da escolarização. Contudo, da mesma forma que a criança se confronta 

com novos desafios quando ingressa na vida escolar, cria-se também para as famílias 

uma nova situação de enfrentamento, pois, de acordo com Fini (2000), amplia-se o 

leque de relações sociais e os indivíduos se defrontam com uma diversidade de valores e 

padrões de comportamento, muitas vezes conflitantes. 

Contudo, mesmo sendo de caráter imprescindível, a participação da família no 

processo de aprendizagem, normalmente é ignorada no seu papel importante no apoio a 

seus filhos na solução dos desafios e atividades escolares. Dessa maneira, pode-se 

observar que várias circunstâncias do ambiente familiar se relacionam com a vida 

escolar infantil, pontualmente com o desempenho acadêmico infantil (GUIDETTI, 

2007). 

Lima e Machado (2012) exemplificam que a aprendizagem da criança está 

associada ao acompanhamento familiar. Algumas escolas vinculam esse apoio, 

sobretudo à supervisão das tarefas de casa. Nessa perspectiva, a tarefa surge como um 

índice avaliador da participação e envolvimento efetivo da família no processo de 

ensino e aprendizagem. A realização das atividades propostas para o lar é uma 

manifestação apropriada do acompanhamento familiar, este indicador aponta que a 

família está dando o suporte necessário para que o aluno apresente um reforço 

domiciliar e com isto facilite a sua aprendizagem. 

O conhecimento dos pais sobre si mesmos e sobre o seu papel na aprendizagem 

dos filhos pode influenciar sua relação com a escola e o desempenho acadêmico de seus 

filhos, no ponto em que eles acreditam que têm uma importância no ensino dos filhos e 

podem se envolver com maior propriedade na sua educação. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a família é o tópico mais influente e o mais crítico nas características e das 

habilidades no desempenho na escola para as crianças. Portanto, as expectativas e as 

crenças dos pais são fatores importantes de influência no desempenho acadêmico. Entre 

as crianças que têm o melhor desempenho na escola, se encontram, notoriamente, as de 

famílias que se envolvem bem mais nos estudos dos seus filhos (GUIDETTI, 2007). 
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Nesse sentido, destaca-se o aspecto afetivo no processo de aprendizagem, pois 

situações como o abandono ou descaso da criança, a separação litigiosa ou não dos pais, 

a falta de um deles, por morte, um ambiente contraditório da manifestação afetiva de 

atenção e a depreciação infantil são vertentes que interferem no processo de 

aprendizagem das crianças. Uma longa série de insucessos pode levar ao fracasso 

escolar e até ao abandono completo da escolarização. Dessa maneira, o declínio do 

desempenho acadêmico, agregado às dificuldades de aprendizagem, de cunho 

temporário ou duradouro, deverá se tornar um alerta para que os pais e os docentes, de 

uma forma geral, fiquem preocupados e atentos aos fatos e às atitudes que surgirem 

(MARTINELLI, 2002). 

Smith e Strick (2012) acreditam que um ambiente estimulante em casa produz 

alunos mais adaptados e dispostos à aprendizagem. Os autores defendem que as 

dificuldades de aprendizagem podem ser causadas por problemas intrínsecos ao aluno, 

porém a extensão em que esse aluno é afetado, por estas dificuldades, está condicionada 

ao ambiente em que vive, ou seja, extrínseco ao aluno. Assim, os contextos familiares, 

escolares e sociais podem afetar sobremaneira os problemas, de forma a agravá-los ou 

diminuí-los. 

Bronfenbrenner (2002) afirma que: 

 

[...] parece que perdemos de vista que as crianças aprendem a conduta 
habitual – a forma de interpretar o mundo e de atuar – em situações 
também habituais, com adultos próximos e durante períodos dilatados. 
É interessante essa reflexão, uma vez que as mudanças que 
observamos durante a infância não podem ser entendidas à margem 
das aprendizagens e das relações que, nessa época, são realizadas e 
estabelecidas tanto no contexto familiar, como também no contexto 
maternal, na escola e em outros contextos. Nesses contextos, as 
crianças podem experimentar com os objetos e com as pessoas; 
participam em acontecimentos e em situações rotineiras e também 
novas; as suas atuações são, às vezes, censuradas e, às vezes, 
reconhecidas e celebradas; veem os outros atuarem, os imitam e 
recebem a sua ajuda, de modo que podem progredir no domínio de 
novos âmbitos da atuação (p. 38). 

 

Assim, o processo de transformação da participação, de modo que as pessoas 

desenvolvam os seus papéis no desempenho e na compreensão das atividades de que 

participam é considerado como aprendizagem. O binômio entre aprendizagem e prática 

é algo inseparável, pois o conceito de aprendizagem não pode se isolar da prática, de 

forma que aquele que aprende não apenas se aproxima do conhecimento, mas sim de 



31 
 

todo um conjunto de práticas sociais e de valores que se associam a elas (MARTÍN; 

MAURI, 2007). 

Conforme Nogueira (2005), a simbiose entre escola e família é essencial para 

que a criança tenha um crescimento saudável durante sua infância, de forma que tenha 

facilidade no aprendizado e no convívio social. A escola pode ajudar a criança a 

alcançar um desenvolvimento mais eficiente se trabalhar em conjunto com a família, 

cada uma tentando entender a forma como a outra trabalha e assim aperfeiçoando-se 

para o melhor aprendizado da criança. 

Segundo Szymanski (2004), para que essa parceria se estabeleça, é preciso que 

ocorra respeito mútuo, o que realça a confiança e evidencia a competência de ambas as 

partes. Porém, para que isso se realize, é necessário existirem delimitações na função de 

cada uma das partes. Por um lado, observa-se que muitas famílias encarregam a escola 

de toda a educação e formação dos seus filhos, desde o ensino das disciplinas 

específicas até o reconhecimento de valores, a sua formação do caráter, além de atender 

as carências afetivas que muitas das crianças trazem de casa, esperando que o docente 

supra essas necessidades. Por outro lado, algumas famílias sentem-se desautorizadas 

pelo professor, que toma para si tarefas que são da competência da família. 

A sociedade, em especial as famílias, é influenciada pelas transformações 

sociais, culturais e financeiras. Essas mudanças têm sido realçadas em função das novas 

concepções do formato familiar, bem como as ligações, interações e relacionamentos 

entre os indivíduos ou membros da família (SMITH; STRICK, 2012). Nesse sentido, os 

recursos que o ambiente familiar proporciona são importantes de serem relacionados ao 

desempenho acadêmicos das crianças. Por esse motivo, o próximo tópico trata desse 

assunto. 

 

2.4RECURSOS DO AMBIENTE FAMILIAR 

 

O status socioeconômico é um dos mais abrangentes estudos construtivos nas 

ciências sociais. Existem várias formas de medi-lo, e várias delas foram propostas no 

meio acadêmico, mas a maioria inclui a quantificação da renda familiar, do nível de 

educação dos pais e o status ocupacional dos pais. Ele está associado também com a 

expectativa de vida, com as habilidades cognitivas, sociais e emocionais da criança, 

com efeitos que vão desde nascimento até a vida adulta. A variedade de mecanismos 

ligados ao status socioeconômico para o bem-estar da criança foi proposta em estudos, 
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em sua maioria, envolvendo diferenças no acesso a recursos materiais e sociais e às 

condições de estresse tanto para crianças quanto para os seus pais. Para a criança, ele 

tem impacto no bem-estar em vários níveis, incluindo o familiar e o convívio com a 

vizinhança (BRADLEY; CORWYN, 2002; GUIDETTI, 2007). 

McLoyd (1998) adverte que os efeitos da pobreza são mediados pelas 

diferenças nos níveis de aprendizagem e estimulação acadêmica e da linguagem que a 

criança recebe na sua família. Assim, a pobreza, níveis baixos de educação materna, 

pouca interação verbal entre pais e filhos, baixa expectativa de escolaridade por parte 

dos pais, dificuldades afetivas nas relações entre eles e os filhos, estratégias de controle 

e disciplina deficientes, de condições de vida estressantes no quotidiano que, além de 

dificultarem a ação educativa dos pais, podem dificultar a vida acadêmica das crianças e 

adolescentes. 

Szymanski (2004) também destaca algumas das maneiras como a pobreza pode 

alterar o desenvolvimento de crianças, especificamente nas relações conjugais e entre 

pais e filhos. Segundo o autor, a privação econômica restringe a capacidade de uma 

orientação consistente e protetora por parte dos pais, pelo sofrimento psicológico 

causado pelo acúmulo de acontecimentos ou fatos negativos, condições indesejáveis e a 

ausência ou ruptura dos elos conjugais. A privação e a pobreza afetam as crianças de 

forma indireta, mediante seu impacto nas atitudes dos pais. 

Além disso, Bradley e Corwyn (2002) alegam que as crianças de famílias com 

status socioeconômico baixo são menos suscetíveis a viajar, visitar bibliotecas e 

museus, fazer leitura de livros, irem a peças teatrais ou receber lições sobre habilidades 

específicas. O acesso a esses tipos de recursos materiais e culturais serve para medir a 

relação entre status socioeconômico e resultado acadêmico e intelectual da criança, por 

serem oportunidades de aprendizagem. Já as famílias com elevada situação financeira 

alcançam melhores recursos para suas crianças em relação à oferta de serviços, bens, 

ações parentais e conexões sociais, que resultam em benefícios para elas. 

Nesse sentido, a paridade entre o rendimento acadêmico de um aluno e o papel 

que seus pais desenvolvem na sua educação é estreita. Cabe ressaltar que não só as 

famílias com pouca disposição ao envolvimento, pouco conhecimento, pouca cultura ou 

incapazes têm filhos com desempenho acadêmico abaixo da média. Também as outras 

famílias podem se encontrar nessa situação. Entretanto, nessa hipótese, tem-se uma 

maior probabilidade de que os problemas sejam tratados com atitudes mais seguras e 
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com respostas mais estáveis de colaboração com a escola (BRADLEY; CORWYN, 

2002). 

Lima e Machado (2012), concordando, afirmam que a criança que tem a 

família por trás apoiando tem apresentado bons índices de aprendizagem. Trata-se de 

uma família que, de maneira geral, é dotada de recursos econômicos e/ou afetivos, 

elementos entendidos como essenciais. Essas necessidades dizem respeito à atenção e 

aos cuidados da família por meio de alguns fatores como: aparência da criança bem 

como a sua higiene, garantia de uma necessidade de sobrevivência que seria a 

alimentação e relações familiares equilibradas e cautelosas, isto é, de lares onde os pais 

e/ou responsáveis convivem e mantêm uma relação harmoniosa. 

Assim, esses autores consideram que as características econômicas e/ou 

emocionais da família influenciam no desempenho acadêmico das crianças, porém 

destacam que os alunos também têm sua parcela importante nesse processo, pois os que 

não apresentam mínima estrutura familiar, mas mesmo assim se esmeram em aprender 

são os maiores exemplos de bons alunos. O inverso também é encontrado, visto que há 

estudantes que possuem apoio familiar sob todos os aspectos, mas não reproduzem isto 

em bons resultados e sua aprendizagem fica abaixo da esperada (LIMA; MACHADO, 

2012). 

Existem várias definições para recursos familiares, mas neste estudo foi 

adotada a concepção de Marturano (2006), autora do Inventário dos Recursos do 

Ambiente Familiar (RAF), instrumento utilizado neste trabalho. De acordo com essa 

pesquisadora, na construção do RAF foram agrupados três domínios amplos de recursos 

do ambiente familiar que podem contribuir para o progresso acadêmico, a saber, 

processos proximais, estabilidade ambiental, microssistema e mesossistema.Os 

processos proximais são os de interação recíproca entre um organismo humano ativo em 

desenvolvimento e as pessoas, objetos e símbolos em seus ambientes externos 

imediatos. O conceito de estabilidade ambiental está relacionado ao de processos 

proximais, que não podem funcionar efetivamente em ambientes que são instáveis e 

imprevisíveis no espaço e no tempo. A família e a escola são microssistemas nos quais 

ocorrem os processos proximais, constituindo um mesossistema de ligações e processos 

entre os dois sistemas, com efeitos sobre o desenvolvimento da criança. No nível do 

microssistema familiar, os recursos foram organizados em dois domínios: recursos que 

promovem processos proximais e atividades previsíveis que sinalizam certo grau de 

estabilidade na vida familiar. 
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No nível do mesossistema família-escola foram identificadas práticas parentais 

que promovem a ligação família-escola, como a participação em experiências 

estimuladoras do desenvolvimento, como passeios e viagens; oportunidades de 

interação com os pais; disponibilidade de brinquedos e materiais que apresentam 

desafio ao pensar; disponibilidade de livros, jornais e revistas; uso adequado do tempo 

livre; acesso a atividades programadas de aprendizagem Já no domínio de atividades 

previsíveis que sinalizam certo grau de estabilidade na vida familiar estão incluídas 

áreas de recurso tais como rotinas e reuniões regulares da família e cooperação da 

criança em tarefas domésticas. As práticas parentais que promovem a ligação família-

escola englobaram indicadores de envolvimento direto dos pais na vida escolar, como 

participação nas reuniões e acompanhamento das notas (MARTURANO, 2006). 

A aprendizagem se dá em um contexto social no qual as possibilidades de troca 

de informações são exercidas, proporcionado o seu crescimento. É importante destacar 

que o Ministério da Educação (MEC) instituiu a data de 24 de abril como o dia 

Nacional da Família na Escola. Isso significa que nesse dia as escolas deveriam 

convidar os familiares de alunos para participarem das atividades escolares. Afinal, se 

os pais se comprometessem não apenas com a criação e sustento, observado o seu status 

socioeconômico, mas também com a educação dos filhos, eles teriam um melhor 

desempenho acadêmico (CASARIN, 2007). 

A partir dos anos 1950, verificou-se um crescimento no interesse dos analistas 

e pesquisadores na investigação das influências da família na aprendizagem escolar. A 

pesquisa iniciou-se centrada na variável do nível socioeconômico, todavia, na década de 

1960, os estudos ganharam proporções, quando se investigou a influência na vida 

familiar sobre o prisma do desempenho das crianças na escola (MARTURANO, 2006). 

Para essa autora, esse tipo de pesquisa sugere que o núcleo familiar possa 

providenciar uma direção favorável ao aprendizado escolar da criança, bem como a sua 

motivação para os estudos e o desenvolvimento de atitudes interpessoais que venham a 

garantir um relacionamento ideal com professores e colegas. Os vários aspectos da vida 

familiar são muito importantes, incluindo-se o clima de relacionamento e a organização 

do lar até o da participação direta dos pais com a vida escolar da criança. 

Percebe-se que à medida que a criança consegue atender às tarefas escolares, 

exercendo o papel de aluno, aplicando-se nas avaliações, melhora o seu desempenho. 

Desperta nela algo como autoestima e principalmente a autoconfiança. Casarin (2007) 

considera que se forja na criança a capacidade em superar os desafios que se 
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apresentarem no dia a dia, tanto no ambiente escolar como no ambiente extra escolar, o 

que contribuirá, fortemente, na busca pelo aprender por si só. Assim sendo, o 

desempenho acadêmico ganhou um papel muito importante na a sociedade atual, sendo 

tratado com mais detalhes no próximo tópico. 

 

2.5 DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

O que se apresenta nas escolas, na realidade, no tocante ao desempenho quali-

quantitativo e ao comportamento de seus alunos, tem preocupado e promovido uma 

série de estudos sobre o desempenho escolar. O termo “desempenho acadêmico” leva à 

indução do sucesso qualitativo e quantitativo do aluno. Quando se trata do desempenho 

acadêmico referindo-se à formação de um cidadão proativo e consciente de seu papel na 

sociedade, demonstra-se um comportamento que vai além do conhecimento intelectual 

(LOPES; VIVALDO, 2007). 
O desempenho está relacionado à quantificação do conhecimento do aluno. O 

conhecimento é transformado em nota, que por sua vez, leva à classificação, seleção e 

ao controle de comportamento. Muitas vezes a nota não expressa o real desempenho do 

aluno e nenhuma avaliação consegue abarcar todas as possibilidades de verificação do 

desempenho (ESTEBAN, 2000). 

O bom desempenho acadêmico se refere ao fato de que o aluno, ao concluir as 

devidas tarefas e as atividades escolares de forma correta, complementará o processo da 

aprendizagem, o que é o seu objetivo final. Todavia, é de conhecimento que muitos 

estudantes dos diferentes níveis do ensino formal apresentam um desempenho escolar 

muito abaixo do esperado que é longe do ideal. Quando se trata do desempenho 

acadêmico, devem-se levar em conta os diferentes fatores que se correlacionam e ao 

mesmo tempo influenciam de forma direta no desempenho dos estudantes (PASTURA; 

MATTOS; ARAÚJO, 2005). 

Verifica-se que o rendimento escolar não se sustenta por meio de notas ou 

médias, mas por uma sequência de ações que chegam a um aprendizado quali-

quantitativo, anexando boas notas ao verdadeiro aprendizado. Com isso, torna-se 

imprescindível a compreensão, pela família, de que as notas ou médias são 

consequências do processo e não objetivo fundamental do processo educativo, o que 
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deve ser, de fato, considerado é o esforço desprendido e a dedicação do aluno (LOPES; 

VIVALDO, 2007). 

Dentre os fatores mais relevantes, segundo Souza (2007), para que ocorra o 

processo de aprendizagem, estão as características da escola, da família e do aluno. No 

primeiro caso, levam-se em consideração as condições físicas e pedagógicas da 

instituição escolar e dos profissionais que atuam nesse contexto. No segundo, enfatiza-

se o nível escolar dos pais e sua presença e participação na aprendizagem dos filhos. Por 

fim, encontram-se as características pessoais do próprio aluno como motivação, alta 

autoestima, habilidades sociais, possíveis deficiências nutricionais, entre outros. O 

desempenho acadêmico só é adequado quando o que o aluno aprendeu em sala de aula 

se estende e se incorpora a outros conteúdos, previamente aprendidos, e se manifesta, 

quando avaliado. 

No que tange às características da escola, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB – INEP, 2015), com relação aos aspectos que diferenciam as 

escolas centrais e periféricas, indicaram que as unidades com os melhores resultados 

estão concentradas em áreas centrais da cidade. Já as com os resultados menos 

satisfatórios estão, na maioria, em regiões periféricas. Polato (2007) também encontrou 

em seu estudo que, na escola periférica pesquisada, havia um maior número de 

professores substitutos e temporários e que isto pode ter prejudicado o desempenho dos 

alunos, segundo os próprios professores. 

Lima (2011) corroborou essas informações, ao identificar as notas do IDEB das 

escolas nas quais obteve seus dados de pesquisa, verificando que a falta de profissionais 

qualificados pode ter contribuído para a falta de sucesso escolar das crianças. Cunha e 

Santos (2014) também encontraram, em sua pesquisa, que utilizou o IDEB, que a 

realidade presenciada nas escolas estudadas acompanhava o desempenho em leitura das 

crianças, visto que na escola com menos recursos e mais periférica, foram obtidas as 

menores médias em compreensão de leitura. Já na menos periférica e mais bem 

estruturada houve melhor desempenho de seus alunos. O investimento de uma fundação 

de um banco particular em outra escola pública pesquisada refletiu em melhores 

resultados alcançados pelos estudantes. 

Casarin (2007) menciona que, durante a formação da criança, é necessário que 

todos aqueles que exercem influência sobre ela trabalhem juntos. Esse trabalho em 

conjunto ajuda em um crescimento intelectual coordenado, sem conflitos entre escola e 
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pais. Quando os pais participam da vida escolar do filho, constroem um indivíduo mais 

capacitado para a vida em sociedade. 

Nogueira (2006) aponta que a iniciação da criança dentro de um cenário 

competitivo começa desde cedo. Durante o período em que a criança passa na escola, os 

pais sempre tentam mostrá-las, de uma forma mais didática, quão competitiva e 

complicada é a vida adulta. Essa razão explica o porquê de muitos pais cobrarem tanto 

de seus filhos, colocando-os em vários cursos e exigindo notas altas como resultado. 

Sendo assim, a escola é a fase preparatória para a vida adulta e de extrema importância 

na formação do indivíduo na sociedade atual. 

Em resumo, a avaliação da aprendizagem do aluno fornece, por meio da nota 

obtida, uma melhor classificação do desempenho acadêmico do aluno. Sendo assim, 

balizará o aluno quanto ao seu próprio desempenho e o docente quanto à melhora de sua 

metodologia de ensino em sala de aula (OLIVEIRA; SANTOS, 2005). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a avaliação não pode 

se restringir ao julgamento sobre fracassos ou sucessos do discente, visto que deve ser 

entendida como um conjunto de ações que tem a função de alimentar, sustentar e 

orientar a intervenção pedagógica. Ela deve ocorrer de forma contínua e sistemática por 

meio da análise qualitativa do conhecimento adquirido pelo discente. Possibilita saber o 

quanto ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o docente tem em 

alguns momentos da escolaridade, em função da intervenção pedagógica realizada. 

Dessa maneira, a avaliação das aprendizagens só pode ocorrer se forem relacionadas 

com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações didáticas 

propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições 

de assumir (BRASIL, 1997). 

Quanto às orientações didáticas para a prática de aplicação das avaliações, 

apesar de ser responsabilidade do docente, não deve ser entendida como função 

exclusiva dele. Distribuídas aos discentes, em alguns momentos, é uma condição 

didático-pedagógica necessária para que se caracterizem instrumentos de autorregulação 

para as diferentes formas de aprendizagens. A autoavaliação é uma situação de 

aprendizagem em que o discente desenvolve técnicas e estratégias de análise e 

interpretação de suas produções e dos diferentes procedimentos para se avaliar. Além de 

esse aprendizado ser, em si, importante, porque é o eixo central para a construção da 

autonomia dos discentes, cumpre o papel de contribuir com a objetividade desejada na 
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avaliação, uma vez que esta só poderá ser construída com a coordenação dos diferentes 

pontos de vista tanto do discente quanto do docente (BRASIL, 1997). 

Os critérios de avaliação têm uma responsabilidade muito importante, pois 

expõem as expectativas de aprendizagem, considerando objetivos e conteúdos propostos 

para a área e para o ciclo, a organização lógica e interna dos conteúdos, as 

peculiaridades de cada momento na escola e as possibilidades de aprendizagem 

decorrentes de cada etapa do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social em uma 

determinada situação, na qual os discentes tenham boas condições de desenvolvimento 

do ponto de vista pessoal e social. Os critérios de avaliação apontam as experiências 

educativas a que os alunos devem ter acesso e são consideradas essenciais para o seu 

desenvolvimento e socialização. Nesse entendimento, os critérios de avaliação devem 

refletir de forma equilibrada os diferentes tipos de capacidades (BRASIL, 1997). 

Os critérios para a avaliação da aprendizagem e que expressam o desempenho 

escolar, são representados por critérios ordinais e classificatórios que podem ser de 

acordo com números, como é o caso das notas de 0 a 10 ou de 0 a 100, entre outros. 

Outro critério é o nominal, que abarca letras (A, B, C, D) ou níveis de aproveitamento 

ou conceitos (excelente, ótimo, bom, regular e péssimo). Por vezes, quando o aluno não 

consegue obter um bom desempenho escolar, ele é discriminado pela escola e pela 

família, o que pode exercer um impacto negativo em sua aprendizagem futura 

(BORUCHOVITCH; OLIVEIRA; SANTOS, 2008). 

Terminado o levantamento teórico, que tratou do ambiente familiar e do 

desempenho acadêmico, será apresentado o levantamento de pesquisas com foco nestes 

assuntos. O capítulo 3 apresenta esses estudos. 
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3 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS 

 

Foram levantadas pesquisas com os mesmos focos deste trabalho, a saber, o 

ambiente familiar e o desempenho acadêmico, desde o ano 2000 até 2015, nas bases de 

dados Scielo e Google Acadêmico. Elas estão apresentadas em ordem cronológica. 

Cabe destacar que algumas pesquisas foram realizadas anteriormente ao 

estabelecimento da divisão das etapas escolares em anos, assim constam ainda como 

séries escolares. 

Ferreira e Marturano (2002) realizaram uma pesquisa com objetivo de analisara 

associação de comportamentos externalizantes que se desenvolvem em contextos de 

adversidade ambiental, em crianças com desempenho escolar baixo. Participaram 

meninos e meninas, com idades entre sete e onze anos, encaminhados para atendimento 

por dificuldades escolares. Do total de 141 crianças, formaram-se dois grupos extremos 

de acordo com as pontuações na Escala Comportamental Infantil: G1 (crianças sem 

problema de comportamento, n= 30) e G2 (crianças com problema de comportamento, 

n= 37). As mães foram entrevistadas, obtendo-se informações sobre recursos e 

adversidades do ambiente familiar. Os resultados indicaram que o ambiente familiar de 

G2 apresentou menos recursos e maior adversidade, incluindo problemas nas relações 

interpessoais, falhas parentais quanto à supervisão, monitoramento e suporte, indícios 

de menor investimento dos pais no desenvolvimento da criança, práticas punitivas e 

modelos adultos agressivos. As dificuldades escolares aumentaram a vulnerabilidade da 

criança para inadaptação psicossocial. Enfatizou-se a importância de incluir a família 

em intervenções preventivas voltadas para essa clientela. 

Cia, D´Affonseca e Barham (2004) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

estudar o impacto da qualidade do relacionamento entre pai e filho sobre o desempenho 

acadêmico de crianças. Participaram do estudo 58 pais e seus filhos da 5ª e 6ª séries do 

ensino fundamental. Os pais preencheram o questionário Qualidade da interação 

familiar na visão paterna e os filhos preencheram o questionário Interação pai-filho. 

Para investigar como o envolvimento dos pais afetou o desempenho acadêmico dos seus 

filhos, as crianças foram avaliadas com o Teste de Desempenho Escolar. Observou-se 

que, quanto maior a frequência de comunicações entre pai e filho e quanto maior o 

envolvimento dos pais nas atividades escolares, culturais e de lazer do filho, melhor o 

desempenho acadêmico das crianças. Tais resultados demonstraram a importância do 

pai para o desempenho acadêmico dos filhos e apontaram para a necessidade de educar 
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os homens para conhecerem as muitas ações que podem melhorar seu desempenho 

enquanto pais. 

Peixoto e Rodrigues (2005) fizeram uma pesquisa para analisar a relação de 

uma das dimensões do envolvimento parental, as atitudes em relação ao desempenho 

acadêmico, com o autoconceito, a autoestima e as orientações motivacionais em 

adolescentes que frequentavam o 3º ciclo do ensino básico. Participaram no estudo 320 

alunos do 7º e 9º anos de escolaridade de duas escolas, que responderam a uma escala 

de autoconceito e autoestima para adolescentes (PEIXOTO; ALMEIDA, 1999), uma 

escala para avaliação das atitudes parentais em relação ao desempenho acadêmico 

(ANTUNES; FONTAINE, 2005) e uma adaptação da escala de orientações 

motivacionais de Skaalvik (1997). Análises correlacionais mostraram que as atitudes 

parentais centradas nos processos de aprendizagem se relacionaram positivamente com 

a orientação para a tarefa. Por seu turno, as atitudes parentais centradas nos resultados 

se relacionaram positivamente com as orientações relacionadas com o Eu 

(Autovalorização e Autodefesa) e de Evitamento. Os resultados permitiram, ainda, 

evidenciar que os alunos cujos pais se concentraram predominantemente no processo de 

aprendizagem apresentaram valores mais elevados para a autoestima e o autoconceito 

acadêmico. 

Costa, Cia e Barham (2007) realizaram uma pesquisa que objetivou comparar o 

envolvimento materno de crianças que residiam com a mãe e com ambos os pais e o 

desempenho acadêmico de crianças que viviam nestes dois contextos e relacionar a 

frequência de envolvimento materno com o desempenho acadêmico das crianças. 

Participaram 30 crianças com idades entre 9 e 11 anos, alunos da 3ª e 4ª séries, metade 

vivendo em famílias monoparentais e metade com ambos os pais. Para avaliar o 

desempenho escolar das crianças, utilizou-se o Teste de Desempenho Escolar (TDE). 

Para caracterizar o envolvimento materno, usou-se o Questionário da Qualidade da 

Interação Familiar na Visão dos Filhos. Os resultados mostraram que houve algumas 

diferenças significativas no envolvimento materno nos dois grupos. Além disso, o 

envolvimento materno no grupo monoparental apresentou uma relação muito maior 

com o desempenho escolar de seus filhos do que no grupo biparental. 

A pesquisa de Salvador (2007) verificou as interações entre pais e filhos, 

procurando identificar as relações existentes entre as seguintes variáveis: práticas 

educativas parentais, envolvimento dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, 

envolvimento dos filhos em suas tarefas escolares, sintomas depressivos dos filhos e 



41 
 

desempenho acadêmico dos filhos. Participaram 348 adolescentes de 6a, 7a e 8a séries de 

escolas públicas e particulares de Curitiba. Para atingir o objetivo do estudo foi dividido 

em duas fases de coleta e análise de dados, uma quantitativa e outra qualitativa. Na 

primeira fase, foram aplicados quatro instrumentos: Escala de Qualidade na Interação 

Familiar, Escala de Envolvimento dos Pais em Tarefas Escolares, Escala de 

Envolvimento dos Adolescentes em Tarefas Escolares e Children’s Depression 

Inventory. O desempenho acadêmico foi acessado por meio da média das notas 

escolares dos alunos. Na segunda fase, foi realizada uma entrevista individual semi 

estruturada com três adolescentes, escolhidos previamente pela pesquisadora de acordo 

com suas notas escolares. Os dados das entrevistas foram analisados qualitativamente. 

Verificou-se uma relação positiva e significativa entre as práticas parentais e seguintes 

variáveis: desempenho acadêmico dos filhos, envolvimento dos adolescentes nas tarefas 

escolares, sintomas depressivos dos filhos e também com o envolvimento dos pais nas 

tarefas escolares dos filhos. Verificou-se também que o desempenho acadêmico dos 

filhos esteve positiva e significativamente correlacionado às seguintes variáveis: 

envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos, envolvimento dos adolescentes 

nas tarefas escolares e sintomas depressivos. A análise qualitativa apresentou 

convergência com os resultados quantitativos e adicionou detalhes importantes, 

constatando-se, por exemplo, que houve predominância de práticas parentais coercitivas 

na família de um adolescente com baixo desempenho acadêmico, e predominância de 

práticas parentais não-coercitivas nas famílias de dois adolescentes com alto 

desempenho acadêmico. 

A pesquisa de Guidetti e Martinelli (2007) teve como objetivo analisar os 

recursos materiais e humanos do ambiente familiar mediante relatos dos familiares e os 

suportes e recursos do ambiente familiar mediante relatos das crianças do ensino 

fundamental e verificar se diferentes níveis de compreensão em leitura e escrita 

correspondiam a diferenças nos recursos do ambiente familiar. Participaram 148 

crianças, de ambos os sexos, com idades variando de 8 a 12 anos, provenientes de três 

escolas municipais de uma cidade do interior de São Paulo e seus respectivos familiares. 

Foram utilizados quatro instrumentos para a coleta de dados. As crianças responderam a 

uma Escala de Avaliação da Escrita, um texto elaborado segundo a técnica Cloze para 

avaliar a compreensão em leitura e um Questionário sobre os Suportes e Recursos do 

Ambiente Familiar. Os pais responderam a um Inventário sobre os Recursos do 

Ambiente Familiar. Os resultados mostraram valores significativos no teste de 
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correlação de Spearman evidenciando a relação entre a compreensão em leitura e o 

desempenho em escrita com os recursos do ambiente familiar por meio do relato 

infantil. O teste Kruskall-Wallis revelou que houve diferenças significativas de recursos 

no ambiente familiar na percepção infantil, verificadas entre os grupos com diferentes 

níveis de compreensão em leitura e desempenho em escrita, enquanto o teste Mann-

Whitney apontou a direção destas diferenças mostrando que, conforme aumentaram os 

recursos do ambiente familiar, mais apareceram as diferenças no desempenho escolar 

infantil. Dessa forma, concluiu-se que o estudo evidenciou uma relação nítida entre os 

recursos do ambiente familiar e o desempenho escolar infantil. 

Cia, Pamplin e Williams (2008) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

estudar a relação entre o envolvimento dos pais na educação dos filhos e o desempenho 

acadêmico destes. Nessa pesquisa participaram 110 crianças da 4ª série do Ensino 

fundamental. As crianças preencheram o questionário Qualidade da interação familiar 

na visão dos filhos e foram avaliadas por meio do Teste de Desempenho Escolar (TDE). 

Observou-se que quanto maior a frequência de comunicações entre ambos os pais e seus 

respectivos filhos e a participação de ambos os pais nas atividades escolares, culturais e 

de lazer dos filhos, melhor era o desempenho acadêmico das crianças. Segundo os 

autores, os resultados sugeriram a importância do envolvimento parental no 

desempenho acadêmico dos filhos e, em caso de déficits nesta área, a necessidade de 

programas visando melhorar a qualidade das interações entre pais e filhos. 

Cia e Barham (2009) relacionaram indicadores do envolvimento paterno com 

indicadores de desenvolvimento social dos filhos. Dessa pesquisa participaram 97 pares 

de pais e mães (com filhos na 1ª ou 2ª série) e 20 professoras. Para avaliar o 

envolvimento paterno, pais e mães responderam à Avaliação do bem-estar pessoal e 

familiar e do relacionamento pai-filho – Versão Paterna,e para avaliar o 

desenvolvimento social das crianças, os pais, as mães e as professoras preencheram o 

Social Skills Rating System(SSRS).Foi verificado que quanto maior a frequência de 

comunicação entre pai e filho e de participação do pai nos cuidados e nas atividades 

escolares, culturais e de lazer do filho, menor o índice de hiperatividade e de problemas 

de comportamento e mais adequado o repertório de habilidades sociais das crianças. Os 

resultados indicaram a provável importância do envolvimento positivo do pai no 

desenvolvimento social dos filhos e os prováveis benefícios de programas para 

promover envolvimento paterno. 
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Fatimato e Cia (2011) objetivaram comparar a frequência de envolvimento 

parental, entre pais e mães, e investigar a relação entre a frequência de envolvimento 

parental, a competência social e o desempenho acadêmico de crianças. Participaram do 

estudo 12 casais, sendo eles pais de alunos de 2ª série do ensino fundamental, e três 

professoras dessas crianças. Os casais preencheram o questionário Avaliação do 

envolvimento parental e, para avaliar o repertório de habilidades sociais, os problemas 

de comportamento e o desempenho acadêmico das crianças, as professoras responderam 

ao Social Skills Rating System (SSRS) – Versão para professores. Quanto maior a 

frequência da participação dos pais nas atividades escolares, culturais e de lazer dos 

filhos, maior foi o desempenho acadêmico das crianças. A frequência da participação 

das mães nas atividades escolares, culturais e de lazer dos filhos estava negativamente 

correlacionada com o índice de problemas de comportamento externalizantes e 

positivamente correlacionada com o repertório de habilidades sociais das crianças. Por 

fim, a comunicação entre mãe e filho estava positivamente correlacionada com o 

repertório de habilidades sociais das crianças. 

Numa realidade diferente, em Portugal, Carrilho (2012) pesquisou 188 alunos 

do 7º, 8º e 9º anos de uma escola na região do Algarve, com idades compreendidas entre 

os 11 e os 17 anos (M = 13,3). Foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário 

Sociodemográfico; Escala de Percepção da Relação com a Família (PEIXOTO, 1999); 

Escala de Avaliação da Competência Social (GRESHAM; ELLIOT, 1990), versão do 

aluno, e a Escala de Percepção dos Adolescentes sobre si mesmos (HARTER, 1985). Os 

resultados indicaram existir uma relação positiva entre autoconceito e rendimento 

acadêmico, nomeadamente quando se tratam do autoconceito acadêmico, atitude 

comportamental e autoestima. Também a percepção da relação com a família apresenta 

correlações positivas significativas com o rendimento acadêmico, demonstrado a 

importância da relação familiar. No entanto, ao nível das competências sociais, não 

foram encontradas correlações significativas com o rendimento acadêmico para a maior 

parte das dimensões. No que diz respeito às relações entre competências sociais, relação 

familiar e autoconceito, verificaram-se correlações positivas entre estas três variáveis, 

demonstrando que o autoconceito, tal como descrito na literatura, tem uma relação 

recíproca quer com as competências sociais quer com a relação familiar. Dessa forma, o 

autor concluiu que as variáveis estudadas apresentaram uma relação dinâmica e 

complexa entre si que interfere com o desenvolvimento e sucesso acadêmico do 

adolescente, sendo essencial uma intervenção que contemple os diversos contextos de 
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socialização e que promova o treino de competências sociais e o desenvolvimento de 

um autoconceito positivo. 

Bandeira et al. (2012) avaliaram características da competência acadêmica em 

sua relação com o repertório de habilidades sociais e com variáveis socio demográficas 

de uma amostra de 257 crianças de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Foi aplicada a 

escala Social Skills Rating System (SSRS), que avalia também leitura e matemática, a 

185 pais dessas crianças e 12 professores. O questionário Critério Brasil, utilizado para 

verificar o poder de compra das pessoas, sem a pretensão de classificar a população em 

termos de classes sociais, foi usado para avaliação socioeconômica. Os resultados 

mostraram que quanto maior a escolaridade dos pais e o nível socioeconômico dos pais, 

maior era a competência acadêmica dos alunos; as meninas obtiveram escores mais 

elevados do que os meninos em competência acadêmica; quanto maior o escore global 

de habilidades sociais das crianças, maior foi sua competência acadêmica e menor o 

número de reprovações; os alunos com melhor desempenho acadêmico geral 

apresentaram escores significativamente mais elevados de habilidades sociais do que os 

alunos com pior desempenho acadêmico geral; os melhores alunos em leitura 

apresentaram escores significativamente mais elevados de habilidades sociais do que os 

piores em leitura; os melhores alunos em matemática apresentaram escores 

significativamente mais elevados em habilidades sociais do que os piores em 

matemática; os alunos com maior estímulo dos pais apresentaram escores 

significativamente mais elevados de habilidades sociais do que os com pior estímulo 

dos pais; os alunos com maior motivação apresentaram escores significativamente mais 

elevados de habilidades sociais do que os alunos com pior motivação geral; os alunos 

com melhor funcionamento intelectual apresentaram escores significativamente mais 

elevados de habilidades sociais do que os alunos com pior funcionamento intelectual. 

Cia, Barham e Fontain (2012) objetivaram examinar as relações entre três 

formas do envolvimento paterno (a comunicação entre pai e filho; a participação do pai 

nos cuidados com o filho; a participação do pai nas atividades escolares, culturais e de 

lazer do filho) e dois aspectos do desenvolvimento infantil (autoconceito e desempenho 

acadêmico) de crianças que iniciaram as atividades escolares. Participaram 97 casais e 

seus filhos matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino fundamental. Para avaliar o 

envolvimento paterno a partir de duas perspectivas diferentes, tanto os pais quanto as 

mães responderam à Avaliação do bem-estar pessoal e familiar e do relacionamento pai-

filho - Versão Paterna. Para avaliar o desempenho acadêmico e o autoconceito, foram 
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aplicados nas crianças o Teste de Desempenho Escolar e o Self-Description 

Questionnair I. Observou-se que, quanto maior a frequência de comunicação entre pai e 

filho, a participação do pai nos cuidados com o filho e a participação do pai nas 

atividades escolares, culturais e de lazer do filho, maior o desempenho acadêmico e o 

autoconceito das crianças. Esses resultados foram indicativos da importância do 

envolvimento paterno e apontaram a necessidade de se realizarem intervenções 

educativas dirigidas aos homens. 

Cia e Costa (2012) apresentaram um estudo que teve por objetivos: (a) verificar 

a relação entre os problemas de comportamento, o repertório de habilidades sociais e o 

desempenho acadêmico de crianças e adolescentes e (b) identificar a porcentagem de 

crianças e adolescentes com problemas de comportamento e baixo desempenho 

acadêmico, segundo a opinião dos professores. Participaram do estudo 27 professores, 

de um total de 215 alunos da 1ª a 8ª série do ensino fundamental, com média de idade 

de nove anos. As professoras responderam ao Social Skills Rating System (SSRS)– 

Versão para Professores (que avalia o repertório de habilidades sociais, os problemas de 

comportamento e o desempenho acadêmico do aluno). Utilizou-se o teste de correlação 

de Pearson para verificar a relação entre as variáveis estudadas. Os resultados 

mostraram que o repertório de habilidades sociais e os problemas de comportamento 

(internalizantes, externalizantes e total) estavam negativamente correlacionados entre si, 

ou seja, quanto maior o repertório de habilidades, menor os índices de problemas de 

comportamento. Além disso, quanto maior os problemas de comportamento, menor o 

desempenho acadêmico das crianças e dos adolescentes. Respondendo ao segundo 

objetivo, mais da metade das crianças e dos adolescentes foram avaliados pelas 

professoras com baixo repertório de habilidades sociais e com altos índices de 

problemas de comportamento e 27,3% da amostra apresentaram desempenho acadêmico 

abaixo da média. Esses resultados apontaram para a necessidade de intervir com 

crianças e adolescentes para melhorar o repertório de habilidades sociais e assim 

diminuir a probabilidade de apresentar problemas ao longo do desenvolvimento. 

Monteiro e Santos (2013) investigaram os recursos familiares e sua relação 

com o desempenho em compreensão de leitura de alunos do 3º ao 5º ano do Ensino 

fundamental de uma escola pública e outra particular de Belo Horizonte. Também 

foram exploradas as diferenças relativas ao tipo de escola (pública e particular). 

Participaram 404 crianças com idades entre 7 e 13 anos. Os instrumentos utilizados 

foram o Inventário dos Recursos do Ambiente Familiar – RAF e dois testes de Cloze, 
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para avaliação da compreensão de leitura. As autoras encontraram uma correlação 

positiva e significativa entre as categorias e o total do RAF com os escores médios do 

Cloze. Os resultados revelaram uma diferença estatisticamente significativa entre as 

médias dos alunos no RAF e no Cloze, favorecendo os alunos da escola particular. 

Verificou-se a importância da avaliação dessas variáveis para que ações de prevenção 

no âmbito do ensino público possam ser empreendidas. 

Esses estudos empíricos permitiram fazer algumas inferências. Em primeiro 

lugar, quanto ao relacionamento com a família e o desempenho acadêmico, pôde-se 

perceber que, em pesquisas realizadas com crianças e adolescentes, quanto menos 

recursos e maior adversidade, incluindo problemas nas relações interpessoais, falhas 

parentais quanto à supervisão, monitoramento e suporte, indícios de menor investimento 

dos pais no desenvolvimento da criança, práticas punitivas e modelos adultos 

agressivos, aumentam as dificuldades escolares, a vulnerabilidade da criança para 

inadaptação psicossocial, sintomas depressivos e menores são autoconceito acadêmico e 

as competências sociais. 

Em segundo lugar, quanto ao envolvimento somente dos pais, evidenciou-se 

que quando há uma frequência maior de comunicação entre pai e filho e de participação 

do pai nos cuidados e nas atividades escolares, culturais e de lazer do filho, menor o 

índice de hiperatividade e de problemas de comportamento e maior o desempenho 

acadêmico das crianças. Já quanto ao envolvimento materno, as crianças que residiam 

com a mãe apresentaram uma relação maior com o desempenho escolar do que no grupo 

que vivia com pai e mãe. Ainda, a participação das mães nas atividades escolares, 

culturais e de lazer dos filhos aumentou o repertório de habilidades sociais das crianças. 

Quanto aos recursos do ambiente familiar, quanto melhores eles são mais têm 

relação com o melhor desempenho em compreensão de leitura e em escrita, assim como 

elevam os escores de habilidades sociais, motivação geral e funcionamento intelectual. 

A escolaridade dos pais e o nível socioeconômico dos pais também tiveram relação à 

melhor competência acadêmica dos alunos. 

As variáveis que são foco deste trabalho, foram associadas com a escrita, a 

compreensão de leitura, a competência social, a percepção dos adolescentes sobre si 

mesmos, o autoconceito, as habilidades sociais e os problemas de comportamento. Para 

medi-las, foram vários os tipos de instrumentos utilizados como escalas, testes, 

inventários e questionários. 
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Várias foram também as recomendações dos pesquisadores. Enfatizou-se a 

importância de incluir a família em intervenções preventivas voltadas para as crianças 

com inadaptação psicossocial, contemplando os diversos contextos de socialização, para 

promover o treino de competências sociais e o desenvolvimento de autoconceito 

positivo. Em especial, foi destacada a necessidade de educar os homens para 

conhecerem as muitas ações que podem melhorar seu desempenho como pais. 

Ficou evidente que o maior uso de práticas educativas parentais de 

envolvimento e menor uso de coerção são significativos para o melhor desempenho 

acadêmico dos alunos. Foi também notória a relação entre os recursos do ambiente 

familiar e o desempenho escolar infantil. De maneira geral, a orientação foi quanto à 

importância da avaliação das variáveis medidas nos diversos estudos para que ações de 

prevenção possam ser empreendidas nos âmbitos familiar e escolar. Tendo como 

embasamento os levantamentos teórico e de pesquisas anteriormente apresentados, o 

próximo capítulo traz a metodologia deste estudo. 
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4 OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve por objetivo verificar se o envolvimento parental e os 

recursos do ambiente familiar se correlacionam com o desempenho acadêmico das 

crianças. Mais especificamente, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

1 – examinar o envolvimento com o pai na visão do filho; 

2 – examinar o envolvimento com a mãe na visão do filho; 

3 – averiguar os suportes e recursos do ambiente familiar; 

4 – investigar o desempenho acadêmico das crianças; 

5 – verificar diferenças relacionadas às variáveis de sexo, idade, ano e escola; 

6 - identificar os índices de correlação entre os escores das escalas e 

desempenho acadêmico. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram 121 alunos do Ensino fundamental I, do 3º (n = 35, 28,9%), 4º (n 

= 38, 31,4%) e 5º ano (n = 48, 39,7%). Deles, 60 (49,6%) eram do sexo masculino e 61 

(50,4%) do feminino. As idades variaram de 8 a 12 anos, com média de 9,28 e desvio 

padrão de 0,90. Os estudantes eram provenientes de três escolas do sul do Estado de 

Minas Gerais, sendo 40 (33,1%) da 1, 9 (7,4%) da 2 e 72 (59,5%) da escola 3. 

 

5.2INSTRUMENTOS 

 

Avaliação do Relacionamento com o Pai (CIA et al., 2012) 

 

É um questionário estruturado em seis tópicos, assim divididos: relacionamento 

do pai e a criança quanto a aspectos gerais; o relacionamento da criança e seu pai quanto 

a aspectos gerais; os próximos tópicos estão relacionados ao pai para a criança: em 

relação às atividades escolares; às atividades da vida diária; às atividades de lazer e 

recreativas e; em relação aos contatos sociais. Seguem exemplos de questões: 

 

 Uma  Duas ou três Uma  Uma  Nunca  

 vez por  vezes por  vez por  vez 
por 

 
 dia  semana  semana  mês  
 (4) (3) (2) (1) (0) 

Seu pai...      

Em relação às atividades escolares      

a- Acompanha o seu progresso escolar?      
b- Auxilia você nas lições de casa?      
c- Valoriza as suas conquistas acadêmicas?      

 

Avaliação do Relacionamento com a Mãe (CIA et al., 2012) 

 

É um questionário estruturado em seis tópicos, igual ao anterior, assim 

divididos: relacionamento da mãe e a criança quanto a aspectos gerais; o relacionamento 

da criança e sua mãe quanto a aspectos gerais; os próximos tópicos estão relacionados à 

mãe para a criança: em relação às atividades escolares; às atividades da vida diária; às 

atividades de lazer e recreativas e; em relação aos contatos sociais. 
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Esses questionários apresentam uma escala Likert, na qual o respondente terá 

que assinalar a frequência em que o fato arguido acontece, sendo assim as colunas das 

frequências são identificadas como: Uma vez por dia; Duas ou três vezes por semana; 

Uma vez por semana; Uma vez por mês e; Nunca. 

Os escores estão assim distribuídos: uma vez por dia, vale 4 pontos; duas ou 

três vezes por semana 3 pontos; uma vez por semana 2 pontos; uma vez por mês 1 ponto 

e; nunca zero.O escore pode variar de 0 a 164. 

 

Questionário sobre os Suportes e Recursos do Ambiente Familiar- RAF (GUIDETTI; 

MARTINELLI, 2005) 

 

O Questionário foi adaptado a partir do inventário de Recursos do Ambiente 

Familiar (RAF, MARTURANO, 2006), para sondagem dos recursos promotores de 

desenvolvimento no ambiente familiar, com o objetivo de obter informações sobre 

condições relevantes para o desempenho acadêmico. Ele tem por objetivo investigar 

como a criança identifica o suporte familiar oferecido a ela e os recursos disponíveis no 

seu ambiente familiar. 

O questionário está estruturado em oito tópicos reunidos em três categorias: 

supervisão parental das rotinas escolares, interação com os pais e recursos materiais do 

ambiente físico, que correspondem, segundo a literatura da área, aos recursos mais 

significativos para o desempenho escolar nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Segue o exemplo de uma questão: 

 
6. ALGUÉM NA SUA CASA TE AJUDA FAZER OS DEVERES DA ESCOLA? 
 

Alguém em casa: Não, 
ninguém 

Sim, a 
mãe 

Sim, o pai Sim, outra 
pessoa 

Olha se o seu material escolar está em ordem. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Avisa quando é hora de você ir para a escola. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Fica perto de você ajudando-o na lição de casa. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Te ajuda estudar para as provas. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Vai nas reuniões da escola. (   ) (   ) (   ) (   ) 
Olha suas notas e faltas na escola. (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
O escore em cada tópico é a soma dos pontos obtidos, dividido pelo número de 

itens que compõem aquele tópico, multiplicado por 10. O escore total corresponde à 

soma dos escores obtidos nos oito tópicos e pode variar de 0 a 80 pontos. 
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Desempenho Acadêmico (DA) - Notas das secretarias das escolas 

 

Foram coletadas as notas do último bimestre de todas as disciplinas, a saber, 

português, matemática, geografia, história, ciências, inglês, informática, arte, ética e 

literatura. Foi calculada a média geral das notas dos alunos para as análises, sendo que o 

intervalo poderia variar de 0 a 20 pontos, que é o parâmetro da Superintendência de 

Ensino da cidade onde se situam as escolas pesquisadas. 

O sistema de atribuição de notas de uma das escolas públicas era feito por meio 

de letras, de A a D. No entanto, a própria secretária da escola fez a conversão dessas 

letras em conceitos de 0 a 20 por meio de uma tabela que é utilizada pela escola para 

atender à Superintendência de Ensino, no caso de transferência de alunos para escolas 

que atribuem as notas de acordo com esse parâmetro estipulado.Para a escola particular, 

como eram atribuídos até 25 pontos, recorreu-se à regra de três para fazer a conversão 

das notas para o padrão de 20. 

 

5.3 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente foi solicitada à Superintendência de Ensino de uma cidade do sul 

do Estado de Minas Gerais a autorização para coleta de dados e foram indicadas duas 

escolas públicas. Foi solicitada autorização também para a diretora de uma escola 

particular. Posteriormente o projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisas 

(CEP),cujo número do parecer é 38363014.4.0000.5102. 

O pesquisador contatou as escolas indicadas para explicar os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e solicitou às professoras que entregassem os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) para as crianças para obterem as 

assinaturas de seus pais ou responsáveis. Nas datas estipuladas para a coleta dos dados, 

o pesquisador verificou quais os alunos que tinham aprovação para participar da 

pesquisa e iniciou a coleta, coletiva, em sala de aula, em espaço cedido pelos 

professores. 

Em primeiro lugar foi solicitado que os alunos assinassem o Termo de 

Assentimento (Anexo B). Logo depois, para os que assinaram, ocorreu a aplicação dos 

questionários, em uma só sessão, na seguinte ordem: 1) Relacionamento com o Pai na 

Visão dos Filhos 2) Relacionamento com a Mãe na Visão dos Filhos, 3) Questionário 
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sobre os Suportes e Recursos do Ambiente Familiar. A aplicação total teve a duração de 

02 meses. 

Cabe informar que os questionários foram lidos, pergunta a pergunta pelo 

pesquisador e as crianças foram respondendo todas de uma só vez, visto que o 

pesquisador percebeu que os alunos tiveram dúvidas quanto aos termos utilizados nos 

instrumentos. Assim esse procedimento permitiu ir esclarecendo as dúvidas enquanto as 

crianças iam respondendo. O tempo de aplicação para os três instrumentos foi de 

1h40min. 



53 
 

6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise estatísticas dos dados quantitativos utilizou-se o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 22, um pacote estatístico 

para análise de estudos em ciências sociais. A análise estatística foi descritiva e 

inferencial. O tratamento descritivo dos dados aponta frequências, porcentagem, as 

médias, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo (idade, sexo, escores dos 

questionários). Depois, foram realizadas as estatísticas inferenciais, a saber Teste t de 

Student, Anova e Correlação de Pearson. O nível de significância adotado para todas as 

análises foi de p < 0,05. 
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7 RESULTADOS 

 

Tendo em vista os objetivos pretendidos, recorreu-se a provas de estatística 

descritiva e inferencial para análise dos dados obtidos no presente estudo. A primeira 

parte dos resultados, de acordo com o primeiro objetivo, consistiu em examinar o 

envolvimento com o pai e com a mãe na visão do filho, os suportes e recursos do 

ambiente familiar e o desempenho acadêmico. Esses resultados estão apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas dos escores dos instrumentos 

 

 N Mínimo Máximo Média Desviopadrão 
Relacionamento com o pai (RP) 121 0 161 97,79 45,21 
Relacionamento com a mãe (RM) 121 15 163 123,24 27,87 
Recursos do ambiente familiar (RAF) 121 24 77 54,76 10,47 
Desempenho Acadêmico (DE) 121 7 20 14,44 3,12 
 

Verifica-se que a média alcançada pelas crianças no instrumento “Avaliação do 

relacionamento com o pai” foi de 97,79, de um intervalo que poderia variar de 0 a 164 

pontos, sendo que houve 10 crianças que zeraram. O desvio padrão para esse 

instrumento foi o maior obtido (DP = 45,21). 

Para o instrumento “Avaliação do relacionamento com a mãe” a média foi de 

123,24 pontos, em um intervalo que poderia variar de 0 a 164 pontos. Pode-se notar que 

houve crianças que quase pontuaram com o máximo permitido para o instrumento, com 

163 pontos. 

A média obtida para o “Questionário sobre os suportes e recursos do ambiente 

familiar”foi de 54,76 pontos. Cabe lembrar que para esse instrumento o escore poderia 

variar de 0 a 80 pontos. Houve crianças que quase alcançaram o teto da pontuação, com 

77 pontos. 

Quanto ao Desempenho Acadêmico, a média foi de 14,44. O intervalo da 

pontuação poderia variar de 0 a 20, como descrito no capítulo dos instrumentos deste 

trabalho. 

Para atender ao seguinte objetivo, foram exploradas as diferenças relacionadas 

às variáveis sexo, idade e ano escolar. Para avaliar as diferenças quanto ao sexo das 

crianças foi realizado o Teste t de Student, como pode ser visto na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Estatísticas descritivas e Teste t de Student para comparação entre os sexos 

 n Média 
Desvio 
padrão 

t p 

RP Masculino 60 86,13 49,08 -2,896 0,004 
 Feminino 61 109,25 38,09 
RM Masculino 60 117,47 28,79 -2,300 0,023 
 Feminino 61 128,92 25,92 
RAF Masculino 60 53,17 11,09 -1,666 0,098 
 Feminino 61 56,32 9,67 
DE Masculino 60 13,78 3,08 -2,355 0,020 
 Feminino 61 15,09 3,04   

 

Verifica-se na Tabela 2 que as diferenças entre as médias por sexo revelaram 

índices estatisticamente significativos para o Relacionamento com o Pai (ARP), (t=-

2,896; p=0,004); para o Relacionamento com a Mãe (ARM), (t=-2,300; p=0,023) e para 

o Desempenho Acadêmico, (t=-2,355; p=0,020). Pode-se observar que as meninas 

obtiveram as maiores médias em todos os instrumentos e que o maior desvio padrão 

ocorreu na “Avaliação do relacionamento com o pai”, para os meninos. 

Para averiguar se havia diferença entre as médias dos instrumentos com relação 

à idade, procedeu-se à análise de variância pela Anova. A Tabela 3 apresenta esses 

resultados. 

 

Tabela 3 – Análise de Variância para verificar diferença pela idade 
 Média df F p 

RP  4 0,650 0,628 
  116   

RM  4 1,222 0,305 
  116   

RAF  4 0,303 0,876 
  116   

DA  4 1,964 0,105 
  116   

 

Os resultados obtidos revelaram que não houve índices significativos com 

relação às idades das crianças, na Tabela 3. Do mesmo modo, foi realizada a análise de 

variância para averiguar se havia diferença entre as médias dos instrumentos por ano 

escolar. A Tabela 4 mostra os resultados dessa análise. 
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Tabela 4 – Análise de Variância para verificar diferença por ano escolar 
 Média df F p 

RP  2 0,928 0,398 
  118   

RM  2 1,289 0,279 
  118   

RAF  2 0,145 0,865 
  118   

DA  2 0,607 0,546 
  118   

 

Os resultados da análise de variância pela idade, da Tabela 4, também não 

produziram índices significativos.Para averiguar se havia diferença entre as médias dos 

instrumentos por escola, procedeu-se à Anova. A Tabela 5 expõe esses resultados. 

 

Tabela 5 – Análise de Variância para verificar diferença por escola 
 Média df F p 

RP  2 0,316 0,730 
  118   

RM  2 0,352 0,704 
  118   

RAF  2 3,714 0,027 
  118   

DA  2 17,597 <0,001 
  118   
 

Percebe-se, pela Tabela 5, que as diferenças significativas apareceram com as 

médias dos alunos no “Questionário sobre os suportes e recursos do ambiente familiar” 

[F(2,118) = 3,714; p=0,027]e no “Desempenho Acadêmico”[F(2,118) = 17,597; 

p<0,001]. Para o “Questionário sobre os suportes e recursos do ambiente familiar” as 

médias foram para a escola 1 (M = 51,15), para a 2 (M = 55,78) e para a 3 (M= 56,63). 

Para o Desempenho Acadêmico, as médias foram para a escola 1 (M = 12,37), para a 2 

(M = 14,34) e para a 3 (M = 15,61).Para saber quais foram os grupos formados realizou-

se a prova post hoc de Tukey e os resultados estão na Tabela 6. 
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Tabela 6- Agrupamento das médias para o Desempenho Acadêmico 

Escola N Médias DA  
  1 2 

1 40 12,37  
2 9 14,34 14,34 
3 72  15,61 

 

Foram formados dois grupos apenas para o Desempenho Acadêmico, que se 

agruparam às escolas com a menor média para a Escola 1 (M = 12,37), pública e 

periférica, e a maior média para a Escola 3 (M = 15,61), pública e central. De acordo 

com o último objetivo estabelecido neste trabalho, foi realizada a correlação entre as 

médias dos instrumentos. Esses resultados estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Índices de correlações (r) e níveis de significâncias (p) entre os escores dos 

instrumentos 

  Desempenho Acadêmico 
Relacionamento com o Pai r 0,028 

 p 0,758 
Relacionamento com a Mãe r -0,006 

 p 0,948 
Recursos do Ambiente Familiar r 0,225 

 p 0,013 
 

Percebe-se, nesses resultados da Tabela 7, que a correlação foi positiva e 

significativa, com magnitude fraca, apenas para o Desempenho Acadêmico e os 

“Recursos do Ambiente Familiar” (DANCEY; REIDY, 2006). 
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8 DISCUSSÃO 

 

De acordo com o primeiro objetivo desta pesquisa, foram examinados o 

envolvimento com o pai e com a mãe na visão do filho; os suportes e recursos do 

ambiente familiar; e o desempenho acadêmico.A média alcançada no questionário 

“Avaliação do relacionamento com o pai”, de 97,79, ficou acima da metade do escore 

total, equivalente a 82 pontos. Os resultados apontaram que 10 crianças zeraram no 

instrumento. Foi solicitado pelo pesquisador que essas crianças explicassem no 

instrumento a razão de não terem preenchido nada e foram indicadas como causas o 

falecimento do pai ou a não participação do pai no meio familiar, ou ainda, que nunca 

conheceram o pai. Esse fato pode explicar o desvio padrão alto em relação às médias 

das crianças nesse instrumento. 

Nesse sentido, Martinelli (2002) destacou que um fator a ser observado no 

processo de aprendizagem é o aspecto afetivo. Segundo a autora, situações como o 

abandono ou descaso da criança, a separação litigiosa ou não dos pais, a falta de um 

deles, por morte, um ambiente contraditório da manifestação afetiva de atenção e a 

depreciação infantil interferem negativamente no processo de aprendizagem das 

crianças. Cia e Barham (2009) acrescentam que o baixo envolvimento do pai ou sua 

total ausência é um fator de risco ao desenvolvimento das crianças porque o 

envolvimento da pessoa do pai afeta o compromisso dos seus filhos nos estudos, 

impactando no seu desempenho acadêmico. 

A pesquisa de Cia, D’Affonseca e Barham (2004) encontrou que quanto maior 

a frequência de comunicações entre pai e filho e quanto maior o envolvimento dos pais 

nas atividades escolares, culturais e de lazer do filho, melhor era o desempenho 

acadêmico das crianças. As autoras apontaram a necessidade de educar os homens para 

melhorarem seu desempenho enquanto pais. Já Cia e Barham (2009) verificaram que 

quanto maior era a frequência de comunicação entre pai e filho e de participação do pai 

nos cuidados e nas atividades escolares, culturais e de lazer do filho, menor o índice de 

hiperatividade e de problemas de comportamento e mais adequado o repertório de 

habilidades sociais das crianças. As pesquisadoras destacaram a importância do 

envolvimento positivo do pai no desenvolvimento social dos filhos e os prováveis 

benefícios de programas para promover envolvimento paterno. Cia, Barham e Fontain 

(2012) encontraram também, além desses resultados, a melhora no autoconceito das 

crianças que tinham envolvimento paterno. 



59 
 

Para o instrumento “Avaliação do relacionamento com a mãe” a média foi de 

123,24 pontos, em um intervalo que poderia variar de 0 a 164 pontos. Essa média ficou 

41,24 pontos acima da metade, equivalente a 82. Houve crianças que quase pontuaram 

com o máximo permitido para o instrumento, com 163 pontos. Outras pesquisas 

também apontaram bons resultados quanto à participação das mães, como a de Costa, 

Cia e Barham (2007), que objetivou comparar o envolvimento materno de crianças que 

residiam com a mãe e com ambos os pais, na qual os resultados mostraram que houve 

algumas diferenças significativas no envolvimento materno nos dois grupos, 

principalmente no grupo monoparental em que houve uma relação muito maior das 

mães com o desempenho escolar de seus filhos do que no grupo biparental. 

Também no estudo de Fatimato e Cia (2011), ficou evidenciado que a 

frequência da participação das mães nas atividades escolares, culturais e de lazer dos 

filhos estava negativamente correlacionada com o índice de problemas de 

comportamento externalizantes e positivamente correlacionada com o repertório de 

habilidades sociais das crianças. Essa pesquisa também mostrou que a comunicação 

entre mãe e filho estava positivamente correlacionada com o repertório de habilidades 

sociais das crianças. 

Para o “Questionário sobre os suportes e recursos do ambiente familiar”, a 

média de pontos foi de 54,76. Houve crianças que quase alcançaram o teto da 

pontuação, com 77 pontos. Guidetti (2007) afirma que as famílias que detêm maiores 

recursos financeiros, sociais e afetivos têm uma maior facilidade em ajudar seus filhos a 

enfrentarem os desafios da aprendizagem aos quais são submetidos. 

Bradley e Corwyn (2002) também consideram que as famílias que têm situação 

financeira melhor alcançam melhores recursos para suas crianças em relação à oferta de 

serviços, bens, ações parentais e conexões sociais, que resultam em benefícios para elas. 

Ao contrário, para as crianças de status socioeconômico baixo podem faltar esses 

acessos a recursos e experiências, causando riscos ao desenvolvimento. Nessa direção, 

Ferreira e Marturano (2002) encontraram em seu estudo que as crianças com problemas 

de comportamento no ambiente escolar eram as de famílias com menos recursos e maior 

adversidade. Além disso, as dificuldades escolares aumentaram a vulnerabilidade da 

criança para inadaptação psicossocial. 

O Desempenho Acadêmico das crianças investigadas neste estudo ficou acima 

da média, com 14,44, em um intervalo da pontuação poderia variar de 0 a 20. Estudos 

citados anteriormente indicaram que à medida que a criança consegue atender às tarefas 
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escolares, exercendo o papel de aluno, aplicando-se nas avaliações, melhora o seu 

desempenho acadêmico. Em decorrência disso, é despertada a autoestima e a 

autoconfiança, fatores que auxiliam na capacidade de superar os desafios do dia a dia, 

tanto no ambiente escolar ou no extra escolar, contribuindo para a busca do aprender 

por si só.Geralmente, entre as crianças que têm o melhor desempenho na escola, se 

encontram as de famílias que se envolvem mais nos estudos dos seus filhos que,na 

maioria das vezes, dispõem de recursos econômicos e/ou afetivos, elementos entendidos 

como essenciais (CASARIN, 2007; GUIDETTI, 2007;LIMA; MACHADO, 2012). 

Já Hill e Taylor (2004 apud GUIDETTI et al. 2011) e Martinelli(2002) 

apontaram que o declínio do desempenho acadêmico, agregado às dificuldades de 

aprendizagem, temporárias ou duradouras, são alertas para que os pais e os professores 

fiquem preocupados e atentos aos fatos e às atitudes que surgirem.Normalmente, 

quando o aluno não consegue obter um bom desempenho acadêmico, ele é discriminado 

pela escola e pela família, o que pode exercer um impacto negativo em sua 

aprendizagem futura (BORUCHOVITCH; OLIVEIRA; SANTOS, 2008). 

As diferenças entre as médias por sexo revelaram índices estatisticamente 

significativos para o Relacionamento com o Pai, para o Relacionamento com a Mãe e 

para o Desempenho Acadêmico. As meninas obtiveram as maiores médias em todas as 

variáveis, indicando terem uma visão mais positiva sobre os relacionamentos com o pai 

e com a mãe e melhor desempenho acadêmico. Bandeira et al. (2012) também 

encontraram melhores resultados para as meninas no desempenho acadêmico. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias dos 

instrumentos com relação à idade, que variou de 8 a 12 anos, evidenciando que as 

respostas das crianças não mudaram de acordo com este critério. Do mesmo modo, não 

foi significativa a diferença entre as médias dos instrumentos por ano escolar.Esse 

último resultado revela que as médias do desempenho acadêmico, apesar de terem 

aumentado com o avanço dos anos escolares, não expressaram as mudanças expressivas 

esperadas. Nenhuma das pesquisas levantadas neste trabalho considerou esses tipos de 

análises para os instrumentos utilizados. 

Foram encontradas diferenças significativas entre as médias dos alunos, por 

escola, no “Questionário sobre os suportes e recursos do ambiente familiar”. No 

entanto, realizada a prova post hoc de Tukey, foram formados dois grupos apenas para o 

Desempenho Acadêmico, separados pela escola particular, que ficou entre eles, com a 

menor média para a escola pública periférica, de 12,37 e a maior média para a escola 
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pública central, com 15,61 pontos. No entanto, cabe destacar que esta última escola, 

central, teve 32 participantes a mais que a escola periférica e que a escola particular teve 

somente nove participantes. Esse resultado corrobora os encontrados nas pesquisas de 

Polato (2007), Lima (2011) e Cunha e Santos (2014). No IDEB (INEP, 2015) 

constatou-se que as escolas centrais tiveram os melhores resultados. 

O último objetivo estabelecido neste trabalho, de correlacionar as médias dos 

instrumentos, apontou correlação positiva e significativa, com magnitude fraca, apenas 

para o Desempenho Acadêmico e os “Recursos do Ambiente Familiar” (DANCEY; 

REIDY, 2006). Esse fato era esperado tendo em vista as considerações de Bradley e 

Corwyn (2002) de que as crianças de famílias com status socioeconômico baixo são 

menos suscetíveis ao acesso a recursos materiais e culturais usado para medir a relação 

entre status socioeconômico e resultado acadêmico e intelectual da criança, por gerarem 

oportunidades de aprendizagem. Ao contrário, as famílias com elevada situação 

financeira alcançam melhores recursos para suas crianças que resultam em benefícios 

para elas. Guidetti (2007) e Lima e Machado (2012) confirmam essas informações 

complementando que as famílias que detêm maiores recursos financeiros, sociais e 

afetivos têm uma maior facilidade em ajudar seus filhos a enfrentarem os desafios da 

aprendizagem aos quais são submetidos. 

Marturano (2006) reafirma essas considerações e acrescenta que os vários 

aspectos da vida familiar são muito importantes, incluindo-se o clima de relacionamento 

e a organização do lar até o da participação direta dos pais com a vida escolar da 

criança. Esses aspectos se refletem na melhora do desempenho porque a criança 

consegue atender às tarefas escolares, exercer o papel de aluno e aplicar-se nas 

avaliações. Segundo Casarin (2007),a autoestima e a autoconfiança aumentam a chance 

de a criança superar os desafios que se apresentarem no ambiente escolar ou no 

ambiente extra escolar. 

Das pesquisas levantadas neste estudo que corroboram esse resultado pode-se 

citar a de Ferreira e Marturano (2002) que teve como resultado que as crianças com 

problema de comportamento tiveram menos recursos e maior adversidade e que as 

dificuldades escolares aumentaram a vulnerabilidade da criança para a inadaptação 

psicossocial. Já Bandeira et al. (2012) encontraram que quanto maior a escolaridade dos 

pais e seu nível socioeconômico, maior era a competência acadêmica dos alunos. 

Guidetti e Martinelli (2007) também verificaram em seu estudo que conforme 

aumentaram os recursos do ambiente familiar, mais apareceram as diferenças no 
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desempenho escolar infantil. De maneira semelhante, a pesquisa de Monteiro e Santos 

(2013) revelou uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos alunos 

nos recursos familiares e na compreensão de leitura, favorecendo os alunos da escola 

particular em detrimento da pública. 

Outras pesquisas poderiam ser desenvolvidas explorando variáveis que não 

foram foco deste estudo, como a inclusão de uma pergunta quanto à configuração da 

família da criança. Além disso, poderiam ser compostas amostras mais ilustrativas, por 

exemplo com mais alunos de escolas particulares. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados neste trabalho indicaram correlação somente entre 

as médias das crianças no “Desempenho acadêmico” e o “Questionário sobre os 

suportes e recursos do ambiente familiar”. Esse resultado corroborou o de outras 

pesquisas realizadas anteriormente. No entanto, não foram encontradas correlações 

entre as médias dos alunos com relação ao relacionamento com o pai e com a mãe e o 

desempenho acadêmico. 

O desenvolvimento cognitivo infantil é tarefa compartilhada entre duas grandes 

instituições da nossa sociedade: a família e a escola. Da parte da família percebe-se que, 

atualmente, a maioria dos pais trabalha fora e tem pouco tempo disponível para a vida 

doméstica e para a atenção com os filhos. 

Nota-se, nos últimos tempos, que as famílias têm delegado essa tarefa para a 

escola, transferindo parte dessa responsabilidade pela construção do conhecimento e 

formação social dos filhos. Diante disso, é importante frisar que os maiores usos de 

práticas educativas parentais de envolvimento são significantes para o melhor 

desempenho acadêmico das crianças. 

No entanto não há padrões, um exemplo disto é que foi citado neste trabalho 

que as crianças que vivem num contexto monoparental podem sentir a diminuição do 

espaço de tempo que o cuidador principal tem para influenciar o desenvolvimento da 

relação com seus filhos, o que poderia comprometer o desempenho acadêmico. Mas, às 

vezes, acontece de o cuidador passar a ter mais a colaboração de seus filhos do que em 

famílias do tipo biparental porque passam a ter maior envolvimento dos membros. 

É importante ressaltar que o desempenho acadêmico é considerado como a 

indicação quantitativa da evolução do aluno, mas na verdade é um contexto maior que 

norteia esta avaliação, indo além do conhecimento intelectual. Portanto, na formação do 

caráter de uma criança todos que de uma forma geral tenham participação na sua vida 

devem trabalhar de forma conjunta, formando um indivíduo mais preparado e com 

capacidade para viver em sociedade. 

Nessa direção, as escolas poderiam investir no fortalecimento do conselho 

escolar, das associações de pais e mestres, abrindo espaço para a participação dos pais, 

para promover a articulação da família com a escola e com a comunidade. A inclusão de 

programas de apoio aos pais poderia ser uma estratégia utilizada para ajudar os pais e 

responsáveis a acompanhar as atividades de aprendizagem escolar dos filhos. Dessa 
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forma, tanto a família quanto a escola se beneficiariam no sentido de promover a 

aprendizagem escolar e o desenvolvimento global do estudante. 

Dentre as limitações desta pesquisa pode-se citar a amostra reduzida e de 

somente duas escolas municipais. No entanto a indicação foi feita pela Secretária da 

Educação. Somou-se a esse fato a dificuldade de conseguir a devolução dos termos de 

consentimento, pois a proporção dos que foram enviados aos pais e os que foram 

devolvidos devidamente assinados foi muito pequena. Quanto à escola particular, ela 

realmente possuía poucos alunos nos anos escolares investigados. 

Outra limitação foi a redução do tempo de coleta dos dados, pois os três 

questionários tiveram que ser aplicados de uma só vez, visto que os professores não 

disponibilizaram mais tempo. Houve também dificuldade por parte das crianças para 

lerem os questionários, o que levou o pesquisador a ler pergunta por pergunta para que 

as crianças as respondessem em conjunto. Os alunos também desconheciam alguns 

termos que estavam nos questionários, como por exemplo, a palavra diálogo. Coube ao 

pesquisador esclarecer todas as dúvidas. 

Mas, apesar dessas limitações, considera-se que este trabalho é relevante por 

fornecer à comunidade acadêmica e às famílias uma perspectiva da realidade da 

interação entre elas e da necessidade de se estabelecer uma relação mais estreita. Tal 

identificação oferece também a possibilidade de se delinear intervenções que favoreçam 

um adequado envolvimento da família com escola, pensada pelas mesmas. 
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