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O conjunto de comportamentos e de práticas educativas dos pais, aplicáveis na educação dos seus filhos,
com objetivo de promover aprendizado e desenvolvimento (Bolsoni-Silva; Loureiro, 2010 ; Del Prette; Dell
Prette, 2008), é denominado Habilidades Sociais Educativas Parentais. Os dados deste trabalho são o
recorte de uma pesquisa maior denominada "Relação entre Esquemas Iniciais Desadaptativos e
Habilidades Sociais Educativas Parentais" aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisinos sob o
parecer 15/156. Objetiva-se identificar as Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P) e descrever as
diferenças encontradas entre pais e mães. O estudo possui delineamento transversal do tipo descritivo e
comparativo de abordagem quantitativa. Os instrumentos utilizados foram questionários sócio
demográfico e o Inventário de Habilidades Sociais Educativas. Como critério de inclusão, os pais deveriam
ter ao menos um filho com idade entre sete e 11 anos. Participaram da pesquisa 154 pais, sendo 108 do
sexo feminino e 46 do sexo masculino residentes na grande Porto Alegre. A análise descritiva mostrou
que dentre os fatores avaliados, estabelecer limites, corrigir e controlar foi o que mais pontuou e
organizar condições educativas foi o que menos pontuou. Houve diferença (t= -2,97; p=0,004) entre os
níveis das Habilidades Sociais Educativas entre pai e mãe, porém o único fator com diferença significativa
foi conversar e dialogar(p=0,004). Através desse estudo e corroborando com a literatura, foi possível
concluir que há diferença na relação de pais e mães com seus filhos, as mães tem maior tendência a
estabelecer diálogo desde a gestação, justificando a diferença de conversar e dialogar entre pais e mães,
bem como ao não alcançarem os comportamentos desejados dos filhos, os pais tem maior tendência a
corrigir e controlar ao invés de estabelecer condições educativas.
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