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INTRODUÇÃO 

A infância é uma fase do ciclo vital essencial para o 

desenvolvimento de habilidades sociais, onde o 

contexto familiar e a qualidade da relação entre pais e 

filhos são fundamentais para o estabelecimento de 

relações educativas que favoreçam para o 

desenvolvimento social saudável de crianças e 

adolescentes. Habilidades Sociais Educativas 

Parentais (HSE-P) são o conjunto de comportamentos 

dos pais em relação aos filhos, visando promover o 

desenvolvimento e aprendizado dos mesmos. Este 

estudo contou com 154 participantes sendo 108 mães 

e 46 pais com idade média de 38,8 anos (DP=6,5) 

residentes na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

A literatura corrobora com os resultados deste estudo apontando que mães são mais carinhosas, atenciosas, 

podendo assim haver relação com o fato dos cinco fatores terem sido por elas mais pontuados. Verificou-se que 

as mães tem tendência a estabelecer diálogo com os filhos desde a gestação, podendo justificar o fator conversar 

e dialogar ter sido o único que apresentou diferença significativa entre pais e mães. Quanto ao fator estabelecer 

limites, corrigir e controlar ter pontuado mais que o fator organizar condições educativas, estudos mostram que 

quando não alcançam os comportamentos desejados dos filhos, os pais tem maior tendência a punir e corrigir ao 

invés de elevar condições educativas. 
 
 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS  

Recorte de uma pesquisa maior, denominada 

“Relação entre esquemas iniciais desadaptativos e 

Habilidades Sociais Educativas Parentais” com 

delineamento transversal do tipo descritivo e 

comparativo de abordagem quantitativa. 

Instrumentos: Questionário para avaliação de dados 

sociodemográficos; Inventário de Habilidades Sociais 

Educativas (IHSE). 

Critério de inclusão: Ter ao menos um filho com 

idade entre sete e 11 anos. 
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Identificar as Habilidades Sociais Educativas 

Parentais (HSE-P) e descrever as diferenças 

encontradas entre pais e mães. 

A análise descritiva aponta que o fator estabelecer limites, corrigir e controlar foi o que mais pontuou na relação dos pais 

com os filhos e o que menos pontuou foi organizar condições educativas. 

Os resultados do presente estudo apontaram que as mães tiveram uma maior pontuação em relação aos cinco fatores 

avaliados pelo instrumento IHS, porém, somente o fator conversar e dialogar apresentou diferença significativa. 
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MODALIDADE DA BOLSA UNIBIC  

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Análise descritiva 

Fatores Porcentagem (N) 

Estabelecer limites, corrigir e controlar 85,66% (132) 

Demonstrar afeto e atenção 42,64% (66) 

Conversar e dialogar 30,95% (48) 

Induzir disciplina  16,61% (26) 

Organizar condições educativas 15,64% (24) 

Análise comparativa 

Fatores Pais Mães p 

Estabelecer limites, corrigir e 

controlar 

82,7 86,9 0,107 

Demonstrar afeto e atenção 41,3 43,2 0,091 

Conversar e dialogar 28,7 31,9 0,004 

Induzir disciplina  16,4 16,7 0,632 

Organizar condições educativas 14,8 16 0,130 

O único fator que apresentou diferença significativa 

entre pais e mães foi conversar e dialogar 
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