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 apostila 
PROMOVENDO QUALIDADE NA INTERACÃO FAMILIAR 

 
Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 

 
 

12 PRINCÍPIOS PARA UMA EDUCAÇÃO POSITIVA 

“Eduque com Carinho: equilíbrio entre amor e limites”  (Ed. Juruá)  Lidia Weber 

 

1º Princípio:  Amor incondicional 

2º Princípio:  Conhecer os princípios do comportamento 

3º Princípio:  Conhecer o desenvolvimento de uma criança 

4º Princípio:  Autoconhecimento 

5º Princípio:  Comunicação positiva 

6º Princípio:  Envolvimento 

7º Princípio:  Usar consequências positivas: reforçar, elogiar, valorizar 

8º Princípio:  Apresentar regras 

9º Princípio:  Ser consistente 

10º Princípio: Não usar punição corporal, mas consequências lógicas 

11º Princípio: Ser um modelo moral 

12º Princípio: Educar para a autonomia 
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ESCALA DE RESPONSIVIDADE E EXIGÊNCIA (ESTILOS PARENTAIS) (Lamborn & cols., 1991) 
 

Adultos respondem sobre seus pais no passado: Pense na sua infância/adolescência até os 15 anos 
 
1. Até que ponto seu/sua pai/mãe TENTAVAVA saber onde você ia quando saía com seus amigos?   
PAI à 1.(  ) não tentava   2. (  ) tentava pouco  3. (  ) tentava bastante   MÃE à 1.(  ) não tentava  2.(  ) tentava pouco  (3.) tentava bastante  
 
2. Até que ponto seu/sua pai/mãe TENTAVAVA saber o que você fazia com teu tempo livre? 
PAI à 1. (  ) não tentava   2. (  ) tentava pouco  3.(  ) tentava bastante   MÃE à 1.(  ) não tentava  2.(  ) tentava pouco  (3.  ) tentava bastante  
 
3. Até que ponto seu/sua pai/mãe TENTAVA saber onde você estava quando não estava na escola?  
PAI à 1. (  ) não tentava   2.  (  ) tentava pouco  3. (  ) tentava bastante   MÃE à 1.(  ) não tentava  2.(  ) tentava pouco  (3.  ) tentava bastante  
 
4. Até que ponto seu/sua pai/mãe REALMENTE sabia onde você ia quando saía com seus amigos?   
PAI à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante  MÃE à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante   
 
5. Até que ponto seu/sua pai/mãe REALMENTE sabia o que você fazia com teu tempo livre?  
PAI à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante  MÃE à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante   

 
6. Até que ponto seu/sua pai/mãe REALMENTE sabia onde você estava quando não estava na escola? 
PAI à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante  MÃE à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante   

 
7. Podia contar com a ajuda de meu/minha pai/mãe caso eu tivesse algum tipo de problema. 
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
8. Ele/ela me incentivava (animava) a dar o melhor de mim em qualquer coisa que eu fazia.  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
9. Ele/ela incentivava minhas próprias opiniões na adolescência.  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    
 
10. Ele/ela me ajudava nos trabalhos da escola se tivesse alguma coisa que eu não entendia.  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    
 
11. Quando queria que eu fizesse alguma coisa, explicava-me o porquê.  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
12. Quando você tirava uma boa nota na escola, quanto seu pai/mãe elogiava você?  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
13. Quando você tirava uma nota baixa na escola, quanto seu pai/mãe encorajava você a esforçar-se mais?  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
14. Seu/sua pai/mãe realmente sabia quem são seus amigos.  
PAI à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante  MÃE à 1.(  ) não sabia  2.(  ) sabia pouco  3. (  ) sabia bastante   

 
15. Quantas vezes seu/sua pai/mãe passava um tempo conversando com você?  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
16. Quantas vezes você e seu/sua pai/mãe se reuniam para fazerem juntos alguma coisa legal?  
PAI à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente   MÃE à 1.(  ) quase nunca  2.(  ) às vezes  3. (  ) geralmente    

 
 
     EXIGÊNCIA  (E)         -  questões 1 A 6       (Média = 12) 
      Mãe  = ..............  Pai =  .............. 

E alta e R alta = participativo    
 

E alta e R baixa = autoritário 
       RESPONSIVIDADE  (R) – questões 7 a 16  (Média  
       Mãe = ...............   Pai: .............. 

E baixa e R alta = permissivo 
    

E baixa e R baixa = negligente 



ENAPA Online 2020 - PROMOVENDO QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR - Profa. Dra. Lidia Dobrianskyj Weber 
 

 3 

ESCALA DE RESPONSIVIDADE E EXIGÊNCIA (ESTILOS PARENTAIS) 
 Lamborn e cols., 1991; versão para crianças validação de Weber & cols., 2004) 

 
Pais respondem sobre seus filhos. Para cada filho (até 15 anos), responda separadamente. 

 
1. Até que ponto você TENTA saber onde seu filho vai quando sai com seus amigos. 
         1. (  ) não tenta       2. (  ) tenta pouco     3. (  ) tenta bastante   
 
2. Até que ponto você TENTA saber o que seu filho faz com seu tempo livre? 

1. (  ) não tenta       2. (  ) tenta pouco     3. (  ) tenta bastante   
 
3. Até que ponto você TENTA saber onde seu filho está quando não está na escola?  

1. (  ) não tenta        2. (  ) tenta pouco     3. (  ) tenta bastante   
 
4. Até que ponto você REALMENTE sabe onde seu filho vai quando sai com seus amigos?   
    1.(  ) não sabe     2. (  ) sabe pouco        3. (  ) sabe bastante 
 
5. Até que ponto você REALMENTE sabe o que seu filho faz com seu tempo livre?  
      1.(  ) não sabe     2. (  ) sabe pouco        3. (  ) sabe bastante 
 
6. Até que ponto você REALMENTE sabe onde seu filho está quando não está na escola? 
      1.(  ) não sabe     2. (  ) sabe pouco        3. (  ) sabe bastante 
 
7. Seu filho pode contar com a sua ajuda caso  tenha algum tipo de problema. 
 1(  ) quase nunca   2(  ) às vezes  3(  ) geralmente    
  
8. Eu incentivo o meu filho dar o máximo de si mesmo em qualquer coisa que ele faça.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes  3(  ) geralmente     
 
9. Eu incentivo meu filho em suas próprias opiniões.  
 1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
10. Eu ajudo meu filho nos trabalhos da escola se tem alguma coisa que ele não entenda.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
11. Quando quero que meu filho faça alguma coisa, eu explico o porquê.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
12. Quando meu filho tira uma boa nota na escola, eu o elogio.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
13. Quando meu filho tira uma nota baixa na escola, eu o encorajo a esforçar-se mais.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
14. Eu realmente sei quem são os amigos do meu filho.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
15. Eu passo um tempo conversando com meu filho. 
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
16. Eu e meu filho nos reunimos para fazermos juntos alguma coisa legal.  
  1(  ) quase nunca  2(  ) às vezes   3(  ) geralmente     
 
  
     EXIGÊNCIA  (E)         -  questões 1 A 6       (Média = 12) 
      Seus pontos:   .............. 

E alta e R alta = participativo    
 

E alta e R baixa = autoritário 
       RESPONSIVIDADE  (R) – questões 7 a 16  (Média = 16) 
       Seus pontos: ................ 

E baixa e R alta = permissivo 
    

E baixa e R baixa = negligente 
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ESCALAS DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR  EQIF)  
Weber, L.N.D., Salvador, A.P.V & Brandenburg, O. J. (2009). Escalas de qualidade na interação familiar. In L.N.D. Weber & M.A. Dessen (Orgs.), Pesquisando a família: 
instrumentos para coleta e análise de dados. Curitiba: Juruá. 
 
Adultos respondem sobre seus pais no passado.Responda as seguintes questões sobre o seu pai e sobre a sua mãe (ou 
sobre as pessoas por quem foi educado, por exemplo: madrasta, padrasto, avó, tio, tia e outros) até a idade de 15 anos! 

 
Numere de 1 a 5 de acordo com a seguinte notação: 

(1) = Nunca     (2) = Quase nunca     (3) = Às vezes     (4) = Quase sempre      (5) = Sempre 
 

N PERCEPÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DOS PAIS MÃE PAI 
 

1. Meus pais costumavam dizer o quanto eu era importante para eles Mãe (    ) Pai (    ) 
2. Meus pais brigavam comigo por qualquer coisa Mãe (    ) Pai (    ) 
3. Meus pais costumavam xingar um ao outro Mãe (    ) Pai (    ) 
4. Eu costumava contar as coisas boas que me aconteciam para meu pai/minha mãe Mãe (    ) Pai (    ) 
5. Meus pais costumavam falar alto ou gritar comigo Mãe (    ) Pai (    ) 
6. Meus pais faziam carinho um no outro Mãe (    ) Pai (    ) 
7. O que meus pais me ensinavam de bom eles também faziam Mãe (    ) Pai (    ) 
8. Eu pensava que meu pai/minha mãe eram os melhores pais que eu conhecia Mãe (    ) Pai (    ) 
9. Meus pais ficavam felizes quando estava comigo Mãe (    ) Pai (    ) 
10. Meus pais costumavam descontar em mim quando estavam com problemas Mãe (    ) Pai (    ) 
11. Meus pais falavam mal um do outro Mãe (    ) Pai (    ) 
12. Eu costumava contar as coisas ruins que me aconteciam para meu pai/minha mãe Mãe (    ) Pai (    ) 
13. Meus pais costumavam me xingar ou falar palavrões para mim Mãe (    ) Pai (    ) 
14. Meus pais faziam elogios um para o outro Mãe (    ) Pai (    ) 
15. Meus pais também faziam as obrigações que me ensinavam Mãe (    ) Pai (    ) 
16. Eu me sentia amado(a) pelos meus pais Mãe (    ) Pai (    ) 
17. Meus pais procuram saber o que aconteceu comigo quando eu estava triste Mãe (    ) Pai (    ) 
18. Meus pais sabiam onde eu estava quando não estava em casa ou na escola Mãe (    ) Pai (    ) 
19. Quando ajudava meus pais, eles me agradeciam. Mãe (    ) Pai (    ) 
20. Meus pais costumavam me bater quando fazia alguma coisa errada Mãe (    ) Pai (    ) 
21. Meus pais costumavam estar brabos um com o outro Mãe (    ) Pai (    ) 
22. Eu costumava falar sobre meus sentimentos para meu pai/minha mãe Mãe (    ) Pai (    ) 
23. Meus pais costumavam se abraçar Mãe e Pai (    ) 
24. Eu achava legais as coisas que meus pais faziam Mãe (    ) Pai (    ) 
25. Meus pais eram um bom exemplo para mim Mãe (    ) Pai (    ) 
26. Meus pais costumavam mostrar que se preocupavam comigo Mãe (    ) Pai (    ) 
27. Meus pais demonstravam orgulho de mim Mãe (    ) Pai (    ) 
28. Meus pais sabiam o que eu fazia com o meu tempo livre Mãe (    ) Pai (    ) 
29. Meus pais brigavam um com o outro Mãe (    ) Pai (    ) 
30. Meus pais costumavam me fazer carinhos quando eu me comportava bem Mãe (    ) Pai (    ) 
31. Meus pais costumavam me bater sem eu ter feito nada de errado Mãe (    ) Pai (    ) 
32. Meus pais costumavam me criticar de forma negativa Mãe (    ) Pai (    ) 
33. Meus pais falavam bem um do outro Mãe (    ) Pai (    ) 
34. Eu sentia orgulho de meus pais Mãe (    ) Pai (    ) 
35. Meus pais costumavam me dar beijos, abraços ou outros carinhos Mãe (    ) Pai (    ) 
36. Meus pais costumavam me dar conselhos Mãe (    ) Pai (    ) 
37. Meus pais costumavam me bater por coisas sem importância Mãe (    ) Pai (    ) 
38. Meus pais tinham bom relacionamento entre eles Mãe e Pai (    ) 
39. Meus pais pediam para eu dizer para onde eu estava indo Mãe (    ) Pai (    ) 
40. Qual a nota que você dava para seus pais, de um a cinco Mãe (    ) Pai (    ) 
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ESCALAS DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR  (EQIF) 
(Weber, Salvador & Brandenburg, 2009) 

Gabarito de correção 
 
** Dimensão ENVOLVIMENTO  mínimo = 8  máximo = 40   (média + = 32) 

Questões 1 9 17 19 26 27 30 35 total 
MÃE          
PAI          

 
** Dimensão REGRAS E MONITORIA  mínimo = 4  máximo = 20  (média+ =  16) 

Questões 18 28 36 39 total 
MÃE      
PAI      

 
** Dimensão COMUNICAÇÃO POSITIVA DOS FILHOS  mínimo =  3    máximo =  15  (media + =  12 ou mais) 

Questões 4 12 22 total 
MÃE     
PAI     

 
** Dimensão CLIMA CONJUGAL POSITIVO  mínimo =  5    máximo = 25 (média + =  20 ou mais) 

Questões 6 14 23 33 38 total 
MÃE       
PAI       

 
** Dimensão MODELO PARENTAL  mínimo =  3    máximo = 15 (média + =  12 ou mais) 

Questões 7 15 24 total 
MÃE     
PAI     

 
** Dimensão SENTIMENTO DOS FILHOS  mínimo =  5    máximo = 25 (media + = 20 ou mais) 

Questões 8 16 25 34 40 total 
MÃE       
PAI       

 
# Dimensão PUNIÇÃO FÍSICA   mínimo =  3    máximo =  15  (média + = 06 ou menos) 

Questões 20 31 37 total 
MÃE     
PAI     

 
# Dimensão COMUNICAÇÃO NEGATIVA DOS PAIS  mínimo =   5   máximo = 25 (média + = 10 ou menos) 

Questões 2 5 10 13 32 total 
MÃE       
PAI       

 
# Dimensão CLIMA CONJUGAL NEGATIVO  mínimo =  4    máximo = 20 (média + = 08 ou menos) 

Questões 3 11 21 29 total 
MÃE      
PAI      

 
 ** TOTAL POSITIVO (MÍNIMO = 28  E MÁXIMO = 140 

Quanto maior o número, melhor! 
 # TOTAL NEGATIVO (MÍNIMO = 12 MÁXIMO = 60) 

Quanto menor o número, melhor! 
 Envolvimento, regras, comunicação positiva dos filhos,  

clima conjugal positivo, modelo, sentimento 
Punição física, comunicação negativa dos pais,  

clima conjugal negativo 
MÃE  

 
 

PAI  
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ESCALAS DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR (EQIF) (Weber & cols., 2009) 
 
Pais respondem sobre seus filhos. Responda sinceramente as seguintes questões sobre como você age com seu 
filho (até a idade de 15 anos).  Algumas perguntas nbão servem para filhos muito pequenos. 
Numere de 1 a 5:   (1) = Nunca (2) = Quase nunca (3) = Às vezes (4) = Quase sempre (5) = Sempre  

1. Eu costumo dizer o quanto meu filho é importante para mim. (___)   
2. Eu brigo com meu filho por coisas sem importância. (   )   
3. Eu costumo xingar meu esposo(a). (   )   
4. Meu filho costuma me contar as coisas boas que acontecem com ele. (___)   
5. Eu costumo falar alto ou gritar com meu filho. (   )   
6. Eu faço carinho em meu esposo(a). (___)   
7. O que eu ensino de bom para meu filho eu também faço. (    )   
8. Meu filho pensa que sou o melhor pai ou a melhor mãe que ele conhece. (___)   
9. Eu fico feliz quando estou com meu filho. (___)   
10. Eu costumo descarregar no meu filho quando estou com problemas. ( )   
11. Eu falo mal de meu esposo(a). (___)   
12. Meu filho costuma me contar as coisas ruins que acontecem com ele. (___)   
13. Eu costumo xingar ou falar palavrões para meu filho. (___)   
14. Eu faço elogios para meu esposo(a). (___)   
15. Eu também cumpro com as obrigações que ensino para meu filho. (___)   
16. Meu filho se sente amado por mim. (___)   
17. Eu procuro saber o que aconteceu com o meu filho quando ele está triste. (___)   
18. Eu sei onde está meu filho quando ele não está em casa. (___)   
19. Quando meu filho me ajuda, eu agradeço para ele. (___)   
20. Quando meu filho faz alguma coisa errada, ele sabe que eu vou lhe bater. (___)   
21. Eu costumo estar brabo com meu esposo(a). (___)   
22. Meu filho costuma falar sobre seus sentimentos para mim. (___)   
23. Eu costumo abraçar meu esposo(a). (___)   
24. Eu faço coisas que meu filho acha legais. (___)   
25. Penso que sou um bom exemplo para meu filho. (___)   
26. Eu costumo mostrar que me preocupo com meu filho. (___)   
27. Eu demonstro orgulho do meu filho. (___)   
28. Eu sei o que meu filho faz com seu tempo livre. (___)   
29. Meu filho costuma ouvir eu e meu esposo(a) brigar. (___)   
30. Eu costumo fazer carinhos no meu filho quando ele se comporta bem. (___)   
31. Eu costumo bater no meu filho sem ele ter feito nada de errado. (___)   
32. Eu costumo criticar meu filho. (___)   
33. Eu falo bem do meu esposo(a). (___)   
34. O meu filho sente orgulho de mim. (___)   
35. Eu costumo dar beijos, abraços ou outros carinhos no meu filho. (___)   
36. Eu costumo dar conselhos para meu filho. (___)   
37. Eu costumo bater no meu filho por coisas sem importância. (___)   
38. Eu tenho um bom relacionamento com meu esposo(a). (___)   
39. Eu peço para meu filho dizer para onde está indo. (___)   
40. Qual a nota que você dá para você mesmo como mãe ou pai (nota de 1 a 5)? (___)  
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ESCALAS DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR  (EQIF) 

(Weber, Salvador & Brandenburg, 2009)    -  Gabarito de correção 
 
** Dimensão ENVOLVIMENTO  mínimo = 8  máximo = 40   (média + = 32) 

Questões 1 9 17 19 26 27 30 35 total 
MÃE          
PAI          

 
** Dimensão REGRAS E MONITORIA  mínimo = 4  máximo = 20  (média+ =  16) 

Questões 18 28 36 39 total 
MÃE      
PAI      

 
** Dimensão COMUNICAÇÃO POSITIVA DOS FILHOS  mínimo =  3    máximo =  15  (média + =  12 ou mais) 

Questões 4 12 22 total 
MÃE     
PAI     

 
** Dimensão CLIMA CONJUGAL POSITIVO  mínimo =  5    máximo = 25 (média + =  20 ou mais) 

Questões 6 14 23 33 38 total 
MÃE       
PAI       

 
** Dimensão MODELO PARENTAL  mínimo =  3    máximo = 15 (média + =  12 ou mais) 

Questões 7 15 24 total 
MÃE     
PAI     

 
** Dimensão SENTIMENTO DOS FILHOS  mínimo =  5    máximo = 25   (média + = 20 ou mais) 

Questões 8 16 25 34 40 total 
MÃE       
PAI       

 
# Dimensão PUNIÇÃO FÍSICA   mínimo =  3    máximo =  15  (média + = 06 ou menos) 

Questões 20 31 37 total 
MÃE     
PAI     

 
# Dimensão COMUNICAÇÃO NEGATIVA DOS PAIS  mínimo =   5   máximo = 25 (média + = 10 ou menos) 

Questões 2 5 10 13 32 total 
MÃE       
PAI       

 
# Dimensão CLIMA CONJUGAL NEGATIVO  mínimo =  4    máximo = 20 (média + = 08 ou menos) 

Questões 3 11 21 29 total 
MÃE      
PAI      

 
 ** TOTAL POSITIVO (mínimo =  28 E máximo = 140) 

QUANTO MAIOR O NÚMERO, MELHOR 
 # TOTAL NEGATIVO (mínimo = 12 e máximo = 60) 

QUANTO MENOR O NÚMERO, MELHOR 
 Envolvimento, regras, comunicação positiva dos filhos,  

clima conjugal positivo, modelo, sentimento 
Punição física, comunicação negativa dos pais,  

clima conjugal negativo 
MÃE  

 
 

PAI  
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12 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO POSITIVA – Eduque com Carinho – Lidia Weber 

 
1º Princípio:  Amor incondicional 

 

É a primeira das regras. Quanto mais amada uma criança se sente, melhor ela aceita as regras e desenvolve 
amor e compaixão pelos outros. Por isso, ame o seu filho pelo que ele é e não pelo que ele faz. É fundamental 
fortalecer a autoestima e a capacidade de resiliência da criança.O relacionamento é um organismo com vida. 
Portanto, é preciso alimentá-lo, acalentá-lo e fornecer-lhe energia, todos os dias. Lembre-se que o seu filho é 
único e especial e que não deve ser comparado com os outros. Se tem esse (mau) hábito, deve esforçar-se por 
perdê-lo rapidamente. 

à Descreva um momento em que VOCÊ se sentiu amado incondicionalmente por alguém. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
à Diga uma maneira em que você mostre que ama o seu filho incondicionalmente. 
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2º Princípio:  Conhecer os princípios do comportamento 
 

É preciso perceber por que razão uma criança se comporta de maneira errada e agir em conformidade. Um 
mesmo tipo de comportamento pode ter diferentes motivações e consequências em diferentes momentos. 
Não ceda e nunca recompense um comportamento negativo como a birra, a manipulação, os gritos ou a 
agressão. Descreva o que o seu filho faz em termos de comportamentos e não de rótulos de personalidade. 

 
1. Exemplos em que seu filho aprendeu algo por OBSERVAÇÃO (seu modelo). Se você não tem filhos, fale do 
seu comportamento e de seus pais. 
 

 

 

 
 
2. Exemplos em que seu filho aprendeu algo pela EXPERIÊNCIA  
 
 

 

 
3. Exemplos em que seu filho aprendeu algo por REGRAS OU INSTRUÇÕES  
 
 

 

 
 
 
ORGANIZAÇÃO DO TEMPERAMENTO: 
 

§ Criança fácil: atividade moderada, ritmo nas funções biológicas, humor positivo -40% 
§ Criança difícil: humor negativo, tempo baixo de concentração, adaptação difícil – 10% 
§ Criança lenta: humor imprevisível, ausência, respostas menos fortes – 15% 
§ Outras combinações: 35% 
§ PRÁTICAS PARENTAIS INFLUENCIAM 
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3º Princípio:  Conhecer o desenvolvimento de uma criança 
É outra das fases do processo. Às vezes, a criança não tem a intenção de se comportar mal, mas sucede que 
isso acontece. Os pais devem, por isso, conhecer os comportamentos e as necessidades próprias de cada idade 
da criança. 

Existem coisas que fazem parte da infância e da adolescência, às vezes é preciso rir com elas.... e lembrar da 
própria infância. 
 
 RESUMINHO DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIOEMOCIONAL DE CRIANÇAS  
0-2 anos 

u O bebê humano é diferente do de outras espécies. 
u É mais lento no seu desenvolvimento pois seu cérebro deve se preparar para outras atividades bem mais 

complexas, que envolvem pensamentos e emoções. 
u O bebê vem com uma carga genética, mas os pais são seu espelho para o mundo.  
u O bebê deseja uma coisa na vida, mais do que qualquer outra; sentir-se amado e seguro.  

u 5-7 MESES 
u Surgimento de apego, ansiedade de separação, ansiedade ante estranhos  

e comportamento de base segura 
u Expressão facial de medo 

u 8-12 MESES 
u Comportamento de meios e fins 
u Aprende por imitação 
u Tem referência social 
u Tenta obter sorrisos dos outros 

u 12 a 18 MESES 
u Já é capaz de imaginar 
u Imita ações de duas partes 
u Compreende até 100 palavras 
u Ansiedade ante estranhos, porém a ansiedade de separação diminui 

u 18-24 MESES 
u Manipula símbolos e usa palavras 
u Vocabulário de mais de até 300 palavras 
u Autorreconhecimento 
u Expressões faciais de orgulho, constrangimento e vergonha. A questão mais importante para esta criança 

é sentir que é competente e ter autoconfiança. 
2-4 anos 

u Por volta dos três anos a criança começa a desenvolver a consciência do certo e do errado. 
u Incentive sua autonomia. 
u Surgem os primeiros amiguinhos, faça reuniões em casa. 
u Até essa idade acham os pais os mais perfeitos da face da terra. 
u Limite o espaço da bagunça se isso for importante para você.  
u Diga não e exerça seu papel de pai e de mãe, a criança não deixará de gostar de você por causa disso. 
u Aos três anos as explicações devem ser curtas, ela não vai deixar de gostar de você por causa disso. 

5-10 anos 
u A criança nesta idade está pronta para aprender o jogo social. 
u Saia para se divertir com as crianças. 
u Ajude nas tarefas e pesquisas da escola, sem ser intrusivo ou fazer por elas. 
u Incentive o senso de competência e dê tarefas e responsabilidades. 
u Ajude seu filho a desenvolver empatia, segurança, amizade 

11-12 anos 
u Fase de transição para a independência, aprendendo como partir. 
u Tenha clareza, consistência e coerência. Mostre real envolvimento e acessibilidade. 
u Mostre intimidade e empatia. Embora diga não, eles gostam ainda de elogios, abraços e beijos.  
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4º Princípio:  Autoconhecimento 
 
Também aqui (mais) informação é (mais) poder. Conhecer-se a si mesmo permite que a pessoa tome 
consciência das suas características individuais e sobre as suas expetativas sobre os seus filhos. Importa 
perceber que tipo de pai ou de mãe é e que práticas educativas parentais usa para disciplinar. Se é do estilo 
autoritário (muito limite e pouco afeto), permissivo (pouco limite e muito afeto), negligente (pouco limite e 
pouco afeto) ou participativo (muito limite e muito afeto), isso vai afetar a interação com a criança. Idealmente, 
uma boa educação deve incluir, de forma equilibrada, limites e regras, afeto e envolvimento. 

ESCALA DE AUTOESTIMA (Rosemberg, 1989) 

Marque um “X” em cima do número; veja que quanto maior o número, mais você concorda com a afirmação.   
 Discordo fortemente    1    2    3    4    5 Concordo fortemente 

      

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos tenho valor como as outras pessoas. 1 2 3 4 5 

2. Eu sinto que eu tenho diversas qualidades boas.  1 2 3 4 5 

3. * Levando em conta todos os aspectos eu sinto que eu sou um fracasso.  1 2 3 4 5 

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das pessoas.  1 2 3 4 5 

5. * Eu sinto que eu não tenho muito do que sentir orgulho em mim mesmo(a). 1 2 3 4 5 

6. Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo(a). 1 2 3 4 5 

7. Em geral, eu estou satisfeito comigo.  1 2 3 4 5 

8. * Eu gostaria que eu pudesse ter mais respeito por mim mesmo(a).  1 2 3 4 5 

9. Eu certamente me sinto inútil às vezes.  1 2 3 4 5 

10. * Às vezes eu penso que eu não sou boa em coisa alguma.  1 2 3 4 5 

 

ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA GERAL PERCEBIDA (Schwarzer & Jerusalem, 1999) 
 
1 = Não é verdade   2 = Dificilmente é verdade   3 = Um pouco verdadeiro   4 = Exatamente verdadeiro 
 

 1 2 3 4 
1  Eu consigo resolver sempre os problemas difíceis se eu tentar bastante. 1 2 3 4 
2  Se alguém se opuser, eu posso encontrar os meios e as formas de alcançar o que eu quero. 1 2 3 4 
3  É fácil para mim agarrar-me às minhas intenções e atingir os meus objetivos. 1 2 3 4 
4 Eu estou confiante que poderia lidar, eficientemente, com acontecimentos inesperados. 1 2 3 4 
5  Graças ao meu desembaraço, eu sei como lidar com situações imprevistas. 1 2 3 4 
6  Eu posso resolver a maioria de problemas se eu investir o esforço necessário. 1 2 3 4 
7  Eu posso manter-me calmo ao enfrentar dificuldades porque eu posso 1 2 3 4 
confiar nas minhas capacidades para enfrentar as situações. 1 2 3 4 
8  Quando eu sou confrontado com um problema, geralmente eu consigo encontrar diversas soluções. 1 2 3 4 
9  Se eu estiver com problemas, geralmente consigo pensar em algo para fazer. 1 2 3 4 
10  Quando tenho um problema pela frente, geralmente ocorrem-me várias formas para resolvê-lo. 1 2 3 4 
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ESCALA DE  RESILIÊNCIA  ( Wagnild & Young, 1993) 

 

1 Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim  1 2 3 4 5 
2 Eu costumo lidar com os prob emas de uma forma ou de outra  1 2 3 4 5 
3 Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa  1 2 3 4 5 
4 Manter interesse nas coisas é importante para mim  1 2 3 4 5 
5 Eu posso estar por minha conta se eu precisar  1 2 3 4 5 
6 Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida 1 2 3 4 5 
7 Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação 1 2 3 4 5 
8 Eu sou amigo de mim mesmo  1 2 3 4 5 
9 Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo 1 2 3 4 5 
10 Eu sou determinado  1 2 3 4 5 
11 Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas 1 2 3 4 5 
12 Eu faço as coisas um dia de cada vez  1 2 3 4 5 
13 Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei dificuldades antes 1 2 3 4 5 
14 Eu sou disciplinado  1 2 3 4 5 
15 Eu mantenho interesse nas coisas 1 2 3 4 5 
16 Eu normalmente posso achar motivo para rir 1 2 3 4 5 
17 Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis 1 2 3 4 5 
18 Em uma emergência, eu sou uma pessoa em quem as pessoas podem contar 1 2 3 4 5 
19 Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas maneiras 1 2 3 4 5 
20 Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não  1 2 3 4 5 
21 Minha vida tem sentido 1 2 3 4 5 
22 Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre elas 1 2 3 4 5 
23 Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho uma saída 1 2 3 4 5 
24 Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer 1 2 3 4 5 
25 Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim 1 2 3 4 5 

Escore: 25 a 125 pontos. 
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ESCALA DE AUTORELATO DE ESTILOS DE APEGO (Bartholomew e Horowitz, 1991) 
 
Caro(a) participante: na “resposta” coloque o número que mais se aproxima com o que aproxima-se mais da 
maneira de ser. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nada a ver 
comigo 

.... .... Neutro 
confuso 

.... .... Muito próximo a 
mim 

 
A) É fácil me tornar emocionalmente íntimo(a) de outras pessoas. Eu não me preocupo de depender de 

outras pessoas e tê-las dependendo de mim. Eu não me preocupo em ficar sozinho(a) ou que outras 
não me aceitem.  Resposta:.... 
 

B) Eu não me sinto bem em me tornar íntimo(a) de outras pessoas. Eu quero relacionamentos emocionais 
que sejam íntimos, mas acho difícil confiar totalmente nas outras pessoas ou depender delas. Eu me 
preocupo em achar que vou me machucar caso eu permita muita intimidade pessoal com outra pessoa.  
Resposta:.... 

 
C) Eu quero ficar em completa intimidade emocional com outras pessoas, mas acho que as pessoas relutam 

em serem tão íntimas quanto eu gostaria. Eu não gosto de relações sem intimidade, mas por vezes, eu 
me preocupo pensando que as outras pessoas não me valorizam da mesma forma que eu as valorizo.  
Resposta: .... 

 
D) Eu fico confortável em não ter relações emocionalmente íntimas. É muito importante para mim me 

sentir independente e autossuficiente; além disso, prefiro não depender dos outros ou tê-los 
dependendo de mim. Resposta: .... 

 
Agora Escolha apenas uma que seja mais parecida com você. Resposta: ...... 

 

 

  

SEGURO 
PREOCUPADO 

Ansioso 
ambivalente 

desinteressado 
EVITANTE 

 

 Receoso 
EVITANTE 

E 
S 
Q 
U 
I 
V 
A 
 
M 
O 
D 
E 
L 
O 
 
D 
O 
 
O 
U 
T 
R 
O 
 

ANSIEDADE (modelo de self) 
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5º Princípio:  Comunicação positiva 

 

Procure comunicar de forma positiva e clara com o seu filho, para o ajudar também a expressar os seus 
sentimentos. Existem algumas frases e expressões, autoritárias ou derrotistas que deve evitar, como é o caso 
de "Não, porque não e pronto!" ou "Não tens mesmo jeito para nada". Ao invés de afirmações desse tipo, use 
frases e atitudes positivas no seu dia a dia. Acentue sempre o lado positivo, elogie, recompense, mostre 
entusiasmo, sem exageros ou falsidades, peça desculpa quando necessário for e diga obrigado e se faz favor 
aos seus filhos". 

 

 
Comunicação positiva e regulação socioemocional 
 

- Não dê ordens desnecessárias 
- Uma ordem de cada vez 
- Ordens na ordem positiva e educada: não use “pára”… “não faça…" 
- Não ameace 
- Sempre que possível dê opções à criança 
- Use avisos e lembretes 
- Seja realista e recompense 
- Qualifique o comportamento e não a criança  
- Educação emocional 
- Cuidado afetivo com as palavras 
- Fale no positivo: “tire as roupas daqui e guarde” ao invés de “não faça bagunça 
- Diário da gratidão 
- BATE BOCA: não retruque..., mas diga “eu entendo que você ficou chateado...” 
- MENOS “NÃO” E MAIS “SIM”:  Se o combinado era um horário sem TV ou celular, em vez de dizer que 

não pode, diga “o que pode ser feito nesse intervalo?” 
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6º Princípio:  Envolvimento 
 

Disponha de tempo para estar com os seus filhos. É fundamental envolver-se e participar integralmente na vida 
da criança sem ser intrusivo. Um dos fatores mais fortes de proteção para a criança é o nível de envolvimento 
dos pais na sua vida, portanto construa memórias felizes na vida do seu filho. Ele poderá esquecer os 
brinquedos que teve, mas nunca os momentos especiais que passou consigo, que são insubstituíveis. 

 
 
Transformar o amor em ação -  Anotar quais atividades foram feitas e em que momentos os pais sentiram-se 
conectados com seus filhos. 
 
Brincadeiras e atividades para fazer em conjunto 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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7º Princípio:  Usar consequências positivas: reforçar, elogiar, valorizar 
 

Apresente consequências ao comportamento adequado, incentivando-o. Reforce, elogie, recompense e mostre 
orgulho. Deste modo, estará a valorizar o comportamento do seu filho. Promova um clima familiar carinhoso 
no qual a criança se sinta aceite, orientada e apoiada. Nunca é demais lembrar que a criança precisa de limites, 
de estrutura, de regras e de consistência, mas sempre com carinho. Assim, perante um comportamento 
inadequado, pense antes de falar e procure ser consistente, estabelecendo regras e consequências razoáveis. 

A criança precisa adquirir a habilidade de saber o seu próprio valore e não apenas depender de elogios de outros. Isso 
constrói a autoestima do ser humano e apreciar seus pontos positivos. 
 
- Seja sincero 
 
- Descreva o comportamento:  

NÃO: “Você foi um anjo” 
SIM: “Você foi muito generoso em dividir o seu lanche” 

 
- Fale do aqui e agora 
 NÃO: “Você fez muito bem, aposto que vai fazer assim no futuro” 
 SIM: “Gostei da solução que você encontrou para essa questão” 
 
- Seja descritivo e específico: 
 NÃO: “Nossa, maravilhoso!” “Bom trabalho!” 
 SIM: “Gostei muito das cores que você usou nesse desenho” 
 SIM: “Você deu uma resposta muito interessante para essa questão e tirou nota máxima” 
 
- Elogie o esforço e o processo e não a “habilidade”  
 NÃO: “Que menino esperto!” “Que esperto você foi em montar esse lego!” 

SIM: “Posso ver que você trabalhou bastante nessa tarefa! “Você tentou diferentes modos de montar o lego e 
conseguiu montar essa peça difícil!” 
 
- Evite controle e elogios condicionais 
 NÃO: “Tenho certeza de que você deseja fazer melhor em uma próxima vez”; “Bom trabalho, mas aposto que 
você pode fazer melhor no próximo” 
 SIM: “Você trabalhou duro dessa vez e está indo bem”; “Gostei das cores que você usou nesse desenho”. 
 
- Evite  elogios comparativos 
 NÃO: “Você é ótimo nesse jogo, assim como sua irmã” 
 SIM: “Você é ótimo jogando esse jogo” 
 
- Evite elogiar tarefas muito básicas e elogiar em demasia ou indiscriminadamente. Crianças pequenas, descreva o 
comportamento “que bom que você escovou os dentes no horário” 
 
- Olhe a criança nos olhos 
 
- Valorize forças individuais  
 
- Valorize a perseverança: “é difícil mesmo dar um nó nos laços e gosto que você está tentando” 
 
- Monitoria e supervisão...  
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8º Princípio:  Apresentar regras 
Regras e limites são fundamentais na educação de todas as crianças. As regras devem ser sempre claras, 
consistentes, realistas e apropriadas à idade da criança e devem ser repetidas. Quando a criança é pequena, 
relembre-lhe as regras. Além disso, devem ter supervisão e ser consistentes. Já que o seu filho não é um robô, 
mais cedo ou mais tarde, quebrará as regras para desafiar e testar até onde pode ir. Seja firme, mas também 
aprenda a negociais e seu filho vai aprender  um repertório comportamental importantíssimo. 

n Agenda e horário são bons, mas cuidar com rigidez 
n Redirecione ao perceber o início de comportamentos indesejados… 
n Respire, dê um tempo para si mesmo, lembre-se que você é o adulto 

 

 
9º Princípio:  Ser consistente 

Os rituais do quotidiano são, além de necessários, positivos, a par dos comportamentos consistentes e da 
coerência entre os pais, que deve ser uma constante no quotidiano. A consistência constrói confiança" Ser 
consistente é aplicar as mesmas regras sempre com o mesmo fim.  Se uma regra é quebrada muitas vezes, 
verifique se a culpa é da regra, da falta de consistência ou da ausência de supervisão. Evite estabelecer uma 
regra quando não tem a certeza de que será consistente em relação a ela. As crianças vão testar sempre a sua 
firmeza, por isso só lhe resta ter muita paciência. 
Defina metas específicas 
Seja realista 
Aja de acordo com o que fala 
Negociação é importante, mas burlar uma regra não 
Não tenha tanta pressa 
Todos nós precisamos de regulação socioemocional, como vai a sua? 
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10º Princípio: Não usar punição corporal, mas consequências lógicas 
Se a criança se porta mal, deve ser castigada, mas bater-lhe nunca deve ser uma opção;  a punição não é 
eficiente como método para se eliminar um comportamento. O uso da punição pode trazer danos psicológicos 
e consequências muito negativas ao desenvolvimento da criança. Os pais devem ter em mente que sempre 
existem sempre alternativas à punição corporal, tais como o diálogo, ignorar alguns comportamentos que não 
sejam a agressividade, estabelecer consequências lógicas do tipo "Deve fazer os trabalhos de casa antes de sair 
para jogar à bola, senão, amanhã não podes jogar". 

Responda: Por que não se deve usar a punição corporal (tapas e surras)? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
11º Princípio: Ser um modelo moral 

 
É outra das responsabilidades dos pais. O seu modelo de relacionamento com o seu cônjuge será um modelo 
de relacionamento conjugal para os seus filhos. O clima do seu lar deve ser um porto seguro onde os membros 
da família querem voltar e onde se sentem amados e seguros. Trate os seus filhos e o seu cônjuge com respeito, 
pois, se existir consideração e amor, o ambiente e os laços familiares serão reforçados. Aja como gostaria que 
o seu filho agisse e represente um exemplo nesse sentido. Se determinada regra for diferente para adultos e 
crianças, explique ao seu filho o porquê dessa situação. Lembre-se sempre que a sua família é preciosa, por isso 
evite descarregar problemas de outra ordem nas pessoas que ama. Treine comportamentos de autocontrole 
com regularidade se for caso disso e, quando estiver aborrecido, pense, conte até 20, isole-se um pouco, mas 
não ofenda, não grite e não humilhe quem estiver por perto. 

Liste alguns comportamentos que você tem e que vieram pelo modelo de seus pais? Comportamentos 
adequados e inadequados... 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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12º Princípio: Educar para a autonomia 
Não sufoque o seu filho. Educar com qualidade e de maneira positiva compreende duas atitudes 
aparentemente antagónicas, que são estar envolvido e deixar a criança encontrar o seu próprio caminho. 
Eduque para a autonomia, primeiro dê raízes e, depois, asas. Saiba que amar um filho passa também por 
permitir a sua independência. Ensine a criança a refletir sobre as escolhas mas não decida tudo por ela. Promova 
o comportamento de autonomia aos poucos, mas supervisione sempre. Não deixe a criança em perigo. Os pais 
é que devem ser o porto seguro. As crianças também devem aprender com os erros, devem passar pelas 
contingências e não somente aprender por serem sujeitas a regras. Se não houver perigo, deixe que a criança 
decida por ela e, se for uma má decisão a que ela tome, faça com que aprenda com o seu erro. 

Diga por que você não deve proteger o seu filho de tudo por todo o tempo? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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