
   

 

 

 

 www.congressobrasileirotcr.com.br 

 

 
 
 
 
Atividade: Como fiz 
 
ASPECTOS FAVORECEDORES E DESFAVORECEDORES DE UM TREINAMENTO 

DE PAIS PARA PROMOÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE ESTUDOS EM 
CRIANÇAS 

 

DANILA SECOLIM COSER  
UFSCar / Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro 
 
Ana Lúcia Cortegoso 
UFSCar 
 
O envolvimento dos pais pode ser determinante para o sucesso escolar de seus filhos, 
contudo, muito frequentemente os pais não possuem repertórios apropriados para lidar 
com dificuldades escolares ou promover comportamentos de estudo autônomos e 
eficazes em suas crianças. O presente estudo teve como objetivo desenvolver e 
avaliar um programa de intervenção junto a responsáveis de crianças, particularmente 
aquelas que apresentavam história de baixo rendimento escolar. Participaram da 
investigação três responsáveis (duas mães e um avô) de crianças indicadas por 
professoras como apresentando dificuldades de aprendizagem e que estudavam em 
uma escola municipal de Ensino Fundamental de uma cidade de pequeno porte do 
interior de São Paulo. Os responsáveis foram submetidos ao programa de ensino 
de oito encontros, nos quais foram apresentadas informações e exemplos de aspectos 
favorecedores do comportamento de estudar em casa, além de serem realizados 
exercícios diversos para avaliação de desempenho e proposição de tarefas de casa 
referente a temas abordados. Os pais, professores e alunos passaram por entrevistas 
antes e depois da realização do programa de ensino e seis meses após a realização 
no pós-teste. Os resultados demonstram que o programa possibilitou identificar 
algumas mudanças no repertório dos responsáveis ao lidar com o estudo de crianças 
e/ou na rotina diária de interação no ambiente familiar, principalmente para um dos 
três participantes, no período entre o pré e o pós-teste. Poucos indícios de 
manutenção dessas mudanças foram observados nas entrevistas de seguimento do 
estudo. Algumas indicações de melhorias no comportamento de estudo e rendimento 
escolar das crianças, ainda que pouco significativas, também puderam ser 
identificadas no relato dos professores. São discutidas algumas variáveis que podem 
ser importantes para compreender estes resultados e para avançar na criação de 
estratégias para elaboração, implementação e avaliação de programas de ensino que 
sejam eficazes para ensinar pais a promoverem comportamentos de estudos 
adequados em crianças, tais como: uso de simulações, role-playing e tarefas de casa; 
entrega parcial de material escrito em cada sessão de treinamento; repertório de 
entrada; escolaridade dos pais; tempo de treinamento e duração das sessões de 
intervenção; uso de premiações; atendimento individual versus grupal; entre outros. 
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