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Resumo 
A criança estabelece as primeiras relações com a família e é com ela que aprende a maior 
parte de seu repertório comportamental. A partir do início da vida escolar, a escola também 
passa a exercer papel importante de agência educacional. A maneira como se desenvolve a 
relação entre escola e família pode alterar o resultado que todos os envolvidos podem obter 
deste contato. Torna-se, portanto, importante investigar como se dá essa relação. Além disso, 
a escola, em especial o professor, pode liderar um processo que tem como objetivo aumentar 
o envolvimento desta instituição com as famílias dos alunos. Tais considerações norteiam este 
trabalho, cujo objetivo foi avaliar se a participação de professores em uma intervenção 
baseada no ensino e na aplicação da análise funcional aumenta a frequência com que esses 
profissionais emitem comportamentos de comunicação com os responsáveis pelos 
estudantes. Participaram da pesquisa três professoras de Ensino Fundamental I (P1, P2 e P3) 
de uma escola pública da Grande São Paulo. O delineamento utilizado foi o de linha de base 
múltipla entre sujeitos. Os comportamentos dos professores foram avaliados semanalmente 
por meio de um checklist que avaliou seu autorrelato sobre a frequência de emissão de 
comportamentos que dizem respeito à comunicação com os responsáveis de seus alunos. A 
pesquisa foi realizada na escola em que as professoras lecionam, sendo que cada uma delas 



participou de seis encontros os quais se propuseram a ensiná-las a fazerem análise funcional 
dos seus próprios comportamentos, dos de seus alunos e dos pais destes. Em função das 
diferenças entre as educadoras no que se refere aos efeitos da participação nos encontros 
sobre os comportamentos de comunicação, os resultados obtidos não foram conclusivos. A 
participante P1 aumentou a emissão de comportamentos da classe comunicação com os pais 
após a participação no estudo. Quanto à P2, não foi possível analisar seu comportamento. P3 
teve uma leve diminuição na emissão dos comportamentos desta classe. Apesar disso, o 
estudo permite compreender variáveis relevantes para melhor entendimento acerca do 
envolvimento parental com a escola. Traz também discussão sobre a dificuldade de se realizar 
pesquisa em análise do comportamento aplicada na comunidade. 

Introdução 
1.1 A interação indivíduo-ambiente na perspectiva analítico-comportame

ntal 
A Análise do Comportamento descreve a importância do ambiente na conduta dos 

indivíduos. Segundo tal teoria, encontram-se, no ambiente imediato e na história ambiental, 
as variáveis responsáveis por aumentar ou diminuir a probabilidade de frequência da emissão 
de respostas por cada indivíduo (Skinner, 1938).  

É por meio do processo denominado condicionamento operante que um indivíduo se 
relaciona com o mundo ao seu redor e com os outros (Skinner, 1953/1967). Neste processo, 
as respostas emitidas pelos organismos têm sua probabilidade futura de ocorrência alterada 
conforme suas consequências retroagem sobre o próprio comportamento do indivíduo. 
Quanto maior o custo de emissão de uma resposta, menor sua chance de ocorrência futura 
(Catania, 1999). Os comportamentos operantes são analisados a partir de três termos: 
estímulo discriminativo, resposta e consequência.  



Ao viver em comunidade, os indivíduos se constituem como parte do ambiente uns 
dos outros, de forma a poderem controlar seus comportamentos mutuamente. Este controle 
pode ocorrer de maneira intencional ou não intencional, e as estratégias utilizadas como 
forma de controlar o comportamento alheio são selecionadas conforme os indivíduos vão 
interagindo uns com os outros. Neste contexto, o uso de coerção acaba sendo reforçado como 
forma de controle do comportamento uma vez que costuma ter efeito a curto prazo, ainda 
que seu uso possa trazer uma série de efeitos indesejados, tais como agressividade e raiva 
(Sidman, 1989/1995).  

Na vida em comunidade, as consequências ambientais mediadas por outras pessoas 
são de especial importância para compreensão do comportamento humano: atenção, 
aprovação, afeição e submissão são exemplos de reforçadores generalizados para nossa 
espécie, da mesma forma que desaprovação, desprezo, ridicularização e insulto são estímulos 
aversivos incondicionados (Skinner, 1953/1967).  

De acordo com a Análise do Comportamento, para se investigar e compreender os 
fenômenos naturais, é necessário realizar uma análise das relações funcionais estabelecidas 
entre os organismos e seus ambientes (Neno, 2003). Tal compreensão permite identificar 
quais variáveis estão interagindo com o organismo e afetando seu comportamento. Desta 
forma, é possível aumentar o grau de previsibilidade dos comportamentos operantes e agir 
de maneira a alterá-los.  

É frequentemente chamada de análise funcional a observação e o estudo das relações 
estabelecidas entre o indivíduo e seu ambiente. Não existe consenso na literatura quanto à 
definição desse termo1, mas, neste trabalho, optou-se por utilizar a definição de Haynes e 

                                                             
1 Não se pretende neste trabalho realizar uma revisão sobre o tema. Sugere-se a leitura de Haynes e O'Brien (1990) e Neno (2003) para uma maior compreensão sobre o tema. 



O'Brien (1990), por se compreender que ela é teoricamente coerente com este estudo e as 
assunções teóricas nele contidas. A definição preconizada por estes autores (Haynes & 
O'Brien, 1990) do termo análise funcional é “a identificação de relações funcionais causais, 
importantes e controláveis aplicadas a um grupo específico de comportamentos-alvo para um 
cliente individual” (Haynes & O'Brien, 1990, p. 654, tradução minha). Apesar de essa definição 
fazer referência a um “cliente individual”, entende-se, aqui, um cliente como sendo qualquer 
organismo cujo comportamento queira-se investigar e/ou manipular. 

Neste trabalho, compreendem-se as instituições família e escola e a interação entre 
elas dentro da perspectiva da Análise do Comportamento. Skinner (1953/1967) descreve 
como alguns grupos sociais, denominados de agências controladoras, manipulam conjuntos 
particulares de variáveis. Ainda que ele não descreva a família como uma das agências 
controladoras, faz sentido pensar nesse grupo dessa forma, destacando-se que “(...) essas 
agências são geralmente mais bem organizadas que o grupo como um todo, e frequentemente 
operam com maior sucesso. “ (Skinner, 1953/1967, p. 368).  

A relação entre a instituição família com a escola pode ser analisada a partir da 
descrição de diferentes comportamentos de uma mesma classe, a qual pode ser chamada de 
envolver-se com a escola. Os comportamentos desta classe podem ser evocados e mantidos 
pela instituição escolar, que detém acesso a possíveis reforçadores para as famílias, tais como 
a melhora do desempenho acadêmico e a maior segurança na forma de conduzir a vida 
escolar das crianças. 

É possível utilizar os conceitos da Análise do Comportamento com o objetivo de 
aprimorar as relações estudas por esta Ciência e desenvolver algum comportamento 
específico. O uso desta abordagem teórica com estes fins é chamado de Análise do 
Comportamento Aplicada (Baer, Wolf, & Risley, 1968) e ela tem sido utilizada em diferentes 



lugares do mundo com propósitos diversos, envolvendo questões importantes para a 
sociedade, como educação, saúde mental, trabalho (Malavazzi, Malerbi, Prette, Banaco, & 
Kovac, 2011) e, como será visto a seguir, também para a formação de professores. 

1.2 Contribuições da Análise do Comportamento para a formação de pro
fessores 

Dentre os campos teóricos aos quais se dedicam os pesquisadores analistas do 
comportamento, está a Educação. Os estudos sobre o tema nesta abordagem foram iniciados 
por Skinner, que se debruçou sobre o assunto em diversos trabalhos (e.g. Skinner, 1953/1967, 
1968/1972, 1989/1991), e continuam sendo realizados por pesquisadores ao redor do mundo 
(e.g. Henklain & Carmo, 2013; Hübner & Marinotti, 2004; Junior & Peralta, 2015; Kates-
McElrath, Agnew, Axelrod, & Bloh, 2007). Durante sua formação, é necessário que os 
professores adquiram conhecimentos científicos sobre as disciplinas que irão ministrar, a fim 
de poderem selecionar aqueles que transmitirão a seus alunos. Também precisam 
desenvolver e aprimorar conhecimentos sobre o comportamento humano, para se tornarem 
aptos a planejar as contingências adequadas para a execução de seu trabalho (Zanotto, 2004).  

Dentre os trabalhos realizados na área de Educação, há pesquisas sobre formação 
continuada de professores e do corpo escolar. Há estudos que versam tanto sobre maneiras 
de aprimorar a forma com que os professores transmitem conhecimentos científicos aos seus 
alunos (e.g. Junior & Peralta, 2015), quanto sobre o desenvolvimento de repertório que 
permite a melhora do cotidiano escolar para além do conteúdo acadêmico, mas 
correlacionado a ele, como a minimização de problemas de comportamento e o aumento de 
habilidades sociais (e.g.  Rosin-Pinola, 2009). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Positive Behavior Support (Horner, Sugai, & 
Anderson, 2010) tem como objetivo a criação de ambientes de aprendizagem seguros e 



sustentáveis por meio de práticas preventivas, sustentáveis, positivas e instrucionais de 
disciplina e gerenciamento de comportamento. Nesse programa, professores, 
administradores escolares e funcionários da escola aprendem a utilizar estratégias 
comportamentais baseadas em evidências para transformar as práticas escolares e, desta 
forma, alterar o cotidiano escolar. Essa maneira de trabalho tem obtido resultados positivos 
em diferentes lugares daquele país e com escolas com perfis socioculturais diversos (Horner 
et al., 2010). 

Como exemplo de trabalho de formação de professores no Brasil, pode-se citar o 
Programa de Educação Continuada, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento da 
Educação e promovido pelo governo do Estado do Paraná, que conta com parceria com 
universidades públicas e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Leite & Löhr, 2012). 
Nesse programa, que tem como objetivo o aprimoramento profissional dos professores, os 
educadores participam de cursos e devem desenvolver um projeto que contribua para a 
melhoria da educação, propondo formas de enfrentamento a um dado problema vivenciado 
em seu cotidiano escolar. Neste programa, diferentes epistemologias são adotadas na 
elaboração dos projetos, a depender da orientação teórica do professor universitário, 
orientador da pesquisa. Dentre elas, está a Análise do Comportamento. Como exemplos de 
projetos de orientação analítico-comportamental elaborados pelos professores ao final do 
programa, pode-se mencionar o de Leite e Löhr (2012), que teve por objetivo melhorar os 
conflitos entre alunos e professores, e o de Cruz, Leite e Löhr (2014), que propôs a utilização 
do cinema como ferramenta pedagógica para o trabalho com valores. Os trabalhos publicados 
ao término do Programa revelam que esses profissionais têm desenvolvido habilidades 
importantes para resolver problemas em seu cotidiano escolar. 

Rosin-Pinola (2009) também trabalhou com a formação de professores utilizando o 



referencial teórico da Análise do Comportamento. A intervenção realizada por ela tinha como 
objetivo avaliar o impacto de um Programa de Habilidades Sociais Educativas junto a três 
professoras de ensino regular, que tinham alunos com necessidades especiais incluídos em 
suas salas de aula. O programa consistiu em 20 encontros de uma hora e meia de duração 
cada, ao longo de sete meses. As professoras tiveram seu repertório de Habilidades Sociais 
Educativas avaliado antes e depois do programa, e as análises estatísticas mostraram um 
aumento deste repertório após a participação na intervenção.  

Apesar da sua relevância, os analistas do comportamento não vêm se dedicando a 
investigar especificamente o envolvimento parental e maneiras de desenvolvê-lo. Em abril de 
2016, não encontrei nenhum resultado compatível com o tema ao realizar buscas utilizando 
os descritores parental involvement, parent involvement, family-school collaboration e 
parent-school relationship nos periódicos Journal of Positive Behavior Interventions, Behavior 
Modification, Psychological Record, Behavior Analysis in Practice, The Behavior Analyst, 
Journal of Applied Behavior Analysis (JABA), Behavior Analysis: Research and Practice e The 
Behavior Analyst Today. Uma busca na PubMed utilizando os mesmos descritores e o termo 
behavior analysis com o operador booleano AND também não apresentou nenhum resultado. 
Realizei buscas no Portal de Periódico da Capes e na Scielo, utilizando os termos 
“envolvimento parental” e “análise do comportamento”, com o operador booleano AND, e, 
novamente, não obtive resultados.  

Uma vez que intervenções analítico-comportamentais têm mostrado resultados 
expressivos no desenvolvimento de habilidades comportamentais importantes para a atuação 
do professor (Henklain & Carmo, 2013; Hübner & Marinotti, 2004; Junior & Peralta, 2015), é 
pertinente a hipótese de que um trabalho na abordagem analítico-comportamental, que 
tenha em vista aprimorar as habilidades de comunicação dos professores com os pais de seus 



alunos, também obterá resultados satisfatórios. Para tanto, é necessário entender como a 
Análise do Comportamento compreende ambas instituições e como se dá a interação entre 
elas. 

1.3 Família e escola em interação 
  Na cultura ocidental, a família detém um papel central na criação das crianças, em 
especial, a família nuclear, constituída por ao menos um adulto e seus filhos. Os 
comportamentos dos pais voltados para a criação e educação da criança são de extrema 
importância para o desenvolvimento delas. Considerar a família como agência controladora 
destaca o papel dos pais em prover estimulação e dar consequência para grande parte dos 
comportamentos dos infantes.  

Nos primeiros anos de vida, a família costuma ser a única agência educacional – 
definida como agência controladora cuja ênfase está na aquisição e não na manutenção de 
um comportamento (Skinner, 1953/1967) – com a qual o indivíduo mantém contato. A revisão 
da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – estipula que as crianças devem 
começar a frequentar a escola, no mais tardar, aos quatro anos (Lei n. 11.114, 2005). Há 
crianças que iniciam sua vida escolar ainda antes do que está previsto na LDB, com meses de 
idade, em creches ou outras instituições que acolhem os bebês a partir do término do período 
de licença maternidade.  

A instituição escolar, na qual as crianças passam grande parte do seu tempo e a qual 
frequentarão – se continuarem seus estudos até o final do Ensino Médio – por mais de dez 
anos, é uma das principais agências educacionais da cultura ocidental. A escola é um ambiente 
de grande importância na formação de indivíduos, não apenas pelo tempo em que passam 
em suas dependências, mas também por permitir interações sociais com outros indivíduos 



fora de sua família, possivelmente provenientes de outras culturas, com histórias de vida e de 
aprendizagem diferentes. Este contato permite o desenvolvimento de variadas habilidades 
sociais de grande valor para a vida em comunidade, habilidades estas que possivelmente não 
seriam desenvolvidas apenas no ambiente familiar. Além disso, a escola ensina conceitos e 
habilidades acadêmicas, voltadas também para o desenvolvimento profissional dos alunos. 
Tais habilidades apenas são desenvolvidas em instituições escolares, tornando ainda mais 
importante a inserção das crianças neste ambiente. 

Em parte, estes aspectos fazem com que a sociedade referende a instituição escolar 
como relevante para a coletividade, juntamente com a importância que esta atribui ao ensino 
formal. Na perspectiva Skinneriana, “a educação é o estabelecimento de comportamentos 
que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em algum tempo futuro” (Skinner, 
1953/1967, p. 437). O autor afirma que ela tem importância para a sobrevivência não apenas 
do indivíduo, mas também para a da cultura. O repertório ensinado na escola é selecionado 
para permitir ao indivíduo a aprendizagem de comportamentos que potencialmente lhe 
trarão benefícios ao longo de sua existência, além do desenvolvimento da cultura que integra.  

Ao discutir educação, Skinner (1968/1972) ilustra especialmente o papel dos 
professores, dentro das instituições escolares, em estabelecer contingências na vida das 
crianças e dos adolescentes, uma vez que, nesses ambientes, são eles que estão em contato 
direto com os alunos. Pode-se dizer, portanto, que as funções que a família e a escola exercem 
no desenvolvimento do indivíduo são complementares. Deste modo, torna-se importante 
compreender de que formas a relação entre essas duas instituições impacta em cada um 
desses ambientes.  

Diferentes perspectivas teóricas da Psicologia estudam como a família e a escola 
podem se relacionar de variadas maneiras e com objetivos distintos. A forma como esta 



relação se dá altera os possíveis desfechos, sejam eles benéficos ou não, que todos os 
envolvidos nesta relação (professores, crianças e responsáveis) podem obter deste contato. 
Por exemplo, uma maior frequência de comunicação entre família e escola tem como 
potenciais benefícios melhorar o seguimento das regras escolares, aumentar a frequência e 
melhorar a percepção do clima escolar (Epstein, 1995). De maneira geral, famílias com maior 
conhecimento sobre a vida escolar de seus filhos, que os apoiam mais na escola e que mais 
se envolvem em sua educação exibem mais atitudes positivas em relação à escola e têm filhos 
que tendem a apresentar melhores resultados acadêmicos e comportamentos positivos 
(Seitsinger, Felner, Brand, & Burns, 2008).  

Epstein (1995) dividiu as possibilidades de relação da família com a escola de acordo 
com o foco de ação. Propôs seis agrupamentos, nomeados pela autora como categorias2, que 
serão descritas abaixo:  

Tipo um: práticas parentais (Parenting) – refere-se à maneira como os ambientes 
familiares apoiam as crianças como estudantes; 

Tipo dois: comunicação (Communicating) – versa sobre como são realizadas as 
comunicações de casa para a escola e da escola para casa sobre os programas escolares e o 
progresso das crianças; 

Tipo três: voluntarismo (Volunteering) – diz respeito à forma como os pais ajudam e 
apoiam a escola; 

Tipo quatro: aprendizagem em casa (Learning at Home) – refere-se à como a família 
ajuda suas crianças com os conteúdos escolares; 

Tipo cinco: tomada de decisão (Decision Making) – envolve a maneira como os pais 

                                                             
2 Os nomes originais das categorias, os quais foram traduzidos livremente por mim, encontram-se entre parênteses. 



participam das decisões escolares; 
Tipo seis: colaboração com a comunidade (Collaborating with Community) – inclui os 

recursos e serviços da comunidade que podem fortalecer os programas escolares e as práticas 
familiares. 

As seis diferentes categorias permitem pensar em estratégias  para o desenvolvimento 
de cada uma delas, que podem variar de escola para escola, tendo como meta o sucesso dos 
estudantes (Epstein, 2007). Diferentes pesquisadores trabalharam na direção de 
compreender como esta relação poderia ser aprimorada. Algumas destas tentativas estão 
descritas a seguir. 

1.4 Estreitando laços entre professores e pais 
Epstein (1995) descreveu os achados mais importantes obtidos nas diversas pesquisas 

conduzidas por seu grupo de trabalho com escolas de diferentes níveis nos Estados Unidos. A 
autora discorre sobre como a maior parte das famílias entrevistadas gostaria de ter um maior 
envolvimento com as escolas de seus filhos, resultado semelhante ao encontrado com os 
professores pesquisados, que também gostariam de ter maior envolvimento com as famílias 
(Epstein, 1995). A autora concluiu, porém, que nenhum dos lados sabe como alterar esta 
situação de afastamento. Para reverter este cenário, ela sugere a criação de grupos de trabalho 
formados por pais de alunos, professores e direção da escola e que atuem simultaneamente no 
desenvolvimento das seis categorias de interação destacadas acima. No desenvolvimento de 
estudos com os grupos de trabalho, ela concluiu que envolver os pais na escola exige parceria 
de longo prazo, com revisões e melhorias constantes. Afirma, entretanto, que, apesar das 
dificuldades, uma vez que a estrutura desses grupos esteja desenvolvida, há um aumento 
progressivo no número de alunos que se beneficiam desta parceria. O longo tempo demandado 
para o estabelecimento destes grupos de trabalho, assim como a necessidade de uma estrutura 



que permeia o desenvolvimento de tais grupos, dificultam que este modelo seja aplicado em 
muitas escolas. 

A literatura psicológica prevê outros procedimentos com vistas a aumentar o 
envolvimento entre pais e escola. Nas décadas de 1980 e 1990, acreditava-se que eventuais 
comportamentos inadequados dos pais eram responsáveis por dificuldades no contato com 
as escolas. Desta forma, enfatizava-se o trabalho com os responsáveis com o intuito de 
minimizar estas dificuldades e, assim, melhorar a relação pais-escola (Lewis, Kim, & Bey, 
2011). Porém, a partir das pesquisas realizadas nestas décadas, o foco foi alterado para o 
modo como a liderança da escola pode aumentar o envolvimento parental. Em consonância 
com essa perspectiva, a LDB (Lei n. 9.394, 1996) descreve que é papel dos estabelecimentos 
de ensino realizar a articulação entre a escola e as famílias, especificando que faz parte das 
responsabilidades dos professores contribuir com este processo: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. (Lei n. 9.394, 1996) 
Apesar de atribuir responsabilidades, esta legislação não descreve de que maneiras os 

estabelecimentos de ensino e os docentes devem realizar esta articulação.  
Os professores detêm um importante papel no que tange à aproximação da família 

com a escola, uma vez que sua posição os coloca em contato tanto com as famílias como com 
os alunos e com os gestores. Por outro lado, são eles também que sofrem as consequências 
imediatas das falhas no engajamento dos pais com a escola dos filhos. Um exemplo de 
consequência desagradável que o professor sofre, e que pode estar relacionado à pobre 
interação dos pais com a escola, envolve alunos cujos comportamentos disruptivos 



apresentados em sala de aula são mantidos pelo ambiente familiar. 
A literatura destaca, também, que os esforços dos professores em contatar os pais 

possibilitam o aumento do envolvimento destes com a escola, estabelecendo relacionamento 
com os responsáveis pelas crianças e os empoderando na comunicação com a escola (Hoover-
Dempsey et al., 2005; Seitsinger et al., 2008). Desta forma, faz sentido planejar intervenções 
que tenham como alvo desenvolver e aumentar a frequência dos comportamentos dos 
professores que visem a evocar e reforçar positivamente respostas dos pais que se relacionem 
a um maior – e melhor – envolvimento com a escola. Uma possibilidade é trabalhar com 
programas de educação continuada com professores, no próprio ambiente escolar, como 
fizeram Hoover-Dempsey, Walker, Jones e Reed (2002), cujo estudo será descrito 
posteriormente. 

São poucos os estudos que descrevem quais práticas dos professores levam a um 
maior envolvimento entre os pais e a escola, conforme descrevem Seitsinger e colaboradores 
(2008), sendo ainda mais escassos os que destacam o papel do professor neste 
relacionamento. Serão descritos, a seguir, dois estudos que se aprofundaram no papel da 
escola em desenvolver esta relação e que forneceram subsídios para o delineamento da 
intervenção proposta neste trabalho. Tais estudos foram escolhidos pois, apesar de não 
possuírem a mesma abordagem teórica da presente pesquisa, explicitam comportamentos 
dos professores que estão relacionados a uma maior aproximação dos pais.  O primeiro deles 
(Lewis et al., 2011) descreve práticas de professores reconhecidos em sua comunidade pelos 
esforços em aprimorar o relacionamento dos pais com seus alunos. O segundo (Hoover-
Dempsey et al., 2002) descreve um programa desenvolvido com o propósito de aumentar as 
práticas dos professores objetivando ampliar o envolvimento com as famílias. 

Levando em consideração a importância de a escola iniciar a mudança no 



relacionamento entre os professores e os pais de seus alunos, Lewis e colaboradores (2011) 
detectaram na literatura uma carência da descrição de práticas de professores promotoras de 
envolvimento entre essas partes. Realizaram, deste modo, um estudo qualitativo no qual 
descreveram comportamentos de dois professores reconhecidos pela comunidade escolar 
por suas práticas que promoviam o envolvimento das famílias com a escola. Foram coletados 
dados ao longo de um ano escolar (oito meses) por meio de entrevistas semiestruturadas com 
os professores e diretores da escola, observação das práticas dos professores e análise de 
documentos existentes. 

Os autores concluíram que algumas práticas promoviam maior envolvimento parental 
com a escola: estabelecer um clima acolhedor para os pais dentro da escola, com uso de 
cartazes e sinalizações; convidar os pais para conhecer a sala de aula de seus filhos; no início 
do ano escolar, apresentar aos pais expectativas em relação à participação deles na vida 
escolar de seus filhos; agendar reuniões individuais com os pais ao longo do ano; enviar 
recados para os pais com informações positivas sobre seus filhos; enviar recados para os pais 
com informações negativas sobre seus filhos; telefonar para a casa do aluno; enviar 
informações de progresso sobre o desempenho acadêmico do aluno; enviar um jornal com 
informações sobre a classe e o trabalho que estão desenvolvendo; ir até a casa do aluno; ao 
encontrar com algum dos pais, contar para ele das atividades que estão acontecendo em sala 
de aula; ao encontrar com algum dos pais, contar para ele sobre o desempenho positivo de 
seu filho; ao encontrar com algum dos pais, contar para ele sobre o desempenho negativo de 
seu filho; pedir para as crianças mostrarem alguma atividade acadêmica ou contarem alguma 
informação para os pais; encorajar as crianças a contarem “boas notícias” para os pais; e 



contatar assistentes sociais para falar com famílias cujo contato não esteja sendo possível.3 
O estudo de Lewis e colaboradores (2011) conclui que as práticas dos professores têm 

o poder de engajar os pais na vida escolar de seus filhos e resume as ações iniciadas por esses 
profissionais nas seguintes dimensões: procurar os pais; desenvolver relações positivas entre 
professor, aluno e pais; criar um clima positivo na sala de aula; e utilizar práticas em sala de 
aula que envolvam os pais e estabeleçam conexões entre a comunidade e a escola. Conclui, 
também, que, quando os professores investem na comunicação com os pais, aumenta-se a 
frequência com que estes se engajam em comportamentos que visam a aumentar sua 
comunicação com a escola de seus filhos. 

Enquanto Lewis e colaboradores (2011) realizaram um estudo descritivo, Hoover-
Dempsey e colaboradores (2002) propuseram um estudo interventivo no qual desenvolveram 
um programa de treinamento em serviço para professores, com o objetivo de aumentar suas 
iniciativas em majorar o envolvimento parental e, consequentemente, aumentar o 
envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos. Dentre os objetivos específicos do programa, 
de perspectiva cognitivo-comportamental, propunha-se o fortalecimento de um sistema de 
crenças dos professores a respeito do envolvimento parental. Tal sistema consistia na crença 
de que os educadores tinham o poder de alterar tais relações e que um bom envolvimento 
com os pais era benéfico para os alunos.  

Os participantes da intervenção de Hoover-Dempsey e colaboradores (2002) foram 30 
professores que se voluntariaram para o programa e 22 professores que participaram como 
grupo-controle. O programa era constituído por seis módulos, dispostos ao longo de duas a 
oito semanas, de acordo com a preferência das duas escolas participantes. As atividades 

                                                             
3 No Brasil, o trabalho de contatar as famílias é de responsabilidade dos conselhos tutelares. 



ocorriam nas escolas, após o término das atividades escolares do dia. Foram utilizados 
questionários para avaliar a eficácia de ensino dos professores, suas crenças sobre a eficácia 
dos pais em ajudar as crianças a serem bem-sucedidas na escola, suas crenças sobre 
envolvimento parental e sobre a importância de práticas específicas de envolvimento, os 
convites dos professores para o envolvimento parental e seus relatos sobre envolvimento 
parental, além de dados demográficos e uma avaliação qualitativa sobre o programa.  

Cada módulo do programa de Hoover-Dempsey e colaboradores (2002) acontecia em 
grupo e os professores participavam de uma explicação teórica sobre o conteúdo explorado, 
além de discussões com seus colegas e reflexões individuais. Nos seis módulos, discutiram-se 
as experiências dos professores com envolvimento parental, como lidar com obstáculos, qual 
a percepção dos pais e como se comunicar com eles, o trabalho com pais difíceis de atingir e 
como planejar táticas específicas para aumentar o envolvimento parental para além da 
participação no programa.  

Hoover-Dempsey e colaboradores (2002) reportaram o aumento da percepção dos 
participantes sobre seu senso de eficácia, além da ampliação de sua crença sobre a eficácia 
dos pais em ajudar as crianças a aprender e da frequência de convites aos pais para a 
participação em atividades relativas aos filhos. Os professores não notaram aumento do 
envolvimento parental ao longo do programa. 

O estudo em questão (Hoover-Dempsey et al., 2002) aconteceu ao final do ano escolar, 
quando diversas crianças mudariam de escola. Sugeriu-se, desta forma, a realização de 
programas em outros momentos do ano escolar, assim como alterações na duração e 
intensidade do programa e o monitoramento de resultados após o termino do trabalho. Os 
autores sugerem que variáveis da escola estudada sejam levadas em conta na análise dos 



resultados, uma vez que dados como a rotatividade de profissionais da escola influenciam a 
efetividade de programas em serviço. 
1.5 Comunicação entre escola e pais 

A melhora na comunicação entre a escola e as famílias envolve o desenvolvimento de 
ações iniciadas tanto pelas escolas, quanto pelos pais, iniciativas estas que têm como objetivo 
a comunicação sobre os programas desenvolvidos na escola e os progressos atingidos pelas 
crianças (Epstein, 1995). São exemplos de comportamentos que fomentam este tipo de 
envolvimento as reuniões promovidas entre os professores e os pais dos alunos, envio de 
material escolar para casa para que os pais possam revisar e comentar, conversas entre 
professores e pais no momento de entrega das notas, uso de telefonemas e recados entre 
pais e professores e disponibilidade, por parte da escola, para manter transparência sobre as 
políticas escolares e eventuais programas que estejam acontecendo no ambiente escolar 
(Epstein, 1995).  

Apesar de Lewis e colaboradores (2011) não utilizarem a classificação de Epstein 
(1995), no que se refere à comunicação, muitos dos comportamentos descritos em seu estudo 
são similares aos que compõem a categoria “comunicação” descrita por ela (Epstein, 1995). 

A melhora da comunicação entre os estudantes, os pais e os professores traz 
potenciais benefícios para todas as partes envolvidas. Para os alunos, aumenta a percepção 
sobre seus progressos na esfera acadêmica e as ações necessárias para manter ou melhorar 
suas notas. Amplia, também, a compreensão sobre sua conduta – por exemplo, 
comportamentos nas atividades requeridas em sala de aula e presença na escola –, seu grau 
de informação sobre programas e projetos que estejam ocorrendo na escola, além da 
percepção de seu próprio papel na parceria entre escola e família, servindo como importante 
elo de comunicação entre essas partes (Epstein, 1995). 



As famílias, por sua vez, podem melhor compreender os programas e as políticas da 
escola, além de monitorar e saber mais sobre os progressos e problemas de seus filhos. Assim, 
podem responder eficazmente às situações (Epstein, 1995). 

 Por fim, os professores podem se beneficiar da melhora na comunicação com as 
famílias de seus alunos por ganhar consciência de sua habilidade de se comunicar claramente 
– o que permite utilizar tal ferramenta sempre que necessário – e a possibilidade de trocar 
informações com os pais sobre os programas, projetos e atividades que ocorrem na escola, 
conhecendo seus pontos de vista e as necessidades das diferentes famílias (Epstein, 1995). 

A LDB (Brasil, 1996) prevê que a formação de educadores para as séries iniciais do nível 
Fundamental deve ocorrer em nível Médio (na modalidade Normal) ou em nível Superior (em 
curso de Licenciatura ou na modalidade Normal). A referida Lei prevê, ainda, que as 
instituições de ensino superior mantenham programas de educação continuada para os 
profissionais que atuam em educação em diversos níveis. Os cursos de formação continuada 
são oportunos e podem ocorrer tanto dentro do ambiente escolar quanto em universidades 
que forneçam este tipo de curso, além de — mais recentemente — cursos à distância e 
semipresenciais. Neste contexto, faz-se importante investir na formação de professores, 
campo este de atuação que pode se beneficiar da Análise do Comportamento, em particular 
da Análise do Comportamento Aplicada.  

 

Conclusão 
Este estudo buscou verificar se a participação em encontros que visavam a ensinar 

professoras a realizarem análises funcionais dos comportamentos de seus alunos, dos 
responsáveis destes e de si mesma traria um aumento no número de comportamentos da 
classe “comunicação com os pais” emitidos por elas. Os resultados encontrados contrariam a 



hipótese inicial, que era de que haveria aumento das práticas após a participação no estudo. 
Os dados aqui relatados não indicam que a participação nesses encontros promove o aumento 
de comportamentos da classe “comunicação com os pais”. 

Baer e colaboradores (1968) e Cooper, Heron e Heward (2007) descreveram algumas 
características definidoras da Análise do Comportamento Aplicada que nortearam o 
desenvolvimento do presente trabalho e justificam o formato da intervenção utilizada. 
Abaixo, seguem as características propostas pelos autores e como cada uma destas 
dimensões foi incorporada no presente estudo: 

 Aplicada: a Análise do Comportamento Aplicada estuda problemas 
socialmente relevantes. Há uma relação de proximidade entre o estímulo estudado e o 
participante da pesquisa, uma vez que o problema de pesquisa deve ser relevante para quem 
dela participa (Baer et al., 1968). Baer e colaboradores (1968) sugerem que se faça a pergunta 
“quão imediatamente importante é esse comportamento ou esses estímulos para este 
sujeito?” (Baer et al., 1968, p. 93, tradução minha).  

No presente estudo, a escolha do problema de pesquisa foi feita com base nos 
problemas relatados pelos professores da escola participante. Uma vez descrito por eles 
que a falta de participação e de apoio dos pais afetam o desenvolvimento de seu trabalho, 
foi feito um esforço para compreender funcionalmente a questão e chegou-se ao problema 
de pesquisa aqui investigado. 

 Comportamental: na Análise do Comportamento Aplicada, o comportamento 
em questão é que deve ser mensurado e avaliado. Isso exige o desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação que ponderem o comportamento em si e não apenas o relato 
verbal sobre ele. A quantificação do comportamento-alvo permite sua mensuração de 



maneira objetiva. É preciso garantir, também, que alterações nos dados sobre a emissão do 
comportamento se devem a alterações no comportamento do sujeito e não do observador 
(Baer et al., 1968).  

Na intervenção proposta no presente trabalho, buscou-se descrever e quantificar 
os comportamentos envolvidos na classe “comunicar-se com os pais dos alunos”, com o 
objetivo de permitir sua melhor mensuração. Com base nesta operacionalização dos 
comportamentos e com o objetivo de avaliar a frequência de sua emissão, criou-se um 
checklist de práticas adotadas na semana. 

Apesar dos esforços em mensurar o comportamento dos professores da maneira 
mais acurada optou-se, em decorrência dos custos implicados na observação direta do 
cotidiano dos participantes do estudo, por trabalhar com o autorrelato sobre seus 
comportamentos, cientes das implicações que isso poderia trazer. 

 Tecnológica: é necessária uma demonstração confiável de que as alterações de 
comportamento observadas no estudo se devem às intervenções propostas e não a outras 
alterações ambientais não controladas que podem ter ocorrido concomitantemente. Os 
delineamentos experimentais de reversão e de linha de base múltipla são comumente 
utilizados com o objetivo de garantir esta dimensão (Baer et al., 1968). Na presente pesquisa, 
optou-se por utilizar o delineamento de linha de base múltipla a fim de garantir que possíveis 
alterações no comportamento dos professores se devam à intervenção.  

Além da questão do delineamento, na Análise do Comportamento Aplicada, todas as 
técnicas e intervenções utilizadas para promover determinada alteração comportamental 
devem estar identificadas e descritas. Na descrição da metodologia de um estudo, devem 
ser apresentados todos os elementos necessários para a replicação do experimento (Baer et 



al., 1968). Na seção de procedimentos do presente estudo, buscou-se descrever fielmente a 
metodologia utilizada, de forma a aumentar a possibilidade de futura replicação da 
pesquisa. Apesar deste cuidado, por se tratar de uma pesquisa em ambiente natural, não foi 
possível controlar a totalidade de elementos que podem ter influenciado os resultados 
finais. 

 Conceitualmente sistemática: é importante que a descrição dos 
procedimentos de intervenções analítico-comportamentais faça referência aos conceitos 
básicos da área, de forma a contribuir para o corpo de conhecimentos da Análise do 
Comportamento Aplicada (Baer et al., 1968).  

Este princípio pautou também toda a redação do presente estudo, no qual se 
procurou descrever os princípios comportamentais referentes a cada procedimento adotado 
e cada hipótese de compreensão dos comportamentos dos participantes.  

 Efetiva: os resultados encontrados nas pesquisas de Análise do 
Comportamento Aplicada devem ser significativos para o contexto em questão. Não é 
suficiente que haja mudança na variável manipulada, sendo necessário que a magnitude do 
efeito produzido seja relevante para alterar positivamente a vida dos participantes da 
pesquisa (Baer et al., 1968). 

Esta dimensão se mostra presente neste estudo na etapa de análise dos 
resultados e de discussão dos dados encontrados no experimento. A conclusão de que a 
intervenção baseada no ensino e na aplicação da análise funcional não é suficiente para 
aumentar a frequência de emissão de comportamentos da classe “comunicar-se com os 
pais” passa pela compreensão de que, quando houve aumento, este não provocou mudança 
significativa na vida dos professores, dos alunos e de suas famílias. 



 Generalizável: uma mudança comportamental é generalizada quando se 
prolonga com a passagem do tempo, aparece em outros ambientes ou afeta comportamentos 
correlatos. A alteração de um comportamento não garante sua generalização e, em grande 
parte dos casos, é necessário que se programem as contingências para que ela ocorra (Baer 
et al., 1968; Cooper et al., 2007). 

 No presente estudo, com o objetivo de avaliar a generalização das mudanças 
ocorridas ao longo do tempo, continuou-se a coletar medidas do comportamento dos 
professores durante todo o semestre letivo em que ocorreu o estudo, mesmo após o 
término da intervenção. Por limitações de pessoal e de tempo, não foi avaliado se os 
professores aumentaram a emissão de outras possíveis respostas da classe “comunicar-se 
com os pais”, nem se isso se generalizou para outras turmas nas quais dão aula. 

 Confiável: a medição direta e frequente das variáveis permite a detecção tanto 
dos sucessos quanto das falhas dos procedimentos propostos, possibilitando mudanças que 
permitam lograr sucesso em todas as aplicações. A Análise do Comportamento Aplicada 
possui uma natureza autocorretiva, que lhe atribui confiabilidade. O aprendizado com os 
próprios erros permite progressos constantes (Cooper et al., 2007). 

Esta dimensão também se aplica ao presente estudo pois a análise dos 
resultados das frequentes medidas dos comportamentos dos professores será utilizada para 
planejar possíveis alterações nos procedimentos para posteriores realizações desta 
intervenção em estudos futuros. 

 Pública: a Análise do Comportamento Aplicada procura se certificar de que sua 
tecnologia, seus pressupostos e seus resultados sejam públicos, com o objetivo de aumentar 
seu valor nos campos de conhecimento em que atua, entre eles, a educação. Preza-se pelo 



não misticismo na compreensão dos resultados das intervenções (Cooper et al., 2007).  
Seguindo estes pressupostos, em todos os contatos que realizei com os 

professores e outros envolvidos nesta pesquisa, prezei por que todos eles conhecessem e 
compreendessem os processos que estavam acontecendo, podendo atribuir os resultados 
às variáveis relevantes. Além disso, a posterior publicação dos resultados deste estudo 
permitirá que outros membros da comunidade científica possam também compreender os 
processos ocorridos durante a intervenção.  

 Factível: apesar de serem fortemente embasadas teoricamente e de seus 
desenhos necessitarem de conhecimento teórico especializado, as intervenções da Análise do 
Comportamento Aplicada devem poder ser implementadas por pessoas sem conhecimento 
aprofundado da teoria (Cooper et al., 2007).  

Esta característica norteou o delineamento da intervenção aqui descrita na 
medida em que sua base está no ensino da análise funcional para os professores. Dessa 
maneira, eles mesmos podem ser capazes de implementar mudanças em suas relações com 
os pais dos alunos, tomando por referência suas próprias análises. 

 Capacitadora ou empoderadora: a Análise do Comportamento Aplicada 
oferece ferramentas eficazes para a alteração do comportamento, elevando a confiança de 
quem trabalha com ela e permitindo pensar em problemas de pesquisa cada vez mais 
desafiadores (Cooper et al., 2007).  

Esta dimensão balizou o desenvolvimento da intervenção aqui descrita na 
medida em que a história demonstra (Henklain & Carmo, 2013; Junior & Peralta, 2015) que 
trabalhar com a capacitação de professores utilizando o referencial teórico da Análise do 



Comportamento produz resultados e capacita os pesquisadores a trabalharem com o tema 
em questão. 

 Otimista: compreender que a origem dos comportamentos dos indivíduos está 
em seu ambiente imediato e em seu histórico de reforçamento, e não em dificuldades ou 
problemas de comportamento dos próprios indivíduos, permite alterar o ambiente de forma 
a promover o comportamento desejado. Além disso, pelo fato de se avaliar continuamente o 
comportamento-alvo da intervenção, é possível identificar pequenas alterações neste 
comportamento que não seriam detectáveis de outras maneiras (Cooper et al., 2007).   

Nesta pesquisa, esta dimensão da Análise do Comportamento Aplicada está 
presente na suposição de que o atual problema (dificuldade de contato da escola com os 
pais dos alunos) não é causado por falta de vontade ou desinteresse dos professores ou dos 
pais. A hipótese inicial explorada foi que o problema era causado por uma falta de 
repertório comportamental dos professores (alvo do presente trabalho) e de um ambiente 
para os pais que não evoca ou fornece consequências que tornem frequente sua 
comunicação com a escola. Na etapa de discussão dos dados encontrados, esta dimensão 
também está presente, na medida em que todas as hipóteses levantadas se baseiam na 
compreensão funcional do ambiente a que pertencem os participantes do estudo. 

Questões relacionadas à falta de controle própria de pesquisas realizadas na 
comunidade comprometeram as dimensões comportamental e tecnológica da Análise do 
Comportamento Aplicada (Baer et al., 1968). A participação nos encontros, porém, trouxe 
ganhos relevantes para as professoras que deles participaram. Tais dados reforçam que a 
Análise do Comportamento pode contribuir na instrumentalização e formação dos 
professores, ainda que, neste trabalho em particular, algumas questões metodológicas 



tenham ficado comprometidas.   
Os resultados de P1 apontam um pequeno aumento nos comportamentos de 

“comunicação com os pais” após a participação no estudo, mas ele é seguido de uma redução 
no período de follow-up. Os resultados de P3, por sua vez, indicam uma redução nos 
comportamentos-alvo a partir do início de sua participação nos encontros. Por fim, os 
resultados de P2 são inconclusivos, uma vez que ela respondeu, na maior parte das vezes, que 
não havia realizado nenhuma das práticas, ainda que seu relato nos encontros indicasse que 
ela emitia alguns dos comportamentos em questão. 

Tais resultados permitem que se discutam algumas questões importantes para a 
compreensão do fenômeno aqui investigado. A primeira delas diz respeito à falta de 
confiabilidade do instrumento utilizado neste estudo para mensurar a frequência de emissão 
dos comportamentos-alvo. O instrumento fora desenvolvido especificamente para uso neste 
trabalho e não fora previamente testado. Falas das três participantes indicaram em algum 
momento do estudo discrepância entre os comportamentos descritos verbalmente e os 
autorrelatados por meio dos checklists, o que sugere que os dados coletados por meio do 
instrumento não sejam compatíveis com o número de emissões dos comportamentos em 
questão. Algumas hipóteses para esta discrepância ter ocorrido são a baixa capacidade de 
auto-observação e autodescrição das participantes e o alto custo de resposta envolvido em 
anotar cada um deles no instrumento, o que pode diminuir a frequência de sua utilização 
(Catania, 1999).  

O uso de instrumento de autorrelato para mensuração dos comportamentos-alvo 
deste estudo havia sido apontado, desde o início do seu desenvolvimento, como um possível 
ponto fraco do trabalho. A preferência por observação direta dos comportamentos é 
característica da Análise do Comportamento Aplicada (Baer et al., 1968), justamente por esta 



Ciência compreender que pode não haver correspondência entre o que é relatado e os 
comportamentos que de fato ocorrem. Sugiro que os próximos estudos que buscarem 
investigar este tema desenvolvam maneiras de observar os comportamentos dos professores 
diretamente, para evitar os problemas aqui encontrados. 

Outra questão importante a ser discutida é a participação em encontros como variável 
passível de questionamento: o tempo de duração de cada encontro variou sensivelmente 
entre as participantes, de modo que o conteúdo trabalhado com cada uma delas, apesar de 
ser programado para ser o mesmo, variou ao menos na profundidade em que foi discutido. O 
pedido das professoras para que fosse reduzida a duração dos encontros em diversas 
ocasiões, assim como falas delas tanto ao longo dos encontros quanto em outras situações de 
contato na escola, apontam a sobrecarga de atividades a ser realizadas nos períodos de HTPI 
como uma variável relevante a ser analisada. Estes dados estão de acordo com o que indica a 
literatura: os professores estão sobrecarregados de trabalho. Além de tarefas pedagógicas, 
eles são responsáveis por trabalhos burocráticos, tais como o preenchimento de relatórios, os 
trabalhos administrativos e as participações em reuniões. Tal sobrecarga está diretamente 
relacionada com a diminuição do tempo em que os docentes podem dedicar a atividades 
relacionadas à sua formação e desenvolvimento profissional (Carlotto & Palazzo, 2006). Além 
de questões relacionadas a uma menor disponibilidade para seu aprimoramento profissional, 
a sobrecarga de atividades interfere na habilidade e disposição dos profissionais para o 
trabalho e interfere também em sua saúde (Carlotto & Palazzo, 2006; Rocha & Fernandes, 
2008; Silva, 2006). 

Uma vez que aproximar os pais da escola demanda que os professores emitam 
determinados comportamentos, faz-se necessário que as escolas, ao programarem o tempo 
que disponibilizarão para os professores realizarem atividades extraclasse, levem em conta 



também esta demanda. Os resultados aqui descritos ressaltam a importância de se estudar 
mais profundamente as obrigações às quais os professores estão submetidos cotidianamente, 
uma vez que a sobrecarga de atividades parece estar relacionada com a oscilação na 
frequência com que os professores se comportam com o objetivo de contatar os responsáveis 
de seus alunos. Sugere-se que futuros estudos analisem a demanda que os professores têm 
para ser executada durante o HTPI e se ela é compatível com o tempo que lhes é fornecido 
para tal trabalho. 

A função do contato com os pais também apareceu como fator comum entre as três 
participantes do estudo. Geralmente os pais são contatados para receberem informações 
sobre comportamentos inadequados de seus filhos, com o objetivo de que eles ajam na 
direção de minimizar estes comportamentos. Ligações e convites para reuniões 
costumeiramente são realizados para advertir os pais ou pedir tomada de providências. Esta 
escola demonstrou estabelecer um relacionamento com os pais marcado pela aversividade, o 
que, analisando-se funcionalmente, afasta os pais da instituição. Ao longo dos encontros, 
busquei pontuar para as participantes como seus próprios comportamentos estavam 
produzindo o afastamento de que elas tanto se queixavam, mas, até o final da coleta de dados, 
não se notou uma diminuição na emissão deles. Sugere-se que futuros estudos analisem o 
uso de aversividade na comunicação com os pais de maneira institucional, trabalhando com 
o corpo gestor da escola de forma que ele promova contingências para que o corpo docente 
altere seu comportamento no sentido de estabelecer relações mais reforçadoras com os pais. 

Epstein (1995) sugere que a aproximação entre escola e pais demanda uma parceria 
de longo prazo e um trabalho com os professores, com a direção da escola e com os pais. No 
presente estudo, ficou clara a limitação de se trabalhar apenas com os professores, uma vez 
que políticas da escola são contingências para alguns dos comportamentos que vão na direção 



contrária à de aproximar os pais da escola.  
Apesar de os resultados deste trabalho serem inconclusivos quanto ao benefício que 

a aprendizagem da análise funcional (ao menos da maneira aqui proposta) pode proporcionar 
aos professores quanto à sua habilidade de se comunicar com os pais de seus alunos, este 
trabalho traz contribuições importantes. Ainda que não estejam claros os efeitos da VI sobre 
a VD aqui estudadas — principalmente em decorrência da não avaliação adequada da VI e do 
uso de um instrumento insuficiente para avaliar a VD —, a participação nos encontros parece 
ter alterado comportamentos das participantes. Os comportamentos das professoras que 
parecem ter sofrido maior alteração – tanto de acordo com o autorrelato quanto com minha 
análise do conteúdo de suas falas – foram os de observação: de seus próprios 
comportamentos, de seu ambiente e dos efeitos destes comportamentos sobre o ambiente. 
Todas as participantes relataram benefícios advindos da aprendizagem destes 
comportamentos. Apesar de estas descrições não serem suficientes para dizer que houve 
aprendizagem do conceito de análise funcional, parece ter havido ganho na compreensão da 
relação entre seus comportamentos e o ambiente. Este resultado se assemelha com os 
resultados encontrados por Hoover-Dempsey e colaboradores (2002), que também não 
conseguiram promover aumento nos comportamentos relacionados com envolvimento 
parental após o programa, mas também tiveram avaliação positiva dos professores quanto à 
percepção de comportamentos de auto-observação e autopercepção.  

Hoover-Dempsey e colaboradores (2002) sugeriram que as pesquisas fossem 
realizadas ao longo do ano letivo, e não no final, e que os resultados fossem monitorados após 
o término do ano. O presente estudo seguiu a recomendação referente ao período do 
calendário escolar em que se realizaria a pesquisa e concluiu que esta variável é altamente 
relevante para a compreensão do envolvimento parental, uma vez que altera as demandas 



extraclasse dos professores. Buscou-se acompanhar os resultados da participação no estudo 
após seu término, mas o cronograma desta pesquisa não permitiu que isso fosse feito. Sugere-
se que os próximos estudos realizem um acompanhamento dos resultados por um período 
maior do que o aqui realizado. 
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