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Muitas pesquisas têm mostrado relação entre as práticas educativas dos pais e o aparecimento 

de comportamentos problema nas crianças. Foi realizado um Grupo de Orientação (GO), do 

qual participaram oito mães, de nível sócio-econômico baixo, escolaridade até o Ensino 

Médio, idades variando de 25 a 48 anos, cujos filhos tinham entre seis e dez anos, com 

duração de oito encontros. As coletas de dados foram feitas através de entrevistas individuais 

antes do início e após o término das sessões do grupo. Foram analisados os efeitos do trabalho 

do GO em relação aos comportamentos da criança, das mães e ao funcionamento do grupo. O 

GO funcionou como um espaço propício para estimular as mães a tomarem consciência de 

suas práticas educativas e a desempenharem novos papéis no processo de educação de seus 

filhos. 
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Research has shown a relation between parents’ educational practices and  children’s 

problematic behavior. An Orientation  Group (OG) of eight mothers was formed. The mothers 

socioeconomic level was low, had finished High School, ages varying from 25 to 48 years  

and whose children were between six and ten years old. The orientation group (OG) was held 

during eight sessions. Data collection was carried out through individual interviews which 

took place before and after the end of the group sessions. The effects of the OG work towards 

children’s and mothers’ behavior and the functioning of the group were analyzed. The group 

functioned as an adequate space to stimulate mothers’ awareness concerning their educational 

practices and to enable them to perform new roles in the process of their children’s education.  
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Introdução 

Nos últimos anos tem crescido o interesse no desenvolvimento de trabalhos com pais e 

com famílias no contexto da Educação e Psicologia  conforme já havia sinalizado Omote 

(1998).  Segundo Dessen e Pereira da Silva (2004) têm sido cada vez mais comuns as 

parcerias com a família no planejamento de programas de intervenção, não apenas na área de 

Saúde, como em outros setores. Assim a família tem se tornado uma parceira tanto 

beneficiária quanto prestadora de serviços de proteção e inclusão social.  

O enfoque deste trabalho está relacionado com a prevenção de problemas de 

desenvolvimento, pois se dirige a pais de crianças que apresentam queixas escolares ou de 

comportamento e que, por esses motivos, são inscritas para tratamento psicoterapêutico no 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) vinculado ao curso de Psicologia da Universidade 

Federal de Sergipe.  

Um levantamento preliminar  revelou que mais de cinqüenta por cento das demandas 

de atendimento do SPA (CARVALHO, 2006) estavam relacionadas a casos infantis e devido 

a essa grande solicitação havia filas de espera.  Outro aspecto preocupante dessa situação, 

detectado no decorrer dos atendimentos psicoterapêuticos, era o freqüente desconhecimento 

por parte dos familiares sobre as características do desenvolvimento infantil, bem como, das 

influências dos ambientes sobre o comportamento da criança. Tal desconhecimento levava os 

pais, em sua maioria, a atribuírem exclusivamente à criança a responsabilidade sobre os 

problemas que estavam apresentando e a colocarem rótulos negativos em relação à mesma, o 

que poderia agravar ainda mais o problema.  Diante desse quadro resolveu-se desenvolver 

uma forma de atendimento que pudesse estar fornecendo suporte a essas famílias que 

demandam apoio psicológico: os grupos de orientação a pais. 

O atendimento a pais nos Grupos de Orientação (GO) vem sendo realizado desde 

2004, com ofertas de duas vezes ao ano. O número de participantes por grupo tem variado de 

cinco a oito, sendo a freqüência variável no decorrer dos encontros, pois como a população 

atendida é economicamente carente, muitas vezes se deparam com dificuldades financeiras 

para seu deslocamento.  

Embora o GO seja destinado aos pais, na prática as mães, avós, tias e até irmãs das 

crianças  é que têm comparecido, em parte devido ao horário de funcionamento do SPA que é 

diurno e no decorrer da semana. 
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O GO tem funcionado com uma programação de oito encontros, nos quais se busca 

primeiramente fazer um levantamento dos problemas e temas de interesse para serem 

discutidos e trabalhados. Sempre que o problema se refere ao comportamento da criança as 

mães são solicitadas a realizarem observações em casa e trazerem relatos sobre esses 

comportamentos e sobre as pessoas que se envolveram com os mesmos, seja no ambiente de 

casa ou em outros ambientes, como a casa de parentes. Tais exemplos são apresentados e 

discutidos pelo grupo no próximo encontro, estimulando-se a troca de experiências entre as 

mães. Nesse contexto é comum que outra mãe de sua opinião sobre o que aconteceu ou 

forneça exemplo de situação semelhante que vivenciou e como agiu na mesma. Desse modo 

as mães vão revendo suas formas de pensar e de agir com os filhos a partir de informações 

provenientes de pessoas que estão em situações semelhantes às delas. Sempre que necessário, 

ou quando solicitado, as coordenadoras do grupo fornecem informações sobre psicologia do 

desenvolvimento, como funcionam as relações comportamento-ambiente e certos princípios, 

como o respeito mútuo, o saber escutar, que favorecem o bom relacionamento pais-filhos. 

O funcionamento dos vários GOs mostrou resultados positivos de duas naturezas: em 

relação ao modo como as mães agiam com a criança, bem como, em relação à auto-percepção 

das próprias mães (PARDO; CARVALHO, 2005; PARDO; CARVALHO, 2007; ; PARDO; 

CARVALHO, 2008). A esse respeito Araujo (2004), ao analisar o programa de orientação 

que desenvolveu para mães de adultos portadores de deficiência, já havia destacado “o relato 

das mães revelou que o que mais mudou foi sua relação com o filho portador de deficiência” 

(p 176). Essa mesma autora também ressaltou a importância do suporte social fornecido pelo 

grupo, além do resgate da auto-estima dessas mães ao reconhecerem que “ podem  promover 

mudanças significativas em seus filhos e em si mesmas” (p.176). 

A experiência de quatro anos com os GO tem levado as autoras a  buscar aperfeiçoar   

seu funcionamento, bem como, a sistemática de coleta e de análise de dados .  

Para o funcionamento do GO há necessidade de um adequado levantamento das 

necessidades e interesses dos pais, a fim de que os assuntos tratados nos encontros do  grupo 

sejam relevantes para as questões que os preocupam. Esse levantamento, já defendido por 

Colnago (2000), também é útil para estabelecer um relacionamento mais igualitário entre pais 

e orientadores do GO, uma vez que a partir do mesmo as decisões sobre os assuntos que serão 

tratados poderão ser compartilhadas. 
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Do ponto de vista da orientação das discussões do grupo torna-se importante a adoção 

por parte do orientador de uma sistemática de análise das informações que auxilie os pais a 

estabelecerem relações entre os fatores presentes nos diversos ambientes que a criança 

freqüenta e os comportamentos da mesma, além daqueles fatores  que podem afetar 

indiretamente.  A abordagem bioecológica de Bronfenbrenner (1996) fornece o suporte 

teórico para esse tipo de análise. Nessa concepção a família é considerada como um ambiente 

“menor” dentro de sistemas “maiores”. Tal abordagem tem sido aplicada a estudos que 

envolvem o trabalho com  famílias (ARAUJO, 2001; INFORSATO, 2001;COLNAGO,2000). 

A abordagem bio-ecológica prevê a existência de um conjunto de sistemas interconectados, 

uns englobando os outros, a partir dos quais pode-se estudar as influências que o indivíduo 

recebe e produz nos diferentes ambientes.     

Este trabalho propõe o atendimento aos GOs partindo-se da análise de fatores 

presentes nos microssistemas em que a criança está inserida, em especial, sua casa. Mas não 

se deixa de levar em consideração os outros ambientes, tal como a escola, à medida que 

informações relacionadas aos mesmos apareçam  como relevantes no decorrer das análises 

sobre as questões colocadas pela família. Também se procura dar espaço para a identificação 

e discussão sobre modos de pensar e valores quanto a educação ( influências do 

macrossistema ) trazidos pelos participantes do grupo. 

Este trabalho tem como objetivos  apresentar o levantamento inicial das queixas 

colocadas  pelas  mães que se inscreveram para um GO,  e descrever  os efeitos do trabalho 

realizado no GO em relação aos comportamentos da criança, das  mães e ao funcionamento 

do grupo.    

Método 

Participantes 

O GO iniciou com a participação de oito mães, de nível sócio-econômico baixo, 

escolaridade até o Ensino Médio, idades variando de 25 a 48 anos, cujos filhos tinham entre 

seis e dez anos de idade. No decorrer de seu funcionamento duas das mães compareceram a 

menos de 50% dos encontros e, por essa razão, seus resultados não serão apresentados. 
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Procedimento para coleta dos dados 

Foram realizadas entrevistas individuais com as mães utilizando-se um roteiro no qual 

se levantava informações sobre o comportamento da criança nos diversos ambientes que 

freqüentava, bem como das demais pessoas neles presentes e quais os problemas que neles 

apareciam.  A aplicação do roteiro deu-se de modo semi-estruturado, buscando-se permitir 

que as mães fizessem outras colocações que considerassem relevantes. 

Ao final foi aplicado outro roteiro pelo qual as mães avaliaram as mudanças ocorridas 

no comportamento das crianças e no seu próprio comportamento. Também foi solicitado que 

avaliassem o funcionamento do grupo. 

Procedimento para análise dos dados 

As informações obtidas nas entrevistas foram submetidas a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2004) e agrupadas em categorias referentes  aos comportamentos-problema 

informados , melhora percebida nos mesmos, alterações na atuação das mães e aspectos do 

funcionamento do grupo . 

Resultados 

O quadro 1 mostra uma síntese sobre as queixas relativas ao comportamento da criança e os 

ambientes onde ocorriam. 

Quadro 1- Síntese das queixas segundo o relato das mães 

Idade da 

criança 

Mãe  Queixas Ambiente onde aparece 

9  M1 Desatenção, desempenho 

escolar, rebeldia 

Em casa e na casa dos avós 

paternos 

6 M2 Desempenho escolar, dificuldade 

no controle da criança 

Em casa e na escola 

8 M3 Dificuldade no controle da 

criança 

Em casa  

5 M4  Comportamento nervoso, choro 

da criança 

Em casa e na escola 

7 M5 Influência do ex-marido e seus 

familiares 

Na casa do ex-marido (pai da 

criança) e dos parentes dele 

3 M6 Desobediência da criança Em casa  
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  O quadro 1 mostra que a maioria das queixas estava relacionada com dificuldade no 

controle do comportamento da criança , que também aparece em outros  termos utilizados, 

tais como,  desobediência , rebeldia, comportamento nervoso.  

Esse levantamento de queixas mostrou que com relação aos ambientes em que o 

problema aparecia houve predominância do ambiente de casa. Para dois dos casos (M2 e M4) 

a escola também foi citada. E para M1 e M5 outros ambientes, tais como, a casa dos avôs 

paternos e dos familiares do ex-marido, que também foram apontados como ambientes nos 

quais  os problemas da criança apareciam. Para M1 na casa dos avôs paternos a criança tinha 

excesso de liberdade e para M5 seu filho recebia maus exemplos e orientações na casa dos 

parentes de seu ex-marido.  

Deve-se destacar que em relação ao ambiente da escola as mães forneceram muito 

poucas informações. Quando se perguntou como era o ambiente da escola as únicas 

informações oferecidas se relacionavam com o que a professora falou sobre a criança (M2, 

M4 e M5).  

Com relação aos outros ambientes quatro das mães citaram a casa de avós, tios, ou 

parentes do pai como ambientes em  que, na sua opinião o comportamento da criança mudava  

numa direção que as mesmas não desejariam . Por exemplo: a criança tinha mais liberdade, 

ficava menos obediente, era “colocada contra a mãe”. Desse modo essas mães relatavam que 

gostariam que houvesse alterações nesses ambientes no sentido da criança se comportar do 

modo como as mesmas esperariam. 

Ao final do grupo as mães avaliaram as mudanças ocorridas  nos comportamentos-

problema das crianças. Quatro delas indicaram que o comportamento da criança melhorou 

regularmente, uma afirmou que  melhorou muito ,  e outra que melhorou pouco. Dentre os 

aspectos que apresentaram melhora foram  citados  a criança ter ficado mais calma e a 

melhora no relacionamento com os familiares.  

A respeito das mudanças ocorridas em relação a elas mesmas o depoimento mais 

freqüente (cinco das mães) se relacionou a parar de gritar e de bater na criança. Essas mães 

relacionaram tal alteração de comportamento com o fato de ter conseguido  parar para pensar 

e ter desenvolvido mais a paciência. Duas delas relataram ter aprendido a escutar e conversar, 

uma disse que aprendeu a se controlar e elogiar a criança e outra que havia aprendido a 

respeitar a criança. 
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  A esse respeito foram obtidos os seguintes  depoimentos : 

“Procuro levar o que aprendo no grupo para meu marido que precisa também mudar” 

“Estou mais calma, procuro ouvir mais meus filhos” 

“Antes trabalhava muito com o “se”, agora entendo que preciso ser mais objetiva, então 

apresento uma regra que precisa ser cumprida”. 

“Hoje lido melhor com meus filhos, procuro não gritar com eles”. 

Em relação ao funcionamento do grupo todas as mães relataram que haviam aprendido 

muito  e elogiaram a boa convivência que o mesmo havia proporcionado com as trocas de 

informações e de experiências. 

Discussão 

Os problemas relatados por essas mães revelaram que a maioria delas precisava 

receber  informações sobre as características da fase de desenvolvimento em que seus filhos 

se encontravam. Precisavam também discutir sobre as estratégias de controle do 

comportamento da criança. O estabelecimento de limites para o comportamento da criança é 

outro aspecto que emergiu como importante uma vez que as regras devem ser estabelecidas de 

modo claro, em ambiente amistoso e de forma igualitária para todos os membros da família. 

Essas medidas favorecem a obediências às regras (SEVERE, 2000). Conversar com a criança 

sobre seu bom comportamento em outros ambientes também é uma estratégia  que pode 

favorecer o  estabelecimento de limites.  

Considerações finais 

 “Os pais se preocupam profundamente com suas crianças e querem ser bons pais”  

(CAMPBELL; PALM, 2004, p.7). Este é um dos pressupostos sobre os quais se baseiam os 

grupos de educação de pais com os quais esses autores trabalham e que apresentam aspectos 

de funcionamento semelhantes ao GO aqui referido.  

Assim o funcionamento do GO se baseia no princípio de que mesmo ao errar em seus 

procedimentos as mães e pais estão tentando acertar na educação de seus filhos. Como pode 

ser observado pelos relatos das mães nas sessões de orientação faltavam informações 

importantes para as mesmas em relação ao desenvolvimento infantil, quanto ao uso de 

procedimentos educativos mais efetivos e também em relação às condições oferecidas por 
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ambientes que a criança freqüentava, tais como sua própria  casa, a escola, ou a casa de 

parentes. 

Assim as metas do GO estiveram voltadas para  trabalhar com essas informações 

buscando incentivar as  mães a aplicar tais conhecimentos nos ambientes em que conviviam 

com seus filhos. 

Como foi colocado  no início deste trabalho  a organização e oferta de grupos de 

orientação de pais visava atender a uma demanda de clientes do SPA que se encontrava em 

fila de espera para atendimento psicoterápico. Como tal, essa população se encontrava em 

sofrimento psicológico,  pois havia preocupações de várias naturezas em relação aos filhos, 

tais como, “será meu filho normal?”, “terá uma solução esse problema que estou vivendo?”. 

Nesse contexto o GO representou um acolhimento que visava fornecer suporte e um 

esclarecimento inicial sobre as possíveis causas ou fatores relacionados aos problemas que as 

mães traziam. 

Os relatos das mães participantes confirmaram essas funções de apoio do GO. 

Contribuir para o bem-estar psicológico das pessoas constitui-se em trabalho de 

grande relevância social, pois muitas vezes evita que o problema se torne mais grave e a 

pessoa precise procurar recursos mais sofisticados e caros. O GO mostrou essa 

potencialidade. Além de tornar as mães mais tranqüilas e seguras com relação aos 

procedimentos educativos que estavam usando, também as beneficiou enquanto pessoas. 

Muitas delas relataram que se sentiam modificadas para melhor. 

Tais resultados recomendam a continuidade dessa iniciativa,  pois a mesma se insere 

numa linha de prevenção de problemas mais graves. 
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