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Resumo

As práticas educativas parentais são alvo de estudos desde o início 
do século XX, tendo em vista a importância das relações estabelecidas 
no núcleo familiar e a influência parental no comportamento dos filhos. 
Este trabalho teve como objetivo investigar a transmissão das práticas 
educativas maternas entre as gerações e a influência de fatores como 
a escolaridade materna, a qualidade de interação materna e a configu-
ração familiar na transmissão dessas práticas. Para isso, utilizou-se o 
Inventário de Estilos Parentais (IEP) desenvolvido por Gomide (2006) 
e as Escalas de Qualidade de Interação Familiar (EQIF) de Weber e 
colaboradores (2006). Participaram deste estudo 31 adolescentes do 
sexo feminino e suas respectivas mães. A partir dos resultados apre-
sentados pode-se verificar a transmissão geracional de mais da metade 
das variáveis estudadas caracterizando-se pela transmissão geracional 
tanto de práticas educativas consideradas positivas quanto negativas.

Palavras-chave: práticas educativas maternas; educação; interge-
racionalidade.

Intergenerationality and Education: The Perpetuation of 
Maternal Educational Practices

Abstract

The educational parenting practices are the focus of studies since 
the early twentieth century, considerind the importance of the relationships 
within family and parental influence on the children behavior. This paper

1 Psicóloga (ULBRA), Mestranda em Psicologia Clínica (UNISINOS) 
2Psicóloga (ULBRA), Doutoranda em Psicologia Clínica (PUCRS), professora do curso de 
Graduação em Psicologia da ULBRA
3 Psicóloga (PUCRS), Doutora em Psicologia (PUCRS), professora do curso de Graduação 
em Psicologia da ULBRA

Pensando Famílias, 16(2), dez. 2012; (29-45)



Pensando Famílias, 16(2), dez. 2012; (29-51)

30 Intergeracionalidade e Educação - M. Terres-Trindade, F. P. Souza, J. C. Predebon

aimed to investigate the transmission of childrearing practices between 
generations and the influence of factors such as maternal education, the 
quality of maternal and family configuration interaction in the transmission 
of these practices. For this, it was used the Parental Styles Inventory (PSI) 
developed by Gomide (2006) and Scales Quality of Family Interaction 
(SQFI) Weber et al. (2006). The study included 31 female adolescents and 
their mothers. The results shows that the generational transmission of more 
than half of the variables studied are characterized by both generational 
transmission of educational practices considered positive as negative.

Keywords: maternal educational practices; education; intergenera-
tionality.

Em todas as culturas, é no seio da família que se desenvolvem os 
primeiros laços afetivos e de relacionamento. Assim, o núcleo familiar atua 
como importante fator no processo de construção da identidade e nas 
relações primárias entre a criança e os membros do grupo familiar como 
a mãe, o pai e os irmãos. A função familiar está definida como sendo a 
matriz da identidade na experiência humana, podendo ser considerada o 
laboratório em que se misturam dois elementos essenciais: o sentido de 
pertencimento e o sentido de ser separado. Nesse processo de socialização 
inicial, a modelagem e a programação do comportamento e o sentido de 
identidade da criança competem à família, sobretudo, aos pais (Minuchin, 
1982; Minuchin & Fishman, 2003; Kreppner, 2000; Souza, 2002).

Nesse contexto, a família atua como um cenário de encontros inter-
geracionais – relações mútuas entre as diferentes gerações – e tem um 
papel particularmente relevante nas redes familiares, uma vez que elas são 
constituídas por uma infinidade de ligações entre as gerações. As famílias, 
por definição, consistem em dois ou mais indivíduos juntos ao logo do tempo 
através de uma matriz de relações íntimas. Por natureza, os processos e a 
estrutura familiar são tipicamente intergeracionais. Esses arranjos entre as 
gerações promovem processos interpessoais únicos os quais são influentes 
para os indivíduos que existem dentro do contexto familiar, de modo espe-
cialmente singular. Outrossim, a estrutura da família é definida e mantida 
por limites geracionais, ou seja, as regras que diferenciam os direitos e 
responsabilidades entre as gerações de mais velhos e mais jovens. Com 
isso, torna-se evidente a influência dos processos geracionais sob o os 
membros da família por toda a sua vida (Day, 2003; Garcia, Yunes, Chaves 
& Santos, 2007; Hanks & Ponzetti Jr., 2005).

Nesse processo de relações e interações ocorrem de maneira natural 
a transmissão de valores, saberes e atitudes que contribuem ativamente na 
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construção da realidade do curso vital entre inúmeras gerações (Macedo, 
1994). Contudo, nem sempre as gerações mais novas repetem padrões 
transmitidos por repensarem os conteúdos culturais trazidos das gerações 
anteriores considerando-os insignificantes ou desfavoráveis ao bem-estar 
da próxima geração. O que acontece, nesse caso, é uma busca de novos 
padrões ou modelos que podem ser diferentes por tentarem adaptar-se ao 
novo contexto ou serem completamente opostos aos modelos existentes 
na própria história familiar. No entanto, existem fatores passíveis de apre-
sentar certa linearidade e identificação da cultura familiar que atravessa 
as diferentes gerações (Wagner, 2005).

A partir da revisão da literatura foi possível encontrar estudos cujo 
tema é investigar a transmissão geracional das práticas educativas paren-
tais. Esses estudos revelam que os filhos, ao serem pais, tendem a repetir 
o modelo aprendido de seus próprios pais. Dentre os fatores pesquisados 
estão a transmissão geracional da agressividade paterna (Capaldi, Pears, 
Patterson & Owen, 2003), comportamentos agressivos e raiva (Conger, 
Neppl, Kim & Scaramella, 2003), valores familiares percebidos (Lundberg, 
Perris, Schlette & Adolfsson, 2000) e autoridade paterna e submissão 
materna (Weber, Selig, Bernardi & Salvador, 2006).

Os estudos realizados entre as décadas de 1910 e 1920 foram 
precursores em sugerir os efeitos da disciplina sobre os comportamentos 
delinquentes. A década de 1930 foi importante para as pesquisas de David 
Levy e Helen Witmar, em especial para os achados a respeito da relevância 
do comportamento parental na disciplina (Becker, 1964).  Desde então, as 
consequências das técnicas disciplinares utilizadas pelos pais na educação 
dos filhos são alvo de estudos utilizando diversos modelos.

Inúmeros trabalhos já realizados mencionam resultados que indicam 
uma base para compreender alguns dos processos pelos quais as práticas 
educativas parentais como a monitoria, a emissão de regras, a disciplina 
indutiva e o afeto positivo estão associadas. Além disso, elas podem in-
fluenciar na criança ou adolescente os comportamentos pró ou antissociais, 
a obediência, a inibição, a empatia, entre outros (Aunola, Stattin & Nurmi, 
2000; Darling & Steinberg, 1993; Kaufman & Ziegler, 1989; Simons, Whit-
beck, Conger, & Chyi-In, 1991).

No que diz respeito à definição do termo “práticas educativas” – o 
qual também é chamado de “práticas de cuidados”, “cuidados parentais”, 
entre outras nomenclaturas – os autores não chegam a um consenso, pois 
a literatura é diversificada na definição e utilização desses termos e cada 
autor trás diferentes pontos de vista (Macarini, Martins, Minetto, & Vieira, 
2010). Neste trabalho optou-se por utilizar as terminologias sobre o tema 
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propostas por Gomide (2006) que dá o nome de “estilo parental” (p. 7) ao 
conjunto de práticas educativas utilizadas pelos pais na interação com os 
filhos, desse modo, as “práticas educativas” (p. 7), combinadas de diferentes 
formas, resultam em diferentes estilos parentais.

Os estudos precursores sobre os estilos parentais foram os de Baum-
rind (1966, 1967, 1971; Baumrind & Black, 1967, como citado em Weber, 
Prado, Viezzer & Brandenburg, 2004) cuja proposta era dividi-los em três 
estilos parentais distintos (permissivo, autoritário e autoritativo) conside-
rando, para isso, o controle exercido por parte dos pais em relação aos 
filhos. Anos mais tarde, os estudos e Maccoby & Martin (1983, como citado 
em Berns, 2002) sugeriram nova classificação por meio das dimensões 
de exigência e responsividade, além de decompor o estilo autoritativo em 
duas novas categorias: indulgente e negligente. Contudo, para nortear essa 
pesquisa, utilizou-se o modelo proposto por Gomide (2006) como base para 
a avaliação das práticas educativas parentais.

Gomide (2006) é considerada uma autora de destaque entre os 
pesquisadores brasileiros na área das práticas educativas parentais por 
desenvolver um modelo teórico sobre os estilos parentais e um inventário 
apropriado para avaliá-los. O modelo da autora propõe os estilos pa-
rentais divididos em: Estilo Parental Positivo e Estilo Parental Negativo. 
Esses estilos são definidos por agruparem um conjunto de sete práticas 
educativas (monitoria positiva, comportamento moral, negligência, abuso 
físico, disciplina relaxada, punição inconsistente e monitoria negativa). As 
chamadas Práticas Educativas Positivas, favoráveis ao desenvolvimento 
de comportamentos pró-sociais, englobam a Monitoria Positiva – a qual 
inclui demonstrações de afeto dos pais nos momentos de maior neces-
sidade da criança, além de conhecimento por parte desses de onde seu 
filho se encontra, quais são suas preferências, gostos e atividades – e o 
Comportamento Moral – que implica no processo de modelagem de papéis 
sociais, principalmente àqueles relacionados à transmissão de normas e 
valores de maneira afetuosa e empática, como noções de certo e errado, 
honestidade e senso de justiça.

Nas Práticas Educativas Negativas, relacionadas ao desenvolvimento 
de comportamentos antissociais nos filhos, estão a Negligência – ausência 
de atenção e afeto por parte dos pais que não se interessam pelos filhos, 
omitindo-lhes auxílio e eximindo-se de suas responsabilidade perante as 
necessidades básicas da criança; o Abuso Físico – caracterizado pela 
disciplina por meio de castigos corporais lesivos, causadores de dor e humi-
lhação – e a Disciplina Relaxada – uso de estratégias disciplinares frouxas 
e ineficientes, onde as regras e limites estabelecidos pelos pais não são 
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cumpridos e os filhos apresentam comportamentos manipuladores conse-
guindo manter a situação conforme desejam. Além disso, inclui-se nessa 
categoria a Punição Inconsistente que inclui práticas educativas nas quais os 
atos praticados são reforçados ou punidos de acordo com o humor momen-
tâneo dos pais e não conforme o comportamento apresentado pela criança 
e, ainda, a Monitoria Negativa, caracterizada pelo excesso de instruções, 
regras e fiscalização da vida dos filhos por parte dos pais, estabelecendo 
de um ambiente hostil para o convívio familiar (Gomide, 2006).

Para Gomide (2006) esse grupo de práticas, combinadas entre si, é 
utilizado pelos pais com o intuito de promover comportamentos social e 
moralmente desejáveis e eliminar ou diminuir os comportamentos menos 
desejáveis ou inadequados. Carter e McGoldrick (1995) revelam que ao 
longo do ciclo de vida familiar as estratégias utilizadas pelos pais para a 
educação e socialização dos filhos sofrem modificações, pois é necessária 
uma renegociação dos papéis e da autoridade parental, principalmente 
quando esses atingem a adolescência. Nesse sentido, torna-se possível 
compreender que os pais façam uso de práticas educativas positivas e, 
também, negativas no processo de educação dos filhos. Não obstante, o 
estilo parental será determinado como positivo (não risco) ou negativo (de 
risco) não pelo uso das práticas em si, mas pela frequência com que essas 
técnicas são utilizadas pelos pais na relação com seus filhos (Pinheiro, 
2003).

Frente a isso, estudos correlacionando as relações parentais, as 
práticas disciplinares e a influência desses fatores no comportamento dos 
filhos fazem parte do amplo rol de investigações sobre o assunto, uma vez 
que a disciplina é parte integrante do processo de interação nesse contexto 
(Alvarenga & Piccinini, 2001; Silveira, Pacheco & Schneider, 2005; Reichert, 
& Wagner, 2007; Sapienza, Aznar-Farias & Silvares, 2009). Outrossim, as 
diversas formas de influência das práticas educativas no comportamento 
dos filhos estão, ao mesmo tempo, norteando a maneira como essa gera-
ção irá interagir com seus próprios filhos na vida adulta (Capaldi, Pears, 
Patterson & Owen, 2003; Conger, Neppl, Kim & Scaramella, 2003; Weber, 
Selig, Bernardi & Salvador, 2006; Brook, Lee, Finch & Brown, 2011).

Trilhando por caminhos no mesmo sentido dos trabalhos referenciados, 
realizou-se o presente estudo descritivo, com um delineamento quantitativo, 
delimitado quanto ao tema por apresentar como objetivo principal investigar 
a transmissão das práticas educativas entre as gerações, especificamente 
a perpetuação dessas práticas entre as gerações de mãe e filha. A hipótese 
teórica admitida nesta pesquisa foi a de que as mães carregam consigo 
as estratégias educativas utilizadas por suas cuidadoras e revivem esses 



Pensando Famílias, 16(2), dez. 2012; (29-51)

34 Intergeracionalidade e Educação - M. Terres-Trindade, F. P. Souza, J. C. Predebon

padrões de interação com suas próprias filhas. Contudo, admitiu-se, ainda, 
que alguns fatores como a escolaridade materna, a qualidade de intera-
ção materna e a configuração familiar podem interferir de algum modo na 
transmissão das práticas educativas entre essas gerações.

Método

Amostra

A amostra deste estudo foi constituída por adolescentes do sexo femi-
nino (n=31), com idades de 12 a 15 anos e suas respectivas mães (n=31), 
residentes na área urbana da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). 
Após apreciação e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade Luterana do Brasil, iniciou-se a seleção da amostra que 
seguiu o critério de escolha por conveniência. Além disso, com a finalidade 
de cumprir os procedimentos éticos decorrentes da pesquisa envolvendo 
seres humanos, todas as participantes da pesquisa assinaram um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Instrumentos

Na coleta de dados de identificação solicitou-se às adolescentes 
informações sobre idade, escolaridade, escolaridade materna, situação 
conjugal dos pais e, ainda, configuração familiar. Às mães perguntou-se 
sobre a idade atual, grau de escolaridade atual, escolaridade materna, 
além da situação conjugal dos pais e a configuração familiar na época que 
tinham a idade da filha participante do estudo.

Para avaliarmos as práticas educativas maternas aplicamos o Inven-
tário de Estilos Parentais – IEP – de Gomide (2006). Esse instrumento visa 
avaliar o grupo de práticas educativas utilizadas pelos pais para com os 
filhos e, com isso, identificar qual o estilo parental por eles adotado. Esse 
instrumento considera os estilos parentais como um conjunto de estratégias 
utilizadas pelos pais nos mais diversos contextos visando educar, socializar 
e controlar o comportamento de seus filhos. O IEP é composto por 42 itens, 
agrupados em sete dimensões, o inventário apresenta frases que devem 
ser assinaladas pelo participante, indicando a frequência com que a figura 
materna age segundo a situação descrita. Os critérios para pontuar cada 
questão são os seguintes: nunca (se em 10 ocasiões a mãe agiu daquela 
forma de 0 a 2 vezes), às vezes (se em 10 ocasiões a mãe agiu daquela 
forma de 3 a 7 vezes) e sempre (se em 10 ocasiões a mãe agiu daquela 
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forma de 8 a 10 vezes).
A distribuição das questões do inventário contempla as sete práticas 

educativas propostas por Gomide (2006): Monitoria Positiva, Comportamen-
to Moral, Punição Inconsistente, Negligência, Disciplina Relaxada, Monitoria 
Negativa e Abuso Físico, onde cada uma das variáveis corresponde a seis 
perguntas. Os dados são tabulados utilizando-se a folha de respostas que 
contém as sete práticas educativas deste instrumento.

Na presente pesquisa utilizou-se apenas a versão do formulário no 
qual a filha responde a respeito das práticas educativas maternas. Sendo 
assim, as adolescentes responderam a respeito de suas mães e, por sua 
vez, as mães responderam sobre como era o relacionamento com suas 
próprias mães (avós das adolescentes) na época em que tinham a idade 
da filha participante do estudo. Para a correção utilizamos os escores re-
sultantes de cada prática educativa materna isoladamente a fim de realizar 
a análise dos dados.

Outro instrumento utilizado foi as Escalas de Qualidade na Interação 
Familiar – EQIF – (Weber, Prado, Salvador & Branderburg, 2008) que 
têm por objetivo avaliar a qualidade de interação familiar entre a criança/
adolescente e seus pais. O EQIF destina-se à crianças e adolescentes, 
que devem responder sobre as atitudes de seus pais separadamente e 
é composto por 40 questões avaliadas pelo sistema Likert de 5 pontos 
– pontuadas com (1) = nunca, (2) = quase nunca, (3) = às vezes, (4) = 
quase sempre e (5) = sempre. As questões que constituem o instrumento 
estão divididas em nove escalas que contemplam: envolvimento, regras e 
monitoria, comunicação positiva dos filhos, comunicação negativa, punição 
corporal, clima conjugal positivo, clima conjugal negativo, modelo parental 
e sentimento dos filhos. 

Para a realização deste estudo utilizamos apenas os escores das 
respostas a respeito das atitudes maternas, classificadas em Qualidade 
de Interação Materna Positiva (soma dos escores: envolvimento, regras e 
monitoria, comunicação positiva dos filhos, modelo parental e sentimentos 
dos filhos) e Qualidade de Interação Materna Negativa (soma dos escores: 
comunicação negativa e punição corporal). Cabe ressaltar que os escores 
decorrentes das informações acerca da opinião sobre a Qualidade de 
Interação Paterna e as respostas decorrentes de escores combinados 
(respostas maternas e paternas) a respeito do clima conjugal positivo e 
negativo foram todas descartadas.
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Análise estatística

As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão. 
As variáveis qualitativas foram descritas por frequências absolutas e rela-
tivas. Para comparar médias entre os escores de mãe e filha, o Teste t de 
Student para amostras pareadas foi aplicado.

Com o objetivo de avaliar a associação entre os escores de Interação 
Materna Positiva e Negativa com as práticas educativas maternas, foi apli-
cado o Teste da Correlação Linear de Pearson. Devido à variabilidade de 
algumas variáveis das práticas educativas maternas, testes não-paramé-
tricos também foram aplicados, mas as conclusões permaneceram iguais 
aos paramétricos. Desta forma, optou-se pelo teste paramétrico.

As análises foram realizadas no programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) versão 17.0 e o nível de significância adotado foi de 
5% (p ≤ 0,05). Com isso, admitiu-se o valor de significância do teste maior 
que 0,05 (p > 0,05) para indicar a semelhança entre os grupos, confirmando 
a hipótese de pesquisa da transmissão intergeracional das variáveis estu-
dadas. Quando o valor de significância dos testes apresentou-se baixo (p 
≤ 0,05) admitiu-se a diferença entre as variáveis na distribuição, indicando 
dissonância entre os grupos, isto é, as práticas educativas maternas não 
foram transmitidas entre as gerações.

Resultados e discussão

Dentre as adolescentes respondentes do presente estudo a idade 
média encontrada foi de 13,9 anos, o desvio padrão foi de 1,06 e a distri-
buição das idades organizou-se da seguinte forma: 38,7% das adolescen-
tes tinham 15 anos, 29% tinham 14 anos, 19,4% 13 anos, seguidas por 
12,9% das adolescentes com 12 anos de idade. Já na amostra das mães, 
as idades variaram de 29 a 50 anos, a média de idade encontrada foi de 
40,6 e o desvio padrão de 6,12.

No que se refere à escolaridade das adolescentes a maior parte 
(77,4%) cursava o ensino fundamental e apenas 22,6% frequentavam o 
ensino médio. Na amostra das mães as frequências ficaram distribuídas 
da seguinte forma: 48,4% informaram escolaridade correspondente ao 
ensino médio/segundo grau, 32,3% ensino superior/faculdade e, por fim, 
19,4% ensino fundamental/primeiro grau. A escolaridade das avós, referidas 
pelas mães respondentes, foi assim distribuída: 58,1% com escolaridade 
correspondente ao ensino fundamental/primeiro grau, seguidas de 25,8% 
sem instrução e 16,1% com formação de ensino médio/segundo grau.



Pensando Famílias, 16(2), dez. 2012; (29-51)

 Intergeracionalidade e Educação - M. Terres-Trindade, F. P. Souza, J. C. Predebon 37

Na análise referente à situação conjugal dos pais das adolescentes 
74,2% referiram que seus pais eram casados/moravam junto, 16,1% tinham 
mães separadas, seguidas de mães viúvas, separadas e divorciadas com 
percentual de 3,2 cada. Na amostra das mães 87,2% responderam que 
suas próprias mães eram casadas/moravam junto na época que elas tinham 
a idade de sua filha participante do estudo, seguidas de mães separadas, 
viúvas, divorciadas e recasadas com 3,2% cada.

Quanto ao número de irmãos, cerca de metade das adolescentes 
(54,8%) referiram ter apenas um irmão(ã), 19,4% eram filhas únicas e 
16,1% tinham dois ou mais irmãos. Na amostra das mães a maioria delas, 
naquela época, tinha dois ou mais irmãos (67,8%), 29% tinham apenas 
um(a) irmão(ã) e apenas 3,2% eram filhas únicas.

Buscando facilitar a análise de dados posteriormente, dividimos 
as famílias quanto à sua configuração em duas categorias: famílias não 
intactas (25,8%), em que as mães das respondentes não eram casadas/
vivendo junto eram classificadas, e famílias intactas (74,2%). Nas famílias 
das mães das adolescentes, a frequência da configuração familiar na 
época que eram adolescentes distribuiu-se em 87,2% em famílias intactas 
e 12,8% não intactas. Sendo assim, de modo geral, podemos considerar 
que grande parte da amostra foi formada por mães e adolescentes per-
tencentes a famílias nucleares (pai – mãe – filhos), onde contavam com, 
no mínimo, um irmão.

Transmissão de práticas educativas maternas

O presente estudo analisou sete dimensões das práticas educativas 
maternas. Em quatro delas, conforme dados destacados apresentados na 
Tabela 1, os valores de significância encontrados ficaram acima de 0,05 
(p > 0,05), indicando que não há diferenças entre as gerações nas práticas 
educativas de Comportamento Moral, Negligência, Disciplina Relaxada e 
Abuso Físico. Esse resultado confirma a hipótese de pesquisa de que as 
práticas educativas são transmitidas entre as gerações. Com exceção, os 
dados referentes às três variáveis Monitoria Positiva (p=0,014), Punição 
Inconsistente (p=0,001) e Monitoria Negativa (p=0,036) que indicaram di-
ferenças significativas entre as respostas de mães e filhas, demonstrando 
que essas práticas educativas não sofreram influências geracionais na 
amostra pesquisada.

A partir dos resultados apresentados nesta pesquisa, pode-se verifi-
car a transmissão geracional de mais da metade das variáveis analisadas 
(Comportamento Moral, Negligência, Disciplina Relaxada e Abuso Físico), 
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caracterizando-se pela transmissão tanto de práticas educativas conside-
radas positivas quanto negativas. Esses achados assemelham-se com os 
resultados encontrados na pesquisa realizada por Weber, Selig, Bernardi e 
Salvador (2006) que buscou investigar a transmissão geracional de estilos 
parentais com 21 mulheres, de sete famílias, resultando na transmissão 
intergeracional em 91,7% das variáveis. Outro estudo realizado com ado-
lescentes e seus pais com o objetivo de avaliar a diferença entre escores de 
comportamento moral de famílias de risco e de não risco trazem resultados 
semelhantes aos encontrados, pois foi indicada a correlação positiva entre 
as práticas de Comportamento Moral dos pais e o Índice de Comportamento 
Moral dos filhos (Prust & Gomide, 2007).

Blount e Robinson (1998) realizaram uma pesquisa com adolescentes 
sobre a existência de história de punição e as atitudes favoráveis às práticas 
punitivas na idade adulta. Os resultados indicam a história de punição de 
um indivíduo como fator significativo para a aprovação de punição física, 
verbal ou a combinação das duas, além de indicar que os estilos punitivos 
perpassam as gerações.

Por outro lado, verificou-se que as variáveis Monitoria Positiva, 
Punição Inconsistente e Monitoria Negativa não indicaram atravessar as 
gerações. Em relação a isso, podemos trazer as contribuições de Rutter 
(1998, In Vitalli, 2004) acerca da não transmissão geracional de algumas 
práticas parentais devido a modificações sociais ou familiares que podem 
estar envolvidas nesse processo, evidenciando as mudanças conceituais 
ao longo dos anos nas gerações. Wagner, Predebon e Falke (2005) tam-
bém reforçam essa questão quando referem que a educação dos filhos é 
considerada uma tarefa complexa. As autoras consideram que a família 
passa atualmente por um momento de perda de referenciais sobre como 
educar seus filhos e, com isso, os pais encontram de um lado os modelos 
aparentemente arcaicos usados pelas gerações anteriores e, por outro, 
eles parecem não descobrir outras estratégias educativas eficazes diante 
das novas demandas. Frente a essa busca, alguns padrões de interação 
familiar se repetem com uma nova roupagem.

Além disso, podemos destacar outra hipótese para a não transmissão 
de práticas educativas que é a tentativa de rumar por novos caminhos, rejei-
tando os modelos familiares anteriores em busca de um modelo contrário. 
Nesse caso, seria possível observar uma quebra dos padrões familiares 
entre as gerações (Wagner, 2005; Weber, 2005).

Com o objetivo de avaliar se a configuração familiar é fator interve-
niente na transmissão de práticas educativas maternas, comparamos as 
médias das diferenças encontradas nas respostas de mães e filhas com 
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a configuração familiar das respondentes. Nas famílias intactas encon-
tramos resultados que confirmam a transmissão das práticas educativas 
maternas em todas as dimensões, com exceção das práticas de Monitoria 
Positiva (p=0,016) e Punição Inconsistente (p=0,005) nas quais não ficou 
evidenciada a intergeracionalidade. Nas famílias não intactas verificou-se a 
transmissão de todas as práticas, sem exceções, de acordo com os dados 
apresentados na Tabela 2.

Ao analisarmos a configuração familiar, verificamos que as práticas 
educativas transmitidas entre as gerações de famílias intactas foi pratica-
mente a mesma do resultado geral na pesquisa. Em compensação, um dado 
relevante encontrado nas famílias não intactas foi a transmissão de todas 
as práticas educativas entre as gerações, sem exceção. O estudo realizado 
por Egeland, Jacobvitz e Sroufe (1998) refere que um dos fatores que con-
tribuem para o rompimento de padrões tradicionais familiares é a presença 
de seu companheiro. Frente a isso, a partir dos resultados apresentados 
em nosso estudo, supõe-se que a presença do pai seja um fator influente 
na transmissão das práticas, visto que a sua ausência – nas famílias não 
intactas – indicou resultados diferenciados das famílias intactas.

A Tabela 3 reflete os resultados encontrados em relação à escola-
ridade materna como fator considerável para a transmissão das práticas 
educativas. Uma vez que os dados demonstram a transmissão de todas 
as práticas, excetuando-se os valores encontrados para a Punição Incon-
sistente (p=0,039), na escolaridade correspondente ao ensino médio, e a 
Monitoria Negativa (p=0,047), na escolaridade relativa ao ensino superior. 
Quanto à variável escolaridade como fator influente na transmissão das 
práticas educativas maternas, o estudo de Kobarg e Vieira (2008) realizado 
com 77 mães divididas quanto ao grau de escolaridade e a zona em que 
residem, apontou a escolaridade materna como um diferencial para as 
práticas educativas. Os resultados indicaram o grau de instrução materno 
como um fator que interfere de modo significativo na relação entre as mães 
e os seus filhos, pois mães da zona urbana, com maior escolarização, 
valorizam mais o fator Estimulação – prática relacionada à estimulação do 
desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Essa estimulação positiva 
vai de encontro à prática de Monitoria Negativa – supervisão estressante 
inibe comportamentos de independência e autodirecionamento da crian-
ça pelo fato de manter-se dependente dos pais (Gomide, 2006) – a qual 
não foi transmitida entre as gerações com alta escolarização no presente 
estudo.

Além das sete práticas educativas, estudaram-se as variáveis Intera-
ção Materna Positiva e Negativa, a fim de avaliar se a interação materna 
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vivenciada também é repassada entre as gerações de mãe e filha. Para 
tanto, a realização do o Teste t de Student indicou a Interação Materna 
Positiva (p=0,208) e Negativa (p=0,184) com valores de significância su-
periores a 0,05, indicando a transmissão do modelo de Interação Materna 
entre as gerações na amostra estudada, conforme demonstram os dados 
expressos na Tabela 4. 

Embora não tenhamos encontrado literatura que abordasse especifi-
camente a transmissão dessas variáveis entre as gerações, os resultados 
apresentados mostram que a Interação Materna Positiva e Negativa, bem 
como algumas das práticas educativas estudadas, também são fatores 
transmitidos entre as gerações. 

Ainda assim, tendo em vista que o relacionamento entre pais e filhos 
é um fator indispensável para a construção do repertório comportamental 
dos filhos, a importância desses achados se dá pelo papel materno dentro 
do núcleo familiar. Nesse contexto, a mãe exerce um papel de provedora 
e cuidadora, atuando como um agente socializador e oferecendo relações 
estáveis e de confiança reforçando, assim, o sistema de crenças e valores 
do indivíduo dentro e fora do círculo familiar.

Após a análise dos dados quanto à transmissão de práticas educa-
tivas maternas e da qualidade de Interação Materna, optou-se por avaliar 
a associação entre os escores de Interação Materna Positiva e Negativa 
com as práticas educativas maternas e, para isso, foi aplicado o Teste da 
Correlação Linear de Pearson. Considerando-se as sete práticas educativas 
maternas e as variáveis correspondentes à Interação Materna Positiva e 
Negativa, o coeficiente de Pearson indicou que há correlação positiva e 
significativa entre as variáveis Interação Materna Positiva e Monitoria Po-
sitiva (r=0,656; p < 0,001), bem como entre as variáveis Interação Materna 
Positiva e Comportamento Moral (r = 0,711; p < 0,001), conforme apontam 
os dados da Tabela 5. 

As Figuras 1 e 2 ilustram as correlações verificadas por meio de dia-
gramas de dispersão em relação aos elementos encontrados na amostra 
pesquisada. A Figura 1 refere-se a correlação positiva existente entre a 
Interação Materna Positiva e a Monitoria Positiva. Já a Figura 2 revela a 
correlação entre a Interação Materna Positiva e o Comportamento Moral. 
Além disso, a Figura 3 retrata outro achado da pesquisa que mostra al-
tos índices de Interação Materna Positiva como fatores positivos para a 
diminuição de práticas educativas negativas relacionadas à Negligência 
(r = -0,404; p = 0,024) a qual diz respeito à baixa responsividade materna 
às demandas da criança ou adolescente.

Esses resultados indicam que o aumento da Interação Materna Po-
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sitiva influi direta e positivamente no uso de Práticas Educativas Maternas 
Positivas, as quais envolvem o uso adequado de atenção, o estabelecimento 
de regras, a distribuição segura de afeto, o acompanhamento e a supervisão 
de atividades, bem como a promoção de condições favoráveis ao desen-
volvimento de virtudes como a empatia, senso de justiça, responsabilidade 
e generosidade. Sendo assim, os resultados deste estudo indicam que a 
qualidade de Interação Materna, além de ser transmitida entre as gerações, 
exerce um papel decisivo sobre o estilo de práticas educativas adotadas 
entre as gerações de mãe e filha.

Considerações finais

A partir dos dados apresentados e discutidos no presente estudo, 
podemos considerar que mais da metade das práticas educativas foram 
transmitidas entre as gerações e alguns fatores como a escolaridade ma-
terna e a configuração familiar são variáveis interferentes na perpetuação 
de práticas educativas entre as gerações de mãe e filha. Em contrapartida, 
algumas das práticas investigadas não foram transmitidas, o que também 
pode ser embasado pela literatura referenciada. Com esses achados, 
admitimos como verdadeira a hipótese teórica apresentada neste estudo 
de que as mães carregam consigo as estratégias educativas utilizadas por 
suas cuidadoras e revivem esses padrões de interação com suas próprias 
filhas.

Cabe ressaltar que este trabalho apresenta, naturalmente, algumas 
limitações metodológicas. Uma delas refere-se às respostas das mães 
apresentadas de forma retrospectiva, podendo permitir enviesamentos de 
informação decorrentes do esquecimento e da reconstrução de memórias 
ao longo do tempo. Mesmo assim, para realizarmos a comparação interge-
racional pretendida, entendemos que esta metodologia de inquérito com um 
viés retrospectivo pareceu ser a mais adequada e ter mais vantagens do 
que dificuldades. Outras limitações correspondem à dimensão da amostra 
estudada e, também, a caracterização da amostra constituída apenas de 
mães e filhas residentes na zona urbana. 

Ressalta-se também que os resultados apresentados, embora analisa-
dos quantitativamente, apresentam inegavelmente influências das crenças 
e dos valores das pesquisadoras.  Ao focarem as práticas educativas ma-
ternas e não paternas, as pesquisadoras supõem que a influência da mãe 
é mais significativa do que a influência do pai na educação das filhas.

Esse dado é apresentado em diversos trabalhos realizados nos últimos 
anos que têm dedicado atenção especial aos padrões de interação entre 



pais e filhos, considerando as diferenças entre as práticas educativas do pai 
e da mãe. Grande parte dessas pesquisas mostra que a mãe tende a ser 
mais responsiva, mais carinhosa, envolver-se mais nas tarefas do dia-a-dia, 
passar mais tempo com os filhos e ser mais exigente quando comparada 
ao pai (Predebon, 2005). Além disso, afirma-se que o apego emocional 
à figura da mãe tende a ser maior do que com a figura do pai (Bergman, 
1996). Todavia, as limitações apresentadas no presente trabalho não in-
validam os resultados encontrados nesse estudo, uma vez que a literatura 
de referência faz alusão aos diversos achados nesta pesquisa.

Dentro dessa perspectiva, faz-se necessária a realização de pesqui-
sas futuras com a avaliação de diferentes variáveis a serem estudadas em 
outros contextos culturais e familiares. Ainda assim, o trabalho apresentado 
reforça que as práticas educativas maternas se perpetuam entre as gera-
ções, mesmo admitindo-se a existência de alguns fatores intervenientes 
na transmissão dessas práticas. Isso mostra que alguns dos modelos de 
interação vividos pelas mães com suas próprias filhas podem ser modifica-
dos, mas – mesmo assim – é possível observar certa linearidade entre as 
práticas educativas utilizadas pelas gerações com o passar dos tempos.
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Interação Materna 
Mãe Filha 

p 
 ±DP  ±DP 

Positiva 85,3 14,0 89,8 15,7 0,208 

Negativa 16,4 5,2 14,9 4,6 0,184 

 

  

Tabela 4. Comparação da qualidade de interação materna entre as gerações
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 MP CM PI N DR MN AF IMP IMN 

MP 1 0,625 -0,077 -0,333 0,038 0,148 0,006 0,656  -0,530 

  0,000 0,683 0,067 0,838 0,426 0,976 0,000  0,002 

CM 0,625 1 -0,007 -0,293 0,274 0,296 0,041 0,711  -0,227 

 0,000  0,972 0,109 0,136 0,106 0,828 0,000  0,220 

PI -0,077 -0,007 1 0,142 0,413 -0,020 0,106 -0,180 -0,043 

 0,683 0,972  0,446 0,021 0,913 0,571 0,334 0,818 

N -0,333 -0,293 0,142 1 0,016 0,001 0,306 -0 ,404  -0,023 

 0,067 0,109 0,446  0,932 0,995 0,094 0,024  0,902 

DR 0,038 0,274 0,413 0,016 1 0,265 -0,084 -0,053 -0,078 

 0,838 0,136 0,021 0,932  0,150 0,655 0,778 0,678 

MN 0,148 0,296 -0,020 0,001 0,265 1 0,263 0,212 0,278 

 0,426 0,106 0,913 0,995 0,150  0,153 0,253 0,130 

AF 0,006 0,041 0,106 0,306 -0,084 0,263 1 -0,016 0,129 

 0,976 0,828 0,571 0,094 0,655 0,153  0,931 0,490 

IMP 0,656  0 ,711  -0,180 -0 ,404  -0,053 0,212 -0,016 1 -0,117 

 0,000  0 ,000  0,334 0,024  0,778 0,253 0,931  0,531 

IMN -0,530 -0,227 -0,043 -0,023 -0,078 0,278 0,129 -0,117 1 

 0,002 0,220 0,818 0,902 0,678 0,130 0,490 0,531  

 

Tabela 5. Matriz de correlação de Pearson entre práticas educativas maternas e qualidade 
de interação materna  (Diferenças entre mãe e filha)

Legenda: MP=Monitoria Positiva; CM=Comportamento Moral; P=Punição Inconsistente; N=Negligência; 
DR=Disciplina Relaxada; MN=Monitoria Negativa; AF=Abuso Físico; IMP: Interação Materna Positiva; 
IMN= Interação Materna Negativa.
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Figura 1.  Diagrama de dispersão para a correlação entre a interação materna 
positiva e monitoria positiva
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Figura 2.  Diagrama de dispersão para a correlação entre a interação materna positi-
va e comportamento moral
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Figura 3.  Diagrama de dispersão para a correlação entre a interação materna positi-
va e negligência


