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Resumo  

 

GALINDO, E. M. C. Validação da versão adaptada do Inventário de Percepção Parental 

IPP / Parent Perception Inventory para Crianças brasileiras. 2018. 82 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

 

A temática da criação dos filhos vem sendo muito pesquisada e diversos trabalhos têm 

dedicado atenção especial aos estilos e práticas parentais. Desde a década de 1930, 

psicólogos pesquisadores e clínicos têm se preocupado com questões como: Qual a 

melhor forma de educar os filhos e quais são as conseqüências que podem ser provocadas 

no desenvolvimento das crianças educadas por diferentes modelos de pais. Considerando 

a relevância da relação entre pais e filhos no processo de desenvolvimento, este estudo 

objetivou-se validar, por meio da análise fatorial confirmatória, a versão adaptada para 

crianças brasileiras do Parent Perception Inventory – PPI, para mensurar o comportamento 

dos pais com relação às práticas educativas na percepção dos filhos. Foram realizadas 

ainda procedimentos para validação convergente, utilizando-se o Questionário de Práticas 

Parentais-QPP (PASQUALI et al.,2012) e análise da confiabilidade por meio do alfa de 

Cronbach. Participaram do estudo 600 crianças de 7 a 12 anos, de ambos os sexos, de 

escolas públicas e privadas da cidade de Ribeirão Preto-SP que responderam duas versões 

do PPI, uma para o pai e outra para a mãe, cada uma com 18 itens que avaliam nove 

classes de comportamento positivo e nove classes de comportamento negativo. Por meio 

do método de Máxima Verossimilhança pôde-se confirmar o modelo de duas dimensões, 

fatores positivos e negativos, referentes às práticas adotadas, distribuídos respectivamente 

nos itens impares e pares da escala para as duas versões. Tais componentes apresentaram 

Alfa de Cronbach entre 0.67 e 0.81 e se correlacionaram positivamente com os domínios 

da escala QPP – Questionário de Percepção dos Pais, com valores entre 0,463 e 0,638. 

Conclui-se que o instrumento é valido e pode ser usado em estudos para identificar o 

comportamento parental do ponto de vista da criança. 

 

Descritores:  Criança.   Relação pais-filhos. Testes psicológicos. Análise fatorial 



 

 

 

Abstract  

 

GALINDO, E. M. C. Validation of the adapted version of the Parent Perception 

Inventory - PPI for Brazilian children. 2018. 82 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

 

The theme of raising a child has received attention of many researchers and several papers 

have devoted particular attention to parental styles and practices. Since the 1930s, psychology 

researchers, and clinicians have been concerned with issues such as: What is the best way to 

educate children and what are the consequences that can be caused in their development when 

educated by different models of parents. Considering the relevance of the relationship 

between parents and children in the development process, this study aimed to validate, 

through the confirmatory factorial analysis, a version adapted for Brazilian children of the 

Parent Perception Inventory-PPI to measure the parent`s behavior in relation to educational 

practices in the perception of children. We also performed procedures for convergente 

validation using the Questionário de Percepção do Pais – QPP (PASQUALI et el., 2012) and 

reliability analysis by Cronbach`s alfa. The study included 600 children aged from 7 to 12 

incomplete years, both boys and girls, from public and private schools in the city of Ribeirão 

Preto-SP, who answered two versions of the PPI, one for the father and one for the mother, 

each with 18 items which evaluate nine classes of positive behavior and nine classes of 

negative behavior. By means of the Maximum Likelihood method, the two-dimensional 

model, positive and negative, could beconfirmed, referring to the adopted practices, 

distributed respectively in the odd and even items of the scale for the two versions. These 

components presented Cronbach's alpha between 0.67 and 0.81 and correlated positively with 

the domains of the scale QPP- Parent Perception Questionare, used to test the convergent 

validity with values between 0,463 and 0,638. We conclude that the instrument is valid and 

can be used in studies to identify parental behavior from the child's point of view. 

 

Descriptors: Child. parent-child relationship. psychological tests. factor analysis 
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GALINDO, E. M. C. Validación de la versión adaptada del Parent Perception Inventory 

- PPI para niños brasileños. 2018. 82 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

La temática de la educación de los hijos viene siendo muy investigada y diversos trabajos han 

dedicado atención especial a los estilos y prácticas parentales. Desde la década de 1930, 

psicólogos investigadores y clínicos se han preocupado por cuestiones como: ¿Cuál es la 

mejor forma de educar a los hijos y cuáles son las consecuencias que pueden ser provocadas 

en el desarrollo de los niños educados por diferentes modelos de padres? En este estudio se 

objetivó validar, a través del análisis factorial confirmatorio, una versión adaptada para niños 

brasileños del Parent Perception Inventory - PPI, para medir el comportamiento de los padres 

con relación a las prácticas educativas en la percepción de los hijos en el proceso de 

desarrollo, prácticas educativas en la percepción de los hijos. Se realizaron aún 

procedimientos para validación convergente, utilizando el Questionario de Percepção dos Pais 

-QPP (PASQUALI et al., 2012) y análisis de la confiabilidad por medio del alfa de Cronbach. 

En el estudio participaron 600 niños de 7 a 12 años incompletos, de ambos los sexos, de 

escuelas públicas y privadas de la ciudad de Ribeirão Preto (Brasil) que respondieron dos 

versiones del instrumento, una para el padre y otra para la madre, cada una con 18 puntos que 

evalúan nueve clases de comportamiento positivo y nueve clases de comportamiento 

negativo. Por medio del método de Máxima Verosimilitud se pudo confirmar el modelo de 

dos dimensiones, factores positivos y negativos, referentes a las prácticas adoptadas, 

distribuidos respectivamente en los puntos impares y pares de la escala para las dos versiones. 

Tales componentes presentaron Alfa de Cronbach entre 0.67 y 0.81 y se correlacionaron 

positivamente con los dominios de la escala QPP - Cuestionario de percepción de los padres, 

utilizada para probar la validez convergente. Se concluye que el instrumento es válido y puede 

ser utilizado en estudios para identificar el comportamiento parental desde el punto de vista 

del niño. 

 

Palabras clave: Niño. relación padres-hijos. pruebas psicológicas. análisis factorial 
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1.INTRODUÇÃO  

Desde a década de 1930, psicólogos pesquisadores e clínicos têm se preocupado 

com questões como: Qual a melhor forma de educar os filhos e quais são as consequências 

que podem ser provocadas no desenvolvimento das crianças educadas por diferentes modelos 

de pais (DARLING, STEINBERG, 1993).  

Ao longo do século XX, no mundo ocidental, a atenção ao cuidado com a criança 

foi uma constante, mas as formas de lidar e educar e os responsáveis por esses aspectos se 

modificaram no decorrer do tempo. No início, as crenças e atitudes sobre a criação dos filhos 

eram vinculadas basicamente à religião e a forma como as mães foram educadas. Os pais 

mantinham o controle e obediência das crianças por meio da punição severa, despendiam de 

pouco agrado e elogios, não eram dadas explicações do porquê de suas ordens e proibições e a 

exigência era regra quanto aos padrões sociais (BIASOLI-ALVES, 2002). A partir da década 

de 50 os pais vieram adotando uma forma menos punitiva, com a psicologia e a psicanálise 

influenciando as crenças e atitudes sobre a infância com o intuito de proporcionar uma 

infância mais feliz.  Além disso, a inserção da mulher no mercado de trabalho e maior 

participação na renda familiar imprimiram um novo perfil à família e mais tarde, com a 

regulamentação do divórcio, vieram a coexistir novos modelos de famílias.  

Com essas transformações, o conhecimento divulgado por especialistas na área 

infantil, tais como, pediatras, pedagogos e psicólogos exerceu influência sobre as crenças e 

atitudes na educação dos filhos e a orientação passou a ser, permitir, não tolher, não frustrar e 

não desestimular a criança. Segundo Biasoli-Alves (2002), os pais são criticados se exercem 

alguma autoridade sobre os filhos, os quais se mostram cada vez mais impulsivos e 

explosivos, gerando frustrações nos pais e levando-os a adotar estratégias para conter os filhos 

como punição física e verbal.  

A temática da criação dos filhos tem sido constante no cotidiano das pessoas e na 

sociedade e vem sendo muito pesquisada nas últimas décadas. Diversos trabalhos têm 

dedicado atenção especial aos estilos e práticas parentais. (ALVARENGA, PICCININI, 2001; 

CARVALHO, GOMIDE, 2005; COSTA, TEIXEIRA, GOMES, 2000; WEBER et al., 2004). 

Utiliza-se o termo "estilos parentais‖ como relativo às formas com que os pais lidam com as 

questões de poder, hierarquia e apoio emocional na relação com os filhos. Os pais possuem 
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determinados valores que querem ver desenvolvido em seus filhos embasando suas metas 

educativas.  

Assim, os estilos parentais representam o contexto em que os pais influenciam 

seus filhos através de suas práticas, de acordo com suas crenças e valores. São tendências 

relativamente estáveis através das quais os pais reagem com uma conduta (ou prática) dirigida 

à criança.  Desta forma, o estilo e a prática educativa estão normalmente associados, uma vez 

que o conjunto de práticas educativas utilizadas pelos pais na interação com os filhos formará 

o estilo parental, ou seja, as práticas educativas, combinadas de diferentes formas, resultam 

em estilos parentais diversos.  

Os primeiros estudos relacionados a formas como os pais criam seus filhos 

identificaram práticas distintas, que podem ser mais ou menos democráticas, dependendo do 

quanto os pais permitem  a participação dos filhos neste processo.  Um destes trabalhos é o de 

Baumrind (1967), que destacou três modelos de estilos parentais adotados na educação dos 

filhos: o estilo autoritativo, autoritário e permissivo. Tais estilos trouxeram contribuições para 

o entendimento do processo de socialização da criança. Seu modelo teórico sobre os tipos de 

controle parental foi um marco nos estudos que vêm sendo feitos sobre a educação pais e 

filhos, servindo como base para um novo conceito de estilos parentais que integra aspectos 

emocionais e comportamentais.  

Esta autora definiu os pais autoritativos como sendo aqueles que tentam direcionar 

as atividades de suas crianças de maneira racional e orientada; incentivam o diálogo, 

compartilhando com a criança o raciocínio por detrás da forma como eles agem, solicitam 

suas objeções quando ela se recusa a concordar; exercem firme controle nos pontos de 

divergência, colocando sua perspectiva de adulto, sem restringir a criança, reconhecendo que 

esta possui interesses próprios e maneiras particulares; não baseiam suas decisões em 

consensos ou no desejo da criança. 

Os pais autoritários, modelam, controlam e avaliam o comportamento da criança 

de acordo com regras de conduta estabelecidas e normalmente absolutas; estimam a 

obediência como uma virtude e são a favor de medidas punitivas para lidar com aspectos da 

criança que entram em conflito com o que eles pensam ser correto.  

Os pais permissivos tentam se comportar de maneira não-punitiva e receptiva 

diante dos desejos e ações da criança; apresentam-se para ela como um recurso para 



14 
 

realização de seus desejos e não como um modelo, nem como um agente responsável por 

moldar ou direcionar seu comportamento. O estilo parental permissivo foi desmembrado em 

dois, estilo indulgente e estilo negligente. Como desdobramento de sua proposta de 

identificação de uma tipologia de práticas parentais esta pesquisadora e seus colaboradores 

buscaram verificar qual o tipo de prática parental se associava a aspectos positivos do 

desenvolvimento da criança como assertividade, maturidade, independência, responsabilidade 

social, entre outros. A partir da análise dessas práticas no contexto da educação de crianças 

em idade pré-escolar concluíram que o controle parental autoritativo mostrou-se mais efetivo 

que os dois outros tipos de controle, o autoritário e o permissivo. (BAUMRIND, 1967, 1971; 

BAUMRIND, BLACK, 1967)  

Mais tarde, Maccoby e Martin (1983), reorganizaram os protótipos de Baumrind 

em duas dimensões: exigência e responsividade. Desta forma, as características de cada estilo 

puderam ser sistematizadas através destas duas dimensões: pais autoritários são exigentes e 

não responsivos, ou seja, as exigências deles estão em desequilíbrio com a aceitação das 

exigências dos filhos, dos quais se espera que inibam seus pedidos e demandas; pais 

indulgentes são responsivos e não exigentes; pais autoritativos são exigentes e responsivos, ou 

seja, há uma reciprocidade, os filhos devem responder às exigências dos pais, mas estes 

também aceitam a responsabilidade de responderem, o quanto possível, aos pontos de vista e 

razoáveis exigências dos filhos; pais negligentes são não exigentes e nem responsivos, tendem 

a orientar-se pela esquiva das inconveniências, o que os faz responder a pedidos imediatos da 

crianças apenas de forma a findá-los (MACCOBY, MARTIN, 1983). 

O conceito de estilo parental foi ampliado desde Baumrind (1966) até Darling e 

Steinberg (1993). Assim, o estudo sobre práticas disciplinares deixou de restringir-se ao papel 

de controle, passando a abranger o aspecto de responsividade às necessidades das crianças e, 

mais ainda, englobando tudo o que contribui para a constituição do clima emocional em que o 

filho é educado. 

A partir do delineamento dos estilos de exercício da parentalidade estudos 

buscaram relacioná-los a diferentes condições dos filhos.  Dornbusch et al (1987), por 

exemplo, numa pesquisa envolvendo 7836 indivíduos, relacionou os estilos parentais com a 

performance escolar dos filhos: os estilos autoritário e permissivo foram associados a notas 

baixas e o autoritativo à notas altas. Os filhos de pais autoritativos têm sido associados sempre 

a aspectos positivos como melhor desempenho nos estudos, maior grau de otimismo, social e 
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instrumentalmente mais competentes do que os filhos de pais não autoritativos (DARLING, 

1999). 

Os filhos de mães autoritárias em geral apresentam comportamento de 

externalização (agressão verbal ou física, destruição de objetos, mentira) e de internalizarão 

(retração social, depressão, ansiedade) (OLIVEIRA et al., 2002). Em outros estudos os filhos 

de pais autoritários foram descritos como tendo tendência para um desempenho escolar 

moderado, sem problemas de comportamento; porém com pouca habilidade social, baixa 

autoestima e alto índice de depressão (COHEN, RICE, 1997; DARLING, 1999).  

Pesquisas realizadas com apenas os três tipos de estilos (autoritativos, autoritários 

e permissivos), encontraram que os filhos adolescentes de pais permissivos tendem a 

apresentar uso de tabaco e álcool (COHEN, RICE, 1997), baixa capacidade de auto regulação 

(PATOCK-PECKHAM, et al, 2001) e baixa habilidade de reação a conflitos (MILLER, 

DIIORIO, DUDLEY, 2002). Tondowski et al.(2015), observaram em seu trabalho  que 

estudantes cujos pais são vistos como autoritativos apresentaram menor chance ao uso de 

tabaco e drogas do que os filhos que percebem os pais com estilos parentais caracterizados 

por baixos escores de exigência (indulgente e negligente).  

Além de os estilos parentais influenciarem em diversos aspectos no 

desenvolvimento dos filhos, é possível que haja uma transmissão intergeracional de estilos 

parentais. Uma pesquisa encontrou correlação positiva entre o autoritarismo de avós e mães, 

ou seja, as filhas educadas por mães autoritárias tenderam a adotar este mesmo estilo parental 

com seus próprios filhos (OLIVEIRA et al., 2002).  

A parentalidade é um processo evolutivo ao longo da vida da criança e ao atuarem 

como agentes de socialização dos filhos, os pais utilizam diversas estratégias e técnicas para 

orientar seus comportamentos (DARLING, STEINBERG, 1993; GOMIDE et al., 2006; 

HOFFMAN, 1975). Assim, outra expressão utilizada na literatura refere-se às práticas 

educativas parentais, que correspondem a comportamentos específicos dos pais visando 

suprimir comportamentos considerados inadequados ou incentivar a ocorrência de 

comportamentos desejados.  

A partir de 1970, os estudos relacionados às práticas educativas ganharam 

impulso. Hoffman (1975) definiu duas categorias: as indutivas, que sinalizam à criança a 

consequência de seus atos, levando-a à reflexão, e as coercitivas, que incluem atitudes 
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disciplinares que envolvem força, punição física, e privações. Ambos têm por função 

comunicar à criança o desejo dos pais de que ela modifique o seu comportamento. Darling e 

Steinberg (1993) conceituam as práticas como estratégias utilizadas pelos pais para socializar, 

controlar ou desenvolver valores e atitudes no filho. Afirmaram também que tanto as práticas 

parentais quanto o estilo parental são influenciados pelas crenças dos pais (valores e metas 

que os mesmos têm em relação ao filho). Alvarenga (2001) acrescenta que outros aspectos da 

interação pais-filhos como tom de voz, linguagem corporal, e mudança de humor são 

expressões que caracterizam a natureza da interação entre eles. 

A seleção das práticas educativas parentais está guiada pelas metas, e são 

embasadas pelos valores e estilos parentais (ALVARENGA, PICCININI, 2001; 

CARVALHO, GOMIDE, 2005; KOBARQ,VIEIRA, VIEIRA, 2010; OLIVEIRA et al., 2002; 

PICCININI et al.,2007; WEBER et al., 2004). 

As práticas educativas relativas ao estabelecimento de limites, à comunicação, ao 

ensino de responsabilidades e à expressão de afeto são apontadas como essenciais à promoção 

de autoestima, autonomia e habilidades sociais nos filhos (BOLSONI-SILVA et al., 2008). É 

importante conhecer não somente as práticas educativas, como também as repercussões que 

estas têm na vida da criança (MONTANDON, 2005). Tem sido verificado que elas estão 

relacionadas aos problemas de comportamento que, em geral, são agrupados em duas 

categorias: os comportamentos de externalização (agressão verbal ou física; destruição de 

objetos; hiperatividade; comportamentos delinquentes) e os de internalização (isolamento 

social; ansiedade; depressão; queixas somáticas). (ACHENBACH, 1991; ALVARENGA, 

PICCININI, 2001; BORDIN, MARI, CAIEIRO, 1995; CARVALHO, GOMIDE, 2005).  

Embora haja indícios de que, já por volta dos três anos, algumas práticas parentais se 

relacionam a problemas de externalização da criança, é na fase da adolescência que esses 

comportamentos ficam mais evidentes e, portanto, são mais estudados (CASSONI, 2013).    

Macarini et al.(2010) e Tremblay (2000) afirmam que apenas nos últimos anos 

passou-se a considerar a relevância clínica dos indicadores de externalização apresentados por 

crianças com menos de seis anos como preditores de possíveis dificuldades futuras. Segundo 

os autores, os anos pré-escolares constituem um período crucial, durante o qual as crianças 

aprendem estratégias de substituição à agressão. 

A maioria dos trabalhos empíricos relacionados aos efeitos das práticas educativas 

parentais em crianças enfatizam prejuízos causados às mesmas assim como estudos que 
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associam práticas educativas e problemas de comportamento apresentados na infância 

(CASSONI, 2013). Alvarenga e Piccinini (2001), em um estudo, perceberam que as mães 

com filhos que apresentam problemas de comportamento utilizam mais práticas coercitivas.  

Besnard, et al. (2009) comparando as práticas parentais de mães e pais de crianças 

com e sem problemas de comportamento, perceberam que as mães são mais disponíveis para 

os seus filhos do que os pais e que os pais das crianças com problemas de comportamento 

eram menos envolvidos e utilizavam de práticas mais hostis. Vitolo, Goodman e Bordin 

(2005), em um estudo sobre os fatores de risco em escolares e sua possível relação com 

crenças e atitudes educativas de pais/cuidadores, relataram que os pais que acreditavam na 

punição física como método educativo agrediam fisicamente seus filhos com frequência. A 

alta prevalência de problemas de saúde mental em escolares e sua associação com métodos 

educativos e problemas de saúde mental dos pais/cuidadores indicam a necessidade de 

intervenções psicoeducacionais para reduzir o abuso físico e os problemas de saúde mental na 

infância (VITOLO, GOODMAN, BORDIN, 2005).     

Os estudos sobre as práticas parentais e estilos parentais requereram a elaboração 

de instrumentos que pudessem mensurá-los, o que gerou segundo Holden (1995), a criação de 

mais de 100 instrumentos diferentes.  

O Questionário de Comportamento Parental Bronfenbrenner (SIELGELMAN, 

1965) e o Inventário do Relatório Infantil de Schaefer (1965) eram escalas bem desenvolvidas 

para crianças, bem elaboradas e dimensionadas que abordavam os comportamentos dos pais, 

porém eram medidas longas que continham entre 90 e 520 itens respectivamente.  

Em 1983, Harzard, Christensen e Margolin, desenvolveram o Parent Perception 

Inventory (PPI), a partir da revisão de instrumentos disponíveis como os citados acima, um 

instrumento para mensurar o comportamento dos pais nas práticas educativas tanto na 

percepção dos filhos quanto na percepção dos próprios pais podendo ser usado em amostras 

contendo crianças e adultos. Chegaram à proposição de instrumento que possui duas versões, 

uma versão para pais e outra para a criança que respondem sobre sua percepção das práticas 

educativas parentais. A versão para a criança conta com 18 questões composta por 18 classes 

de comportamento parental, sendo 9 classes de comportamento positivo e 9 classes de 

comportamento negativo, na qual responde sobre a sua percepção nas práticas educativas do 

seu pai e da sua mãe.  
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No Brasil, Pasquali e Araujo, em 1986, construíram o Questionário de Percepção 

dos Pais (QPP), um instrumento que pudesse fornecer aos estudiosos das famílias brasileiras 

segurança na determinação do conceito bem como da percepção real que os filhos tem dos 

pais ou de figuras importantes em suas vidas, servindo para levantar certos aspectos 

relevantes do campo cognitivo das figuras parentais, bem como para diagnósticos de possíveis 

desvios psicológicos determinados pelo relacionamento existente entre pais e filhos. O 

instrumento contava com 43 itens e foi validado em uma amostra de 574 estudantes de 

segundo grau e superior. Tanto na figura do pai quando da mãe apareceram quatro fatores os 

quais se agrupam em dois fatores de segunda ordem (amor e disciplina).  Em 2012, Pasquali 

et al., fizeram um reestudo deste instrumento obtendo uma versão reduzida com 20 itens. 

Participaram deste estudo 386 estudantes do ensino fundamental com idade média de 12,7 

anos que responderam 2 versões do QPP, cada uma com 20 itens que avaliavam a percepção 

dos jovens com relação ao pai (QPP-20-P) e sua mãe (QPP-20-M). Por meio de análise de 

componentes principais identificou-se uma estrutura com dois componentes que os autores 

concluíram concordar com os construtos responsividade e exigência propostos por Maccoby e 

Martin (1983). 

 A responsividade refere-se ao apoio emocional, estilo caracterizado por 

comportamentos que indicam a capacidade dos pais em preocupar-se com o bem-estar da 

criança, mediante demonstrações de afeto, participação em atividades e oferecimento de 

suporte emocional e instrumental. Já a dimensão exigência, refere-se ao controle do 

comportamento em supervisão e estabelecimento de limites. Em oposição às características de 

responsividade parental, situam-se os comportamentos parentais de hostilidade, baseados em 

exigências coercitivas e/ou ausência de limites. Essas interações têm sido relacionadas com 

situações familiares de conflitos e estresse (LOVEJOY et al, 1999). 

Também alicerçados nos conceitos de responsividade e exigência, Costa, Teixeira 

e Gomes (2000) adaptaram e traduziram a Escala de exigência e responsividade, que avaliam 

os estilos parentais nos construtos responsividade e exigência com adolescentes, os quais 

respondem uma versão em relação à mãe e outra em relação ao pai. O estudo conduzido para 

verificação das propriedades psicométricas do instrumento proposto chegou a resultados 

bastante satisfatórios. Refere-se a um instrumento de auto relato composto por 24 itens. O 

questionário foi respondido por estudantes na faixa etária de 15 anos que cursavam o ensino 

médio em uma escola pública de Porto Alegre. (TEIXEIRA, BARDAGI E GOMES, 2004). 
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Weber et al. (2004) validaram o instrumento proposto por Costa, Teixeira e Gomes 

com crianças entre 9 e 12 anos. As crianças e seus pais responderam aos questionários, que 

sofreram adaptações para o contexto em que seriam aplicados, especialmente para o uso com 

as crianças. Os autores concluíram que as versões alcançaram índices satisfatórios de 

consistência e confiabilidade e, além disso, constatou-se que a correlação entre as respostas 

dadas pelas crianças e por seus pais (pai e mãe) foi significativa e positiva, ou seja, pais e 

filhos apresentaram o mesmo padrão de resposta o que pode favorecer o uso de um ou outro 

informante quando se pretende conhecer sobre práticas educativas parentais num conjunto 

familiar.  

Devido à importância do tema para profissionais e pesquisadores interessados no 

estudo das relações familiares e, sobretudo de como pais conduzem a socialização de seus 

filhos outros instrumentos foram identificados na literatura nacional produzida ao longo dos 

anos 2000.  

Benetti e Balbinotti (2003) elaboraram um inventário sobre as características das 

práticas educativas, o Inventário de Práticas Parentais (IPP), utilizadas por pais e mães no 

processo de socialização de crianças entre 6 a 12 anos.  O instrumento é composto de 16 itens 

compreendendo quatro dimensões distintas: envolvimento afetivo, didática, disciplina e os 

aspectos sociais do envolvimento parental e é respondido pelos pais.  

Estudos realizados por Gomide (2006) resultaram na elaboração do Inventario de 

Estilos Parentais (IEP) composto por 42 questões, este avalia os estilos parentais por meio de 

sete práticas educativas parentais, sendo cinco relacionadas com o desenvolvimento de 

comportamentos antissociais (negligência, punição inconsistente, disciplina relaxada, 

monitoria negativa e abuso físico) e duas relativas ao desenvolvimento de comportamento 

pró-sociais (comportamento moral e monitoria positiva). Este instrumento foi inicialmente 

aplicado em uma amostra de 769 adolescentes do sexo masculino pertencentes a dois grupos: 

um em situação de risco e outro de não risco. Os coeficientes de consistência interna destes 

fatores de estilos parentais variam entre 0,46 e 0,47. Estes achados foram considerados 

satisfatórios no que diz respeito à consistência interna e confiabilidade do instrumento. 

Valentini (2009) buscou validar para o contexto brasileiro o inventário de Estilos 

Parentais de Young (YOUNG, 1999). Tal instrumento é composto por 72 itens que avaliam 

18 estilos parentais materno e paterno. O estudo contou com uma amostra de 920 estudantes, 

sendo 543 do sexo feminino do ensino médio e superior das cidades de Natal, Petrolina, 

Brasília e da região metropolitana de Porto Alegre. Foram realizadas análises exploratórias e 
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confirmatórias e extraídos cinco fatores tanto para escala materna quanto paterna. Na escala 

materna, os fatores explicaram desconexão, afetividade, hipervigilância, superproteção e 

limites prejudicados. Para a escala paterna os fatores explicaram rejeição, estabilidade 

emocional , orientação para o outro , autonomia prejudicada e limites prejudicados. 

Martins et al. (2010) reuniram evidencias de validade fatorial de uma escala de 

crenças parentais e práticas de cuidado na primeira infância (E-CPPC) considerando o 

contexto brasileiro. Eles consideraram o modelo de entendimento da parentalidade composto 

por Keller (2007), que engloba práticas de cuidado utilizadas por pais de crianças de até 3 

anos de idade, bem como crenças que os mesmos possuem e orientam os seus 

comportamentos. A escala foi aplicada em duas amostras com 250 e 600 mães, identificando-

se dois fatores: cuidados primários e estimulação, que apresentaram alfas de Cronbach 

variando de 0.68 a 0.83. Portanto esses autores sugeriram que tal medida reuniu evidências de 

validade fatorial e confiabilidade.  

Kobarg e Vieira (2010) objetivaram validar a escala que avalia lembranças de 

práticas de criação na infância – EMBU. O estudo contou com uma amostra de 454 

universitários, de ambos os sexos. Inicialmente, o instrumento era composto por 23 itens para 

cada um dos pais e os itens eram respondidos em uma escala de quatro pontos. As dimensões 

avaliadas no instrumento eram suporte emocional, rejeição e super proteção. A partir da 

análise fatorial com uma extração varimax verificou-se que os três fatores implicaram 44,14% 

da variância das respostas dos sujeitos. Na versão final a EMBU ficou com 21 itens, dois a 

menos que na versão inicial. Os autores assinalaram para a importância da validação do 

instrumento que necessita ser contextualizado à cultura em que é aplicado. 

Reichenheim, Sampaio e Moraes (2016), avaliaram a estrutura dimensional do 

instrumento EMBU, utilizado para a mensuração de práticas educativas parentais, quando 

aplicado a adolescentes. A amostra contou com 487, idade média de 14 anos, estudantes da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No Brasil, o s-EMBU capta parcialmente as 

dimensões propostas para aferição das práticas educativas parentais em adolescentes. A 

dimensão calor emocional teve sua estrutura dimensional confirmada, no entanto, a 

de rejeição e especialmente a de superproteção requerem aprimoramento. 

A maioria dos instrumentos utilizados nas pesquisas citadas acima ou são escalas 

longas, com muitos itens que consomem muito tempo para serem respondidos, dificultando 

seu uso, ou propõem que sejam respondidos por pais, ou adolescentes, sendo poucos os 

instrumentos destinados a crianças. Assim, o presente estudo propõe-se a estudar o Parent 

Perception Inventory PPI em sua versão adaptada denominada Inventário de Percepção 
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Parental IPP em seguimento a estudo anterior que visou avaliar suas propriedades 

psicométricas. 

 

1.1.Justificativa do estudo  

 O presente estudo justifica-se por duas principais razões: focalizar a criança e suas 

percepções sobre o comportamento dos pais ao lidarem com ela e oferecer um instrumento 

construído para ser respondido por ela e, ainda, por ter implicações sociais e acadêmicas. 

As características próprias e particulares de cada pessoa, ou seja, suas crenças e a 

forma como ela responde aos estímulos ambientais; os aspectos psicológicos da pessoa em 

desenvolvimento mantêm estreita relação com a maneira como ela interpreta seu momento de 

vida; o ambiente interpessoal que se estabelece em sua casa, inicialmente e em outros 

ambientes nos quais se verá inserida.  

A relevância social se refere à abordagem de um recorte das relações pais filhos, na 

percepção dos filhos e a possibilidade que se abre para o apoio quanto a dificuldades 

eventuais que possam surgir nessa relação. A relevância acadêmica refere-se à  possibilidade 

de oferecer um estudo de validação de um instrumento que aborda as práticas educativas 

parentais. 

 Os estilos e práticas parentais são investigados há várias décadas sendo considerados 

preditores de comportamentos de crianças e adolescentes. A família é um dos agentes mais 

importantes no processo de socialização, no qual os indivíduos adquirem seus valores, 

crenças, atitudes, normas e comportamentos considerados culturalmente adequados. Por outro 

lado, crianças que crescem em contextos e situações que constituem ameaças à sua saúde 

física e psicossocial podem apresentar distúrbios emocionais e problemas de conduta. 

 O cuidado e a educação dos filhos é um grande desafio e nós profissionais devemos 

nos apropriar e embasar nos achados de pesquisadores que trabalham com famílias ao longo 

das diferentes etapas do desenvolvimento. Além disso, a prática deve ser sempre repensada e 

reconstruída de acordo com as próprias necessidades das famílias que procuram atendimento. 

A família está em constante transformação e muitos pais buscam ajuda para o desafio das 

diferentes necessidades que os filhos apresentam em cada fase do desenvolvimento e 

identificar qual prática seria mais adequada. Diante disso, o uso de instrumentos que visam 

identificar e investigar os mais diversos aspectos da parentalidade apresenta-se como um guia 
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no trabalho clínico do terapeuta para que a partir de um diagnóstico inicial, planeje 

intervenções terapêuticas.   

 O interesse em estudar crianças mais jovens em idade escolar levou a opção pelo 

instrumento Parent Perception Inventory (PPI), também pelo fato de faltarem estudos mais 

detalhados sobre suas propriedades psicométricas além da avaliação da consistência interna. 

O presente estudo traz um instrumento que poderá ser utilizado por profissionais clínicos e 

educadores, contribuindo no processo de identificação dos fatores de proteção e risco das 

crianças educadas por diferentes modelos de pais além de grande contribuição cientifica para 

os pesquisadores da área.  Como recurso prático, o IPP, pode ser utilizado no sentido de 

realizar um ―diagnóstico‖ das mediações pais-criança que ocorrem no meio familiar, 

propiciando ao profissional um dado empírico sobre tais interações. Além disso, o 

profissional psicólogo pode também utilizá-lo para intervir diretamente com os pais e/ou os 

filhos, orientando e procurando intermediar as práticas utilizadas pelos pais.  

 

 

1.2.Estudos realizados com o Parent Perception Inventory-PPI .  

Em 1983, Hazzard, Christensen e Margolin realizaram um estudo sobre a percepção 

da criança acerca do comportamento parental. Para este estudo foi desenvolvido o Parent 

Perception Inventory-PPI. Este estudo foi também utilizado para a validação da escala. O 

instrumento pareceu funcionar bem , era de fácil aplicação e administração cujo objetivo foi 

medir a percepção da criança com relação ao comportamento parental. Os autores relataram 

que o PPI poderia ser usado como um de vários instrumentos para identificar o 

comportamento parental problemático. Poderia também ser usado para medir aspectos mais 

qualitativos das relações pai-filho como semelhança parental percebida. Como muitas 

intervenções familiares são baseadas para o benefício da criança acreditam ser justo acessar a 

percepção da criança do ambiente familiar. 

Além do estudo de Hazzard (1983), houve um estudo de pesquisa conduzido por 

Barnes e Austin (1995), que utilizou uma amostra de 73 alunos do terceiro, quarto e quinto 

anos do sexo feminino. O foco desta pesquisa foi sobre a influência do gênero no 

comportamento parental (PPI), e responsividade de irmãos no autoconceito das crianças, 

medido pelo Piers-Harris. Além disso, a influência da ordem de nascimento também foi 
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investigada. Para os primeiros filhos encontrou-se uma relação positiva entre a mãe positiva 

no PPI e autoconceito positivo e uma relação negativa entre o pai negativo e o autoconceito 

positivo nos primogênitos. Para o terceiro nascido, foi encontrado uma relação positiva entre 

comportamentos positivos da mãe e do pai e o autoconceito positivo da criança. Assim, o 

estudo de Barnes e Austin forneceu informações sobre a validade do PPI e pareceram fornecer 

suporte para os resultados de Hazzard, et al. (1983). 

Glaser, Horne e Myers (1995) apontam em sua pesquisa validade convergente para o 

PPI, encontrando dados sugestivos para as influências bidirecionais de percepções de 

comportamento entre os membros da família. O estudo sugere que a percepção positiva do 

comportamento da mãe pela criança está relacionada ao comportamento positivo da criança 

relatado por sua mãe. Bem como, a percepção da criança de práticas parentais negativas 

parece estar relacionada ao mau comportamento da criança, conforme relatado por seus pais. 

Tais autores assinalaram, ainda, que a maneira que as crianças percebem suas mães pode ser 

afetada pela extensão da carga na criação dos filhos, pela desvantagem geral da família, por 

exemplo, de baixo nível socioeconômico. 

Em meados dos anos 90, foi constatado um crescimento da população hispânica nos 

Estados Unidos e Russell (1996) estudou o PPI em uma amostra desta população.  O objetivo 

deste estudo foi examinar a validade do PPI na percepção dessas crianças sobre o 

comportamento dos pais, bem como determinar se houve quaisquer diferenças significativas 

entre as respostas das crianças hispânicas e caucasianas no PPI. A validade de construto foi 

avaliada usando correlações entre os escores do PPI e as medidas de autoestima e realização 

acadêmica. Os escores positivos do PPI se relacionaram significativamente com a autoestima 

e não foram encontradas diferenças significativas entre as populações.  

 Hilton, Desrochers e Devall (2001) utilizaram o PPI em um estudo feito com 30 

famílias de mães solteiras, 30 famílias de pais solteiros e 30 famílias intactas para comparar o 

comportamento parental. Ambos responderam aos questionários.   O Parent Perception 

Inventory (PPI) e o Child Behavior Checklist (CBCL) foram usados para avaliar como os 

comportamentos positivos e negativos dos pais e os comportamentos internalizantes e 

externalizantes das crianças diferiam nas três estruturas familiares. Diferenças significativas 

foram encontradas entre famílias monoparentais e intactas, tanto para os pais quanto para o 

comportamento das crianças. 

 Salamone (2006), em um estudo dentro de um contexto de intervenção com pais, 

utilizou o Parent Perception inventoy (PPI) para avaliar a percepção das crianças com relação 
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ao comportamento dos pais e também uma versão onde os pais responderam a respeito de 

suas práticas. Os escores de comportamentos positivos e negativos foram comparados nas 

famílias que estavam participando do treinamento e que abusavam fisicamente de suas 

crianças e nas famílias que abandonaram o tratamento. Os pais que passaram pelo tratamento 

perceberam-se com menos comportamentos negativos do que os que abandonaram o 

programa. Não foram encontradas diferenças significantes na percepção das crianças com 

relação aos comportamentos positivos e negativos de seus pais.  

Souza, Pinto e Carvalho (2014) traduziram, adaptaram e analisaram as propriedades 

psicométricas do instrumento Parent Perception Inventory – PPI por meio da análise fatorial 

exploratória. A validação do instrumento PPI foi autorizada pelos autores (HAZZARD, 

CHRISTENSEN, MARGOLIN,1983), fornecida através de correspondência postal (anexo H).  

A tradução foi feita por duas psicólogas e um especialista na língua inglesa a partir 

da versão original, feita a retro tradução, comparadas as versões e feitos os ajustes 

necessários. Foi submetido à apreciação de 4 juízes, profissionais de psicologia que exerciam 

a profissão há mais de 4 anos e com domínio na língua inglesa. Esta etapa teve o objetivo de 

obter um consenso entre os juízes, discutir os termos utilizados na língua portuguesa, avaliar a 

pertinência do instrumento para o uso com pais e verificar a adequação das instruções e a 

formulação das questões, conciliando os termos de cada um e concluindo assim a primeira 

etapa da adaptação do instrumento.  

Após esse processo foi feito um estudo preliminar para a adaptação do Parent 

Percetion Inventory - PPI para a língua portuguesa (Inventário de Percepção Parental – IPP) e 

uma análise inicial de sua estrutura fatorial e consistência interna.   

Participaram da pesquisa 50 famílias composta de pai, mãe e criança com idades 

entre 7 e 12 anos, de uma cidade do interior do estado do Paraná para que se avaliasse a 

compreensão das questões,  o tempo de duração da aplicação e a aplicação simultânea a pais e 

crianças.  

Esta análise preliminar do instrumento teve resultados que atenderam em parte aos 

critérios que conferem confiabilidade ao mesmo.  No entanto alguns foram modestos 

especialmente se considerarmos o tamanho da presente amostra que era pequeno, sugerindo 

novas análises.  Por outro lado há que se ter em conta a utilidade do referido instrumento 

considerando que é de fácil aplicação e que compreende as dimensões de promoção e 

punição/inibição de comportamentos, utilizadas por pais de crianças na faixa etária aqui 

considerada (SOUZA, PINTO, CARVALHO, 2014). 
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2.OBJETIVO 

 

Validar a versão adaptada do Parent Perception Inventory (PPI) para uso com crianças 

por meio da Análise Fatorial Confirmatória. 
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3.MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo metodológico e de abordagem quantitativa. 

A abordagem quantitativa prioriza apontar numericamente a frequência e intensidade dos 

comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo ou população. São medidas 

precisas que podem ser uteis para decisões mais acertadas. Os meios de coleta de dados são 

estruturados como entrevistas e questionários com perguntas objetivas e claras. São aplicadas 

ferramentas estatísticas com rigor para que haja confiabilidade necessária para, através da 

amostra, inferir resultados sobre a população de interesse. 

 

 3.1.Amostra 

Para a realização do cálculo amostral, MacCallum, Browne e Sugawara (1996) 

utilizaram como o valor da Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação, o qual avalia o 

ajuste geral do modelo, RMSEA=0,05 como valor para a hipótese nula (HO) e o valor de 

RMSEA=0,08 para hipótese alternativa (Ha). Os graus de liberdade refletem o número de 

parâmetros efetivos, 21 (20 variâncias dos itens e 1 covariâncias entre os domínios). 

Alem dos parâmetros mencionados acima, considerando-se o nível de significância de 

0,05 e o poder do teste 0,95, o tamanho amostral requerido para o estudo foi de 673 sujeitos. 

Para efetuar o cálculo amostral relacionado foi utilizado o programa R versão 3.1.2 que pode 

ser baixado gratuitamente em www.r-projest.org.  

Foram recrutadas 900 crianças, 616 responderam aos questionários, mas somente 600 

com idades entre 7 e 12 anos incompletos, de ambos os sexos, de escolas públicas e privadas 

da cidade de Ribeirão Preto compuseram a amostra.  

8.5% do tamanho amostral computado não fizeram parte do estudo por estarem dentro 

dos critérios de exclusão. Foram crianças que trouxeram o questionário sócio demográfico 

incompleto ou com os dados de apenas um dos genitores, crianças que não tinham contato 

com um dos pais ou crianças que eram criadas por avós ou tios e alguns questionários que na 

hora da tabulação dos dados faltou algum item para ser respondido. 

A criança de pai ou mãe falecido, pela qual um padrasto ou madrasta é responsável por 

sua educação e convive na mesma casa, foi incluída no estudo. 

A escolha da faixa etária levou em consideração que a criança de 7 anos já é 

alfabetizada e consegue responder ao questionário de forma coletiva mantendo a 

http://www.r-projest.org/
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uniformidade na coleta dos dados. O critério 12 anos incompletos foi adotado porque essa 

faixa delimita o que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera como criança.  

Art. 2.º da lei número 8069 de 13 de julho de 1990 “Considera-se criança, para os 

efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e  adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade”. (BRASIL, 1990).        

 

 

 3.2. Recrutamento e abordagem dos participantes. 

Após autorização da delegacia regional de ensino a pesquisadora visitou algumas 

escolas da rede pública e da rede privada. Foi apresentado o projeto de pesquisa e pedido 

autorização. Duas escolas da rede pública e uma da rede privada aceitaram participar. 

Após aceite, os alunos foram convidados a participar.  Os que tiveram interesse 

levaram um Termo de Consentimento Informado (ANEXO E) para os pais, explicando a 

proposta do estudo e pedindo a permissão para que eles pudessem participar da pesquisa.  

Junto com o termo de consentimento informado foi solicitado aos pais que 

preenchessem um questionário informando os dados sócio demográficos (ANEXO G), cujo 

objetivo foi avaliar, de forma única, o poder de compra de grupos de  consumidores, deixando 

de lado a pretensão de classificar  a população em  termos de classes sociais segundo o 

modelo ABEP Brasil. (BRASIL, 2015). 

 Os alunos cujos pais permitiram sua participação assinaram um documento de 

assentimento onde eles concordavam em participar do estudo.  

 

 3.3. Instrumentos utilizados na coleta de dados. 

Os instrumentos utilizados neste estudo foram o Inventário de Percepção Parental – 

IPP (SOUZA, PINTO, CARVALHO, 2014) e o Questionário de Percepção dos Pais – QPP 

(PASQUALI et al., 2012). 

O Parent Perception Inventory – PPI foi desenvolvido por Hazzard, Christensen e 

Margolin (1983), do departamento de Psicologia da Universidade da California, Los Angeles, 

para mensurar o comportamento dos pais nas práticas educativas, tanto na percepção dos 

filhos quanto na percepção dos próprios pais. Podendo ser usado em amostras contendo 
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crianças e adultos. O Instrumento foi Validado em uma amostra de 75 crianças na faixa etária 

de 5 a 13 anos, administrado às crianças e pais. 

Este instrumento foi desenvolvido para avaliar a percepção que a criança tem de seus 

pais (ANEXO A e B), através de dezoito classes de comportamento parental, positivos 

(reforço positivo, consolo, tempo de conversa, envolvimento na tomada de decisões, tempo 

juntos, avaliação positiva, permitir independência, oferecer assistência, afeição não verbal) e 

negativos (remoção de privilégio, crítica, ordem, punição física, gritos, ameaças, castigo, 

irritação e ignorar). Há também uma versão respondida pelos pais que contem vinte itens 

compreendendo dez classes de comportamentos positivos e dez negativos, semelhantes aos 

constantes na versão da criança.  Pais e crianças fornecem suas respostas por meio de uma 

escala que varia de 0 a 4 em nível de intensidade do comportamento / atitude (0 = nunca e 4 = 

bastante). Os itens ímpares tratam-se de eventos positivos nas práticas educativas e os itens 

pares de eventos negativos nas práticas educativas. (HAZZARD, CHRISTENSEN, 

MARGOLIN,1983). 

O escore total é dado pela diferença dos escores parciais das duas metades- positivo e 

negativo, extraindo deste último os itens 4, 6, 8 e 16 por serem considerados itens que 

exprimem características de comportamentos abusivos dos pais. A soma positiva menos o 

subescore negativo representa o escore total do PPI. (GLASER, HORNE, MYERS, 1995).    

O instrumento apresentou níveis aceitáveis de consistência interna, que foram 

elencados abaixo:  

No instrumento original (HAZZARD, CHRISTENSEN, MARGOLIN, 1983), para 

verificar a consistência interna do PPI, todos os itens positivos foram significativamente 

correlacionados (mãe e pai), com correlações variando de 0,4 a 0,83, todos os itens negativos 

também (mãe e pai), com correlações variando de 0,34 a 0,72.  O alfa de Cronbach também 

foi calculado para cada uma da subescalas:  Positiva mãe: 0,84; Negativa mãe: 0,78; Positiva 

pai: 0,88; Negativa pai: 0,80. Foi também calculado nas quatro subescalas em dois grupos de 

crianças: em crianças mais novas (5-9 anos) variou de 0,81 a 0,87; e em crianças mais velhas 

(10-13 anos) variou de 0,74 a 0,89. Na análise não houve correlações significativas quanto à 

idade mas quanto ao sexo sim. Os meninos relataram mais comportamento positivo para seus 

pais do que as meninas e as crianças, de um modo geral, relataram mais comportamentos 

negativos para as mães. Não há dados normativos. O instrumento tem sido utilizado em 

pesquisas e em intervenções com avaliações antes e depois. Com relação ao instrumento 

original faltam relatos mais detalhados sobre o estudo de suas propriedades psicométricas. 
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Para a validação convergente foi usada a escala de auto conceito Piers-Harris              

(PIERS,HARRIS, 1986). Foi encontrada uma correlação positiva entre a percepção da criança 

do comportamento parental positivo e o auto conceito positivo dos sujeitos e uma correlação 

negativa entre a percepção do comportamento parental negativo e o auto conceito positivo dos 

sujeitos.  

A validade discriminante foi acessada computando a correlação entre comportamento 

parental positivo e negativo do PPI com os escores do Wide Range Achievement Test – 

WRAT (WITT, 1986), um teste de realização da criança na leitura, soletração e aritmética. 

Não foi encontrada nenhuma correlação significativa.  

O QPP, Questionário de Percepção dos Pais, foi desenvolvido por Pasquali et. al. 

(2012) (ANEXO C e D). Este instrumento teve como meta proporcionar um levantamento da 

percepção dos filhos acerca de comportamentos e atitudes de seus pais e foi utilizado no 

presente estudo para a validação convergente do Inventário de Percepção Parental – IPP.  Foi 

validado em uma amostra de 386 estudantes do ensino fundamental de escolas públicas e 

privadas da cidade de João Pessoa-PB, com idade entre 10 e 16 anos, média de 12.7 anos 

(DP=1.60). O instrumento conta com duas versões, cada uma com 20 itens igualmente 

distribuídos representando as dimensões responsividade e exigência avaliada por meio da 

percepção dos jovens em relação ao seu pai e sua mãe. A amostra foi por conveniência 

participando os jovens que autorizados pelas escolas, concordaram em responder 

voluntariamente os questionários. Todos os procedimentos éticos foram tomados segundo a 

resolução vigente. Para cada item da escala, o participante deve indicar em que medida o 

comportamento ou a atitude descrita é aplicável a seus pais ou os descreve. Para isso se utiliza 

uma escala de respostas de cinco pontos, variando de 0 a 4 , onde 0 = Nada aplicável a 4 = 

Totalmente aplicável. Por meio de análise de componentes principais identificou-se uma 

estrutura com dois componentes (responsividade e exigência) para ambas as versões 

explicando cerca de 40% da variância total. Tais componentes apresentam alfa de Cronbach 

superiores a 0.70 concluindo-se evidências de validade fatorial e consistência interna desta 

medida.  Os estudos não foram além da análise exploratória e validade da consistência interna 

(PASQUALI et al.,2012). 
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3.4. Aplicação dos questionários  

 

A aplicação do Inventário de Percepção Parental – IPP e do questionário de Percepção 

para pais – QPP foi feita de forma coletiva em grupo de dez crianças, pela própria 

pesquisadora e uma assistente de pesquisa, lendo-se as instruções até que fosse entendido o 

conceito e na sequência, foi lida cada sentença para que cada criança anotasse sua resposta. A 

pesquisadora lia os itens para as crianças e elas respondiam conforme as alternativas de 

resposta desenhadas. Para isso foi usado um gráfico em forma de pizza onde a criança 

identificava a resposta conforme sua intensidade. Este gráfico foi desenvolvido pela 

pesquisadora e foi utilizado como referência apenas para responder ao Inventário de 

Percepção Parental – IPP. Segue abaixo a figura utilizada. 

 

 

Figura 1 - Modelo ilustrativo utilizado pelas crianças para a seleção da alternativa de resposta 

aos itens do Inventário de Percepção Parental – IPP. 

 

 

As crianças foram reunidas em grupos de dez, em cada aplicação para um maior 

controle do aplicador e garantindo que as respostas fossem fidedignas à opinião de cada um. 

As crianças levaram em média 30 minutos para responder aos questionários. 

 

 3.5. Tabulação dos resultados  

Os dados obtidos foram digitados em uma planilha do programa Excel 2007. Utilizou-

se a técnica de dupla digitação das respostas.  
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 3.6. Análise dos dados  

A Análise Fatorial Exploratória não foi executada neste trabalho, pois partiu-se do 

pressuposto que o instrumento contém dois fatores propostos inicialmente por seus autores e 

confirmados na análise feita no estudo piloto. 

 Para a realização da Análise Fatorial Confirmatória do instrumento IPP foi necessário 

estabelecer o método para a estimação dos parâmetros e as medidas de qualidade do ajuste. 

 O método de Máxima Verossimilhança é o método mais amplamente utilizado em 

Análise Fatorial Confirmatória. Harrington (2009) elenca as principais vantagens do método: 

1) fornece os erros padrões para cada parâmetro estimado, os quais são estimados para testar a 

significância estatística dos parâmetros e calcular o intervalo de confiança dos mesmos e 2) 

propõe que a  função de ajuste seja utilizada para calcular sua qualidade. 

 As medidas de qualidade de ajuste do modelo podem ser divididas em três tipos: 

medidas de ajuste absoluto, medidas de ajuste incremental e medidas de ajuste parcimonioso 

(HAIR, 2005). As medidas de ajuste absoluto avaliam apenas o ajuste geral do modelo 

(estrutural e de mensuração coletivamente). As medidas de ajuste incremental comparam o 

modelo proposto com outro modelo especificado pelo pesquisador enquanto que as medidas 

de ajuste parcimonioso ―acertam‖ as medidas de ajuste para fornecer uma comparação entre 

modelos com diferentes números de coeficientes estimados, sendo que o objetivo é determinar 

a quantidade de ajuste conseguida por cada coeficiente estimado. 

Como medidas de ajuste absoluto foram utilizadas a Raiz do Erro Quadrático Médio 

de Aproximação (RMSEA) e a Raiz do Resíduo Quadrático Médio (SMSR). O RMSEA é um 

índice criado por Stieger e Lind no ano de 1980 e estima quão bem os parâmetros do modelo 

reproduzem a covariância populacional (LEÓN, 2011). Se um modelo estimado reproduz 

exatamente as covariâncias populacionais, então o RMSEA será igual a zero. Valores 

inferiores a 0,08 são considerados aceitáveis (HAIR, 2005; CAMPANA, TAVARES, SILVA 

2009). O SMRS, Erro Quadrático Médio de Aproximação, pode ser visto como uma medida 

de discrepância entre a matriz de correlação amostral e a matriz de correlação hipotetizada, ou 

seja, é uma medida da média das correlações não explicadas no modelo (LEÓN, 2011). 

Valores inferiores a 0,10 são considerados aceitáveis (HAIR, 2005; CAMPANA, TAVARES, 

SILVA 2009). 



32 
 

Já com relação às medidas de ajuste parcimonioso foram utilizadas o Índice de Ajuste 

Comparativo (CFI) e o Índice de Ajuste Ponderado (NFI). O CFI mede uma melhora relativa 

no ajuste do modelo do pesquisador com relação a um modelo padrão. Ambos podem variar 

entre 0 e 1 e valores próximos a 1 implicam em um modelo bem ajustado (LEÓN, 2011).  

 Já com relação às medidas de ajuste incrementais foram utilizadas o Índice Ajustado 

de Qualidade do Ajuste (AGFI) e o Índice de Tuker-Lewis (TLI). O TLI avalia o efeito da 

complexidade do modelo e, da mesma forma que o RMSEA, inclui uma função de 

penalização pela adição de parâmetros no modelo (LEÓN, 2011). Sua interpretação é similar 

ao CFI. Segue abaixo os valores de referencia aceitáveis de qualidade de ajuste segundo Hair 

(2005). 

 

Tabela1- Valores de referência aceitáveis com relação à medida de ajuste (HAIR, 2005). 

Medidas  Legenda     

Valores   

Aceitaveis 

RMSEA Raíz do Erro Quadrático Médio de Aproximação <0.08 

SRMR Raíz do Resíduo Quadrático Médio <0.10 

AGFI Índice Ajustado de Qualidade do Ajuste >0.90 

TLI Índice de Tuker Lewis 
 

>0.90 

NFI Índice de Ajuste Ponderado 
 

>0.90 

CFI Índice de Ajuste Comparativo 
 

>0.90 

Fonte: Hair (2005)         

 

 

 A confiabilidade do instrumento foi verificada por meio da estatística alfa de 

Cronbach. A literatura sugere que seja maior ou igual a 0,70. 

 As análises foram realizadas através do software R (R Core Team, 2017) versão 3.4.2 

através do uso da biblioteca LAVAAN, desenvolvida por Rossel (2017). 

 A avaliação convergente foi realizada utilizando o Questionário de Percepção dos Pais 

– QPP nas duas versões, pai e mãe. Para que haja significância estatística é recomendado que 

se obtenha o valor de p=0,01.   

 No IPP o fator 1 representa as práticas positivas e o fator 2 as práticas negativas. No 

QPP, os fatores 1 e 2 contemplam dimensões de responsividade (afeto)  e exigência (controle) 
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respectivamente.  É esperado que haja uma correlação positiva entre os fatores que descrevem 

construtos parecidos. As correlações são classificadas de perfeita negativa a perfeita positiva 

segundo Santos (2007) (ANEXO K). 

 

3.7. Aspectos Éticos  

O presente projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-SP, sendo aprovado em 27 de setembro de 2016 – 

Protocolo CAAE: 57829716.9.00005396. Foi solicitado aos pais seu Consentimento para que 

as crianças participassem da pesquisa, e o Assentimento das crianças, obedecendo a 

Resolução nº466/2012 sobre pesquisas que envolvem seres humanos 0560/05. (BRASIL, 

2013).  
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4. RESULTADOS     

 Serão apresentados inicialmente os resultados da análise descritiva e a seguir os dados 

da análise confirmatória. 

4.1. Descrição da Amostra   

 De acordo com tabela 1, observa-se que a amostra estudada se caracterizou por maior 

número de participantes do sexo masculino representando 51,3% dos sujeitos (n=308) e 

48,7% do sexo feminino (n=292).  

 As idades estão distribuídas da seguinte forma: 7 anos (113 sujeitos representando 

18,83% da amostra), 8 anos (133 sujeitos representando 22,17% da amostra), 9 anos (164 

sujeitos representando 27,33% da amostra), 10 anos (107 sujeitos representando 17,83% da 

amostra) e 11 anos (83 sujeitos representando 13,83% da amostra). 

 Quanto à instituição, verificou-se que 87% da amostra são crianças de escolas 

públicas, representando uma amostra de 522 sujeitos enquanto que 13% de escolas 

particulares com n igual a 78 sujeitos. 

 Quanto à escolaridade dos pais ou da figura masculina, que exerce o papel de 

responsável pela criança, 1,3% dos pais (n=8) eram analfabetos; 19,7% (n=118) tinham 

concluído o ensino fundamental 1 ou fundamental 2 incompleto; 23,2% (n=139) haviam 

completado o ensino fundamental 2 ou não terminaram o ensino médio; 34,8% (n=209)  

completaram o ensino médio ou tinham nível superior incompleto e 21%(n=126) dos pais 

terminaram o terceiro grau (superior completo).  Referente à escolaridade das mães ou figura 

feminina que exerce o papel de educador da criança, 1,3% das mães (n=8) eram analfabetas; 

12% (n=72) tinham concluído o ensino fundamental 1 ou fundamental 2 incompleto; 20,7% 

(n=124) haviam completado o ensino fundamental 2 ou não terminaram o ensino médio; 

42,5% (n=255) completaram o ensino médio ou tinham nível superior incompleto e 23,5% 

das mães terminaram o terceiro grau (superior completo).  

 Segundo Critério de classificação Econômica Brasil, representada pelo poder de 

compra da população e não em classes sociais, 1,3% (n=8) da amostra estudada são de classe 

A1; 9% (n=54) são de classe A2; 11,3% (n=68) são de classe B1; 32,3% (n=194) são de 

classe B2; 29,2% (n=175) são de classe C1; 13,7% (n=82) são de classe C2 e 3,2% (n=19) são 

de classe D. 
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Tabela 2 – Caracterização dos participantes do estudo quanto às variáveis: idade, sexo, esfera 

escolar , escolaridade dos pais, e classificação econômica. Ribeirão Preto, 2017.  

Variável  

Sujeitos 

(N=600) % 

Idade (anos) 

  7 113 18,83 

8 133 22,17 

9 164 27,33 

10 107 17,83 

11 83 13,83 

   Sexo 

  meninos  308 51,3 

meninas 292 48,7 

   Esfera Escolar 

  Escola Pública 522 87 

Escola Privada 78 13 

   Escolaridade dos Pais 

  Analfabeto 8 1,3 

Fund1 completo/fund2 incompleto 118 19,7 

Fund2 completo/médio incompleto 139 23,2 

Médio completo/Sup. completo 209 34,8 

Superior completo 126 21,1 

   Escolaridade das Mães 

  Analfabeto 8 1,3 

Fund1 completo/fund2 incompleto 72 12 

Fund2 completo/médio incompleto 124 20,7 

Médio completo/Sup. incompleto 255 42,5 

Superior completo 141 23,5 

   Classificação Econômica  

  D 19 3,2 

C2 82 13,7 

C1 175 29,2 

B2 194 32,3 

B1 68 11,3 

A2 54 9 

A1 8 1,3 

   Fonte: Produzida pela Autora     
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4.2. Frequência de respostas das crianças  

 Tanto as práticas das mães quanto as dos pais, foram avaliadas pela maioria com 

maior frequência no fator positivo. 

 No que diz respeito às mães, as crianças apresentaram uma tendência em responder 

nas alternativas 3 (muito) e 4 (bastante) para o fator positivo e nas alternativas 0 (nunca), 1 

(pouco), e 2 (às vezes) para o fator negativo, com predominância na alternativa 0. Isso mostra 

de um modo geral, que as crianças avaliaram suas mães com comportamentos mais positivos, 

com exceção do item 6, o qual as descrevem como exigentes. A maior frequência para este 

item com relação à mãe foi na alternativa 4 (bastante exigente). Isso não apareceu nas 

respostas quando avaliaram os pais, portanto considera-se que as crianças, de um modo geral 

avaliam suas mães mais exigentes que os pais.  

 Na avaliação dos pais também houve uma tendência em responder nas alternativas 3 

(muito) e 4 (bastante) para o fator positivo que correspondem aos itens impares do 

instrumento e nas alternativas 0 (nunca), 1 (pouco), e 2 (às vezes)  para o fator negativo,que 

compreendem os itens pares; porém com uma predominância maior na alternativa 0.  

 Seguem a seguir, nas tabelas 2 e 3, a frequência das respostas das crianças com relação 

a cada item do instrumento Inventário de Percepção Parental - IPP. 

 As questões referentes a cada item apresentados nas duas tabelas seguintes podem ser 

acessadas nos anexos A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Tabela 3 - Descrição da frequência das respostas das crianças (versão da mãe) com relação às 

questões do Inventário de Percepção Parental. Ribeirão Preto, 2017.  

 

  0   1   2   3   4   
 

 
freq % freq % freq % freq % freq % 

 Itens IPP-Mãe  
           Fator 1 (+) 
           1 3 0,5 25 4,2 113 18,8 152 25,3 307 51,2 

3 18 3 44 7,3 81 13,5 122 20,3 355 55,8 

5 21 3,5 44 7,3 94 15,7 145 24,2 296 49,3 

7 97 16,2 85 14,2 175 29,2 110 18,3 132 22 

9 42 7 70 11,7 138 23 133 22,2 217 36,2 

11 21 3,5 40 6,7 98 16,3 148 24,7 293 48,8 

13 121 20,2 102 17 150 25 78 13 149 24,8 

15 42 7 46 7,7 92 15,3 123 20,5 297 49,5 

17 12 2 25 4,2 49 8,2 90 15 424 70,7 

           Fator 2 ( - ) 
          2 109 18,2 157 26,2 184 30,7 74 12,3 76 12,7 

4 190 31,7 184 30,7 112 18,7 35 5,8 79 13,2 

6 35 5,8 82 13,7 153 25,5 125 20,8 205 34,2 

8 247 41,2 151 25,2 119 19,8 20 3,3 63 10,5 

10 130 21,7 155 25,8 149 24,8 82 13,7 84 14 

12 217 36,2 141 23,5 125 20,8 64 10,7 53 8,8 

14 238 39,7 137 22,8 125 20,8 50 8,3 50 8,3 

16 190 31,7 124 20,7 131 21,8 57 9,5 98 16,3 

18 369 61,5 85 14,2 79 13,2 16 2,7 50 8,3 

Fonte: produzido pela autora                  
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Tabela 4 - Descrição da frequência das respostas das crianças (versão do pai ) com relação às 

questões do Inventário de Percepção Parental. Ribeirão Preto, 2017.  

 

  0   1   2   3   4   

 
freq % freq % freq % freq % freq % 

Itens IPP- Pai  
          Fator 1(+) 
          1 20 3,3 34 5,7 83 13,8 138 23 325 54,2 

3 64 10,7 55 9,2 101 16,8 125 20,8 255 42,5 

5 36 6 50 8,3 115 19,2 140 23,3 259 43,2 

7 128 21,3 88 14,7 121 20,2 113 18,8 150 25 

9 43 7,2 60 10 96 16 122 20,3 279 46,5 

11 32 5,3 31 5,2 92 15,3 133 22,2 312 52 

13 133 22,2 74 12,3 149 24,8 90 15 154 25,7 

15 90 15 61 10,2 93 15,5 121 20,2 235 39,2 

17 27 4,5 49 8,2 58 9,7 100 16,7 366 61 

           Fator 2( - ) 
          2 220 36,7 115 19,2 133 22,2 58 9,7 74 12,3 

4 304 50,7 136 22,7 72 12 42 7 46 7,7 

6 128 21,3 132 22 130 21,7 77 12,8 133 22,2 

8 350 58,3 112 18,7 66 11 25 4,2 47 7,8 

10 316 52,7 124 20,7 88 14,7 29 4,8 43 7,2 

12 334 55,7 114 19 84 14 24 4 44 7,3 

14 311 51,8 118 19,7 98 16,3 34 5,7 39 6,5 

16 269 44,8 137 22,8 88 14,7 47 7,8 59 9,8 

18 421 70,2 82 13,7 41 6,8 17 2,8 39 6,5 

Fonte: produzido pela autora                  
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4.3. Medidas de Confiabilidade e validade  

 Todos os parâmetros estimados dos itens e dos fatores, das duas versões em que a 

criança avalia a mãe e o pai, apresentaram resultados satisfatórios, com o valor do significado 

do parâmetro acima de 2.  Em geral valores maiores que 2 em valor absoluto (módulo) 

indicam significância do parâmetro. 

 Pode-se observar nas tabelas 4 e 5, que todas as variâncias foram positivas com 

exceção da covariância entre os dois fatores do instrumento, cujos valores são iguais a -

0,0993 para a versão da mãe e -0,1582 para a versão pai, que se explicam pelo fato de um 

fator ser inverso ao outro, ou seja, são comportamentos contrários, cuja prática educativa 

parental tem a função de incentivar ou inibir o comportamento da criança.  

 Na tabela de variâncias e covariâncias você tem as estimativas das variâncias dos 

itens, estimativas das covariâncias dos itens e das estimativas das variâncias dos fatores e da 

correspondente covariância deles. As variâncias são valores estritamente positivos, o ideal é 

que sejam o menor possível (não tem valor de referência). A covariância pode ser qualquer 

valor: positivo ou negativo (desejável que seja 0).  
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Tabela 5 -  Variância e covariância dos itens referente às respostas relacionadas às mães. 

            Intervalo de Confiança 

  Parâmetro Variância Erro Padrão Signif. do Param. P valor Mínimo Máximo 

Fator 1 IPP M 02 1 0 NA NA 1 1 

Fator 1 IPP M 04 1,3155 0,1575 8,3537 0 1,0068 1,6241 

Fator 1 IPP M 06 0,707 0,1195 5,9174 0 0,4729 0,9412 

Fator 1 IPP M 08 1,483 0,166 8,9322 0 1,1576 1,8085 

Fator 1 IPP M 10 1,5176 0,1701 8,9243 0 1,1843 1,8509 

Fator 1 IPP M 12 1,2237 0,15 8,1583 0 0,9297 1,5177 

Fator 1 IPP M 14 1,1194 0,1426 7,8482 0 0,8399 1,399 

Fator 1 IPP M 16 1,1219 0,1524 7,3607 0 0,8232 1,4207 

Fator 1 IPP M 18 0,9164 0,1302 7,0398 0 0,6613 1,1715 

        Fator 2  IPP M 01 1 0 NA NA 1 1 

Fator 2 IPP M 03 1,2106 0,1565 7,736 0 0,9039 1,5173 

Fator 2 IPP M 05 1,3697 0,1665 8,2248 0 1,0433 1,696 

Fator 2  IPP M 07 1,026 0,1698 6,0442 0 0,6933 1,3587 

Fator 2  IPP M 09 1,4712 0,1836 8,0147 0 1,1115 1,831 

Fator 2  IPP M 11 1,4803 0,1727 8,5738 0 1,1419 1,8187 

Fator 2  IPP M 13 0,8786 0,1734 5,0679 0 0,5388 1,2183 

Fator 2  IPP M 15 0,8258 0,1524 5,4206 0 0,5272 1,1245 

Fator 2  IPP M 17 1,1272 0,1394 8,0877 0 0,854 1,4004 
 

IPP M 04 IPP M 04 1,2387 0,082 15,1029 0 1,078 1,3995 

IPP M 06 IPP M 06 1,3851 0,0827 16,7415 0 1,2229 1,5472 

IPP M 08 IPP M 08 0,9806 0,0713 13,7552 0 0,8408 1,1203 

IPP M 10 IPP M 10 1,0349 0,0751 13,7828 0 0,8877 1,1821 

IPP M 12 IPP M 12 1,2244 0,0796 15,3798 0 1,0684 1,3804 

IPP M 14 IPP M 14 1,2456 0,0792 15,7241 0 1,0904 1,4009 

IPP M 16 IPP M 16 1,6561 0,1028 16,1133 0 1,4547 1,8576 

IPP M 18 IPP M 18 1,3135 0,0806 16,3037 0 1,1556 1,4714 

IPP M 01 IPP M 01 0,6683 0,0433 15,43 0 0,5834 0,7531 

IPP M 03 IPP M 03 0,9407 0,0613 15,3522 0 0,8206 1,0607 

IPP M 05 IPP M 05 0,8888 0,0607 14,6519 0 0,7699 1,0077 

IPP M 07 IPP M 07 1,6307 0,0988 16,5008 0 1,437 1,8244 

IPP M 09 IPP M 09 1,1749 0,0784 14,9921 0 1,0213 1,3284 

IPP M 11 IPP M 11 0,8045 0,058 13,8759 0 0,6908 0,9181 

IPP M 13 IPP M 13 1,95 0,116 16,813 0 1,7227 2,1773 

IPP M 15 IPP M 15 1,4406 0,0862 16,7161 0 1,2717 1,6095 

IPP M 17 IPP M 17 0,6586 0,0443 14,8818 0 0,5718 0,7453 

Fator 1 Fator 1 0,3097 0,0611 5,0703 0 0,19 0,4293 

Fator 2 Fator 2 0,1932 0,037 5,2172 0 0,1206 0,2658 

Fator 1 Fator 2 -0,0993 0,0188 -5,274 0 -0,1362 -0,0624 

Fonte: produzido pela autora 
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Tabela 6 - Variância e covariância dos itens referente às respostas relacionadas aos pais. 

            Intervalo de Confiança 

  Parâmetro Variância Erro Padrão Signif. do Param. P valor Mínimo Máximo 

Fator 1 IPP P 02 1 0 NA NA 1 1 

Fator 1 IPP P 04 0,9411 0,0778 12,1032 0 0,7887 1,0935 

Fator 1 IPP P 06 0,7389 0,0825 8,9565 0 0,5772 0,9006 

Fator 1 IPP P 08 0,9124 0,0761 11,9853 0 0,7632 1,0615 

Fator 1 IPP P 10 1,0023 0,0776 12,9083 0 0,8501 1,1544 

Fator 1 IPP P 12 0,8846 0,0748 11,8228 0 0,7379 1,0312 

Fator 1 IPP P 14 0,8671 0,0742 11,6821 0 0,7216 1,0126 

Fator 1 IPP P 16 0,8689 0,0793 10,9513 0 0,7134 1,0244 

Fator 1 IPP P 18 0,6586 0,0669 9,8476 0 0,5275 0,7897 
 

Fator 2  IPP P 01 1 0 NA NA 1 1 

Fator 2 IPP P 03 1,2033 0,0998 12,0612 0 1,0078 1,3989 

Fator 2  IPP P 05 1,1961 0,0913 13,0939 0 1,0171 1,3752 

Fator 2  IPP P 07 1,0033 0,1034 9,7018 0 0,8006 1,206 

Fator 2  IPP P 09 1,3152 0,0975 13,4861 0 1,1241 1,5064 

Fator 2  IPP P 11 1,2899 0,0902 14,2951 0 1,113 1,4667 

Fator 2  IPP P 13 0,7487 0,1005 7,4511 0 0,5518 0,9457 

Fator 2  IPP P 15 1,1424 0,1044 10,9376 0 0,9377 1,3471 

Fator 2  IPP P 17 1,1749 0,0888 13,2366 0 1,001 1,3489 

        IPP P 02 IPP P 02 1,1996 0,0788 15,2292 0 1,0452 1,354 

IPP P 04 IPP P 04 0,9672 0,0644 15,0215 0 0,841 1,0934 

IPP P 06 IPP P 06 1,6949 0,1026 16,5167 0 1,4937 1,896 

IPP P 08 IPP P 08 0,9496 0,0628 15,1207 0 0,8265 1,0727 

IPP P 10 IPP P 10 0,7934 0,0561 14,1357 0 0,6834 0,9034 

IPP P 12 IPP P 12 0,9471 0,0621 15,248 0 0,8254 1,0689 

IPP P 14 IPP P 14 0,957 0,0623 15,3504 0 0,8348 1,0792 

IPP P 16 IPP P 16 1,2345 0,0782 15,7895 0 1,0812 1,3877 

IPP P 18 IPP P 18 1,0145 0,0624 16,2522 0 0,8921 1,1368 

IPP P 01 IPP P 01 0,7155 0,0464 15,4108 0 0,6245 0,8065 

IPP P 03 IPP P 03 1,2002 0,0766 15,6741 0 1,0501 1,3503 

IPP P 05 IPP P 05 0,8342 0,0557 14,9723 0 0,725 0,9435 

IPP P 07 IPP P 07 1,7171 0,1039 16,5241 0 1,5134 1,9207 

IPP P 09 IPP P 09 0,8708 0,0597 14,5962 0 0,7538 0,9877 

IPP P 11 IPP P 11 0,5922 0,044 13,4609 0 0,506 0,6784 

IPP P 13 IPP P 13 1,9222 0,1136 16,9251 0 1,6996 2,1448 

IPP P 15 IPP P 15 1,5358 0,095 16,1638 0 1,3496 1,7221 

IPP P 17 IPP P 17 0,7639 0,0515 14,8447 0 0,663 0,8648 

Fator 1 Fator 1 0,7104 0,0937 7,5853 0 0,5269 0,894 

Fator 2 Fator 2 0,4551 0,0575 7,9094 0 0,3423 0,5678 

Fator 1 Fator 2 -0,1582 0,0309 -5,1233 0 -0,2187 -0,0977 

Fonte: Produzido pela autora 
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 A confiabilidade do instrumento foi verificada por meio da estatística alfa de 

Cronbach. O valor geral de alfa é de 0,7559 para a versão mãe e alfa igual a 0,8212 para a 

versão pai.  

 Na versão em que as crianças avaliam a mãe, o fator 1 (práticas positivas)  apresentou 

alfa de 0.671 com intervalo entre 0,6379 e 0,7041. No fator 2 (práticas negativas), o alfa foi 

de 0.7438 com intervalo entre 0,7173 e 0,7689.  

 Na versão do Pai o alfa encontrado foi de 0,8194 para o fator 1 com intervalo de 

confiança entre 0,8007 e 0,8371. Para o fator 2 o alfa foi de 0,8174 com intervalo entre 

0,7984 e 0,8353.   

 As tabelas a seguir mostram o valor de alfa geral do instrumento para cada versão e os 

valores de alfa para cada fator. 

 

Tabela 7 - Coeficientes de confiabilidade geral do Inventário de Percepção Parental, Ribeirão 

Preto, 2017.  (Alfa de Cronbach).  

 

Instrumento Alfa Mínimo Máximo 

    IPP  mãe 0,7559 0.7314 0,7792 

    IPP  pai  0,8212 0,8033 0,8383 

    Fonte: Produzida pela Autora       
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Tabela 8 -  Coeficientes de confiabilidade por fator  do Inventário de Percepção Parental, 

Ribeirão Preto, 2017.  (Alfa de Cronbach).  

 

Instrumento Alfa Mínimo Máximo 

    IPP mãe  FATOR 1 0,6719 0,6379 0,7041 

 

IPP mãe  FATOR 2 0,7438 0,7173 0,7689 

 

IPP pai   FATOR 1 0,8194 0,8007 0,8371 

    IPP pai   FATOR 2 0,8174 0,7984 0,8353 

    Fonte: Produzida pela Autora       

 

 

 O presente estudo partiu do princípio que a estrutura do instrumento comporta dois 

fatores. Dessa forma, procedeu-se à na Análise Fatorial Confirmatória, utilizando-se os 

indicadores de ajuste capazes de verificar se o modelo fatorial é consistente com as variáveis 

iniciais para testar a matriz de covariância predita. 

 Na versão em que as crianças avaliam a mãe, as medidas de ajuste absoluto, o qual 

avalia o ajuste geral do modelo, a Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação (RMSEA) 

e a Raiz do Resíduo Quadrático Médio (SMSR) tiveram os valores 0,0391 e 0,0444 

respectivamente. Com relação ao ajuste parcimonioso, o qual acerta a medida de ajuste e 

fornece uma comparação entre os modelos, apresentou o índice de ajuste ponderado (NFI) o 

valor de 0,8415 (esse valor se aproxima do valor de referência sendo considerado próximo ao 

ideal) e o índice de ajuste comparativo (CFI) igual a 0,9162. As medidas de ajuste 

incremental, o qual compara o modelo proposto com o modelo especificado pelo pesquisador, 

apresentou o índice ajustado de qualidade do ajuste (AGFI) igual a 0.9418 e o índice de 

Tucker Lewis (TLI) igual a 0.9044.   

 Na versão em que as crianças avaliam os pais os índices se apresentaram da seguinte 

forma: RMSEA 0,0412, SRMR 0,0496, AGFI 0,938, TLI 0,9442, NFI 0,9083 e CFI 0,9512. 
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 De um modo geral os resultados mostraram um bom ajuste com valores aceitáveis de 

qualidade. Esses valores referentes à medida de ajuste podem ser encontrados na tabela 8 a 

seguir. 

 

Tabela 9 - Valores obtidos das medidas de ajuste absoluto, incremental e parcimonioso do 

Inventário de Percepção Parental, Ribeirão Preto, 2018. 

 
      

Grupo  Medidas Mães Pais 

Ajuste absoluto RMSEA 0,0391 0,0412 

 

SRMR 0,0444 0,0496 

    Ajuste incremental AGFI 0,9418 0,938 

 

TLI 0,9044 0,9442 

    Ajuste parcimonioso NFI 0,8415 0,9083 

 

CFI 0,9162 0,9512 

Fonte: Produzida pela autora       

 

 

 No processo de avaliação convergente entre o IPP e QPP para a avaliação das mães, 

contatou-se que o fator 1 do IPP apresentou correlação com o fator 1 do QPP (0,4946). O 

fator 2 do IPP tambem apresentou correlação com o fator 2 do QPP (0,5139), sendo que 

ambos foram estatisticamente significante (p=0,01) conforme descrito na tabela 9  

 É relevante considerar que as correlações obtidas variam de fraca a moderada.  

 A mesma informação se refere à avaliação convergente entre o IPP e o QPP para a 

avaliação dos pais conforme apresentado na tabela 10. 
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Tabela 10 - Correlação entre os fatores dos instrumentos IPP e QPP, com relação à avaliação 

que as crianças fizeram de suas mães, Ribeirão Preto, 2018.   

Pares  Correlação   P valor 

 0,4946 0,01 IPP (fator 1) e QPP (falor 1)  

 0,5139 0,01 IPP (fator 2) e QPP (falor 2)  

      

Fonte: Produzida pela Autora 

   

 

 

Tabela 11 – Correlação entre os fatores dos instrumentos IPP e QPP, com relação à avaliação 

que as crianças fizeram de seus pais, Ribeirão Preto, 2018. 

Pares  Correlação   P valor 

 0,638 0,01 IPP (fator 1) e QPP (falor 1)  

 0,4631 0,01 IPP (fator 2) e QPP (falor 2)  

      

Fonte: Produzida pela Autora 

   

 

 

 

 A análise discriminante foi realizada considerando a variável sexo da criança. 

Evidenciou-se que houve diferença estatisticamente significante em relação à avaliação do pai 

no fator 2 para o IPP, que se refere às práticas negativas e também no fator 2 do QPP que 

retrata as questões relacionadas à exigência. Os resultados seguem apresentados na tabela a 

seguir. 
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Tabela 12 - Valores referentes à validação discriminante quanto ao sexo da criança dos 

Instrumentos IPP e QPP, Ribeirão Preto, 2018. 

  Fator 1  /  P valor  Fator 2 / P valor  

   IPP Mãe  44664,5 / 0,8863 48414   /   0,1040  

 43112,5 / 0,3816 49464,5 / 0,0339  IPP Pai  

   QPP Mãe 47687,5 / 0,1984  47595,0 / 0,2155 

 42177,5 / 0,1878 52128,0 / 0,0007  QPP Pai  

   Fonte: Produzida pela Autora     
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5. DISCUSSÃO  

 Com o objetivo de padronizar sistemas diagnósticos e escalas para uso em diversos 

países, faz-se necessário que a versão original do instrumento seja adaptada para o idioma da 

população na qual será estudada, pois os fatores como linguagem e cultura tem uma influencia 

importante na validade e confiabilidade de tais testes. Uma vez feita a tradução e adaptação 

existem poucas garantias de que as propriedades psicométricas do instrumento permaneçam 

constantes. Nesse caso faz-se necessário a validação do instrumento para o uso junto à nova 

população a ser estudada. Esse processo é complexo e necessita que sejam refeitos os estudos 

de confiabilidade e validade desse novo contexto (GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON, 

1993). 

 A proposta deste estudo foi verificar as propriedades psicométricas do instrumento 

Inventário de Percepção Parental - IPP. Trata-se da continuidade de estudo anterior em que 

foram efetuadas as etapas de tradução e retro tradução, adaptação para cultura brasileira e 

verificadas as qualidades psicométricas por meio da Análise Fatorial Exploratória, na versão 

que avalia as práticas educativas parentais, do ponto de vista dos filhos, esperando que se 

confirmem essas propriedades conforme o instrumento original. Confia-se que o objetivo, 

validação da versão adaptada do Inventário de Percepção Parental para crianças brasileiras, 

tenha sido alcançado. 

 No estudo original deste instrumento os autores relacionaram a importância de seu 

desenvolvimento ao fato das outras escalas serem muito longas, sendo mais apropriadas para 

estudos teóricos e não para investigações tais como estudos de resultado de tratamento 

familiar nos quais medidas são utilizadas (HAZZARD, CHRISTENSEN, MARGOLIN, 

1983).  

Em contraposição aos estudos anteriores, o estudo original e o de adaptação do IPP 

(HAZZARD, CHRISTENSEN, MARGOLIN, 1983; SOUZA, PINTO, CARVALHO, 2014) 

no presente buscou-se ampliar a amostra cujo número de participantes foi estabelecido a partir 

de cálculo amostral necessário para se efetivar a Análise Fatorial Confirmatória. 

Considerando o nível de significância de 0,05, poder do teste 0,95 e a população, ou seja, o 

numero de crianças matriculadas na cidade de Ribeirão Preto, o numero de sujeitos para uma 

amostra representativa seria 673 crianças. Embora tenha sido recrutado um numero bem 

acima do valor proposto, cerca de 900 crianças, houve uma grande negativa por parte dos pais 
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em consentir a participação do filho no estudo o que fez com que a amostra do presente 

estudo fosse considerada por conveniência, visto que fizeram parte do estudo os sujeitos que 

aceitaram participar.  No instrumento original, compuseram a amostra as famílias que se 

inscreveram em um projeto de estudo de família, em que eram comparadas às famílias que 

recebiam tratamento por apresentarem dificuldades com famílias voluntárias, sem essa 

condição (HAZZARD, CHRISTENSEN, MARGOLIN, 1983).  Pasquali et al (2012) também 

relatam em seu estudo com o QPP que sua amostra foi por conveniência visto que 

compuseram o estudo aqueles que aceitaram participar.  

 A faixa etária escolhida no presente estudo foi de 7 a 12 anos incompletos, para que 

não fossem abordados adolescentes. No instrumento original, o fato de terem sido utilizadas 

crianças menores, a partir de cinco anos, não trouxe resultado significativo quanto à idade 

quando comparado ao grupo de crianças maiores, porém Darling e Steinberg (1993) apontam 

o quanto as práticas parentais e seus efeitos mudam substancialmente dependendo da faixa 

etária da criança. Daí a importância de se estudar os estilos parentais em diferentes faixas 

etárias, de modo a compreender como essas mudanças ocorrem também do ponto de vista dos 

filhos, ao longo do ciclo de vida. 

 Identificou-se que algumas crianças de sete anos, provenientes de escolas públicas, 

apresentaram maior limitação de compreensão das questões. Tiveram dificuldade de 

responder de forma coletiva, tendo que se repetir e explicar alguns itens até que elas 

entendessem.  Embora a fase de adaptação do instrumento não seja objeto da arte do presente 

estudo e este processo já tenha sido conduzido, julga-se importante reavaliar esta metodologia 

em estudos futuros. 

As respostas das crianças ao completarem o IPP, mostraram que os filhos, de um 

modo geral, percebem seus pais com menos comportamentos negativos que suas mães e as 

mães também foram consideradas como mais exigentes que os pais.  

Com relação às práticas positivas da mãe, o comportamento se aplica bastante às 

questões relacionadas ao envolvimento na tomada de decisões e comportamentos que 

permitem a independência dos filhos.  Com relação aos itens que descrevem as práticas 

negativas da mãe, a maioria das crianças considera que a mãe nunca apresenta o 

comportamento descrito, com exceção do comportamento que traduz a remoção de privilegio 
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onde são retiradas coisas ou atividades agradáveis para os filhos quando estes se comportam 

mal. As crianças, de um modo geral, consideram as mães como muito exigentes.  

Na avaliação dos pais, as práticas positivas foram melhor avaliadas quando 

compradas às práticas das mães. Com relação às práticas negativas, que se refere à frequência 

que o pai dá ordens e manda no filho, apareceu bem equilibrada entre as respostas das 

crianças. Os resultados mostraram também que só houve diferença com relação ao sexo da 

criança no que se referia à avaliação do pai quanto às práticas negativas, e o mesmo resultado 

foi obtido no QPP com relação ao fator exigência. Teixeira, Bardagi e Gomes (2004) apontam 

que, baseados em alguns estudos, é comum os pais apresentarem papéis diferentes na 

percepção de seus filhos. Segundo Paulson e Sput (1996), os filhos tendem a perceber as mães 

como mais responsivas e também mais exigentes do que os pais, já os pais são percebidos 

como menos envolvidos na criação dos filhos.  

Segundo Goetz e Vie (2008), o pai é retratado no seio familiar como a principal 

fonte de apoio (quando este se faz presente na familia) e este se considera provedor do que é 

de maior relevância para o bem-estar dos filhos. Esses dados sugerem que pais e mães têm 

valores diferentes, possivelmente associados aos papéis de gênero. As mães valorizam um 

papel de "guardiã" da situação emocional e afetiva, enquanto que os pais atribuem ainda ao 

papel paterno uma função ampla de provedor. 

Hazzard, Christensen e Margolin (1983), os proponentes do PPI, relatam que as 

mães são vistas como mais controladoras e exigentes enquanto que os pais mais punitivos. 

Relatam também que alguns itens no PPI são ações disciplinares e é comum a criança ver isso 

de forma negativa, mas que podem ser em certas circunstâncias um comportamento parental 

muito apropriado e essa avaliação negativa que a mãe recebe pode se dar ao fato de estar mais 

ativa na educação e não ao seu comportamento inapropriado ou patológico. Adicionam ainda 

que estes construtos podem identificar comportamentos parentais problemáticos e medir 

aspectos mais qualitativos das relações pais e filhos.    

Teixeira, Bardagi e Gomes (2004) afirmam que os filhos costumam avaliar seus 

pais, como menos exigentes e responsivos do que os próprios pais se descrevem, tendendo 

percebê-los de uma forma mais negativa e essas discrepâncias entre suas percepções tendem a 

aumentar conforme os filhos vão crescendo e atingindo a adolescência.  
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 A validação do IPP foi feita através da análise fatorial confirmatória partindo do 

pressuposto que o instrumento se mantém em duas dimensões. As dimensões são os fatores 

positivos e negativos referente às práticas adotadas pelos pais e percebidas pelos filhos, 

distribuídos respectivamente nos itens pares e ímpares da escala. Optou-se por utilizar um   

instrumento já validado no Brasil, o Questionário de Percepção dos Pais – QPP (PASQUALI 

et al.,2012), cujos fatores medem os construtos responsividade e exigência, os quais se 

correlacionaram positiva e respectivamente com os fatores positivos e negativos do Inventário 

de Percepção Parental - IPP. A faixa etária dos respondentes do QPP era de 10 a 16 anos. 

Embora já abrangesse adolescentes havia um contingente na faixa etária pretendida para a 

proposta de aplicação do IPP. 

 Os estilos parentais avaliados no QQP são considerados preditores de comportamento 

nos jovens (PASQUALI et al.,2012) representando o contexto em que os pais influenciam 

seus filhos através de suas práticas, combinadas de diferentes formas, resultando em estilos 

parentais diversos. Pasquali e colaboradores (2012) classificam tais estilos como responsivo e 

exigente, traduzidos pelos termos afeto e controle respectivamente. O controle implica 

cobrança, supervisão e exigência impostas pelas figuras materna e paterna enquanto o afeto 

envolve a sensibilidade, a aceitação e o compromisso dos pais para com seus filhos 

(BAUMRIND, 2005; WEAVER, PEDROW, 2005). Tais construtos se correlacionaram 

positivamente com as práticas positivas e negativas do PPI, práticas estas, que tem a função 

de incentivar ou inibir o comportamento da criança e também mostrar afeto e punir. 

 A confiabilidade do instrumento foi avaliada por meio da análise da consistência 

interna de seus itens constatando um valor satisfatório para a amostra estudada. O instrumento 

mostrou propriedades psicométricas adequadas dentro do que é preconizado. O valor de alfa 

geral nas duas versões do instrumento se encontra dentro do intervalo de confiança proposto 

pela literatura e se aproxima bem dos valores encontrados na validação dos outros 

instrumentos brasileiros que medem o mesmo construto, o QPP e o IEP, o que o torna 

confiável e apropriado para o uso.  No processo de validação tanto do IEP (SAMPAIO, 

GOMIDE, 2007) quanto do QPP (PASQUALI et al., 2012) foram apresentados valores de 

alfa para cada fator do instrumento. Sampaio e Gomide (2007) não reportam em seu artigo 

estes valores de alfa separadamente. É apresentado um intervalo que vai de 0,46 a 0,86 

referente às sete práticas que compõem o instrumento de um modo geral. No QPP, os autores 
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demonstram os valores de alfa no fator responsividade igual a 0,84 para a mãe e 0,86 para o 

pai e no fator exigência (controle) o valor de 0,73 para a mãe e 0,85 para o pai.   

 O melhor valor de alfa encontrado na literatura nacional que mede construtos 

parecidos com os abordados neste estudo foi de um instrumento refinado, Inventário de 

Responsividade e Exigência, que avalia responsividade e exigência, desenvolvido por 

Teixeira, Bardagi e Gomes (2004) para adolescentes de 14 a 19 anos. Os valores foram de 

0,78 a 0,91. O fator responsividade apresentou 0,91 para a mãe e 0,92 para o pai e o fator 

exigência apresentou 0,78 para a mãe e 0,83 para o pai. Este instrumento seria mais indicado 

que o QPP para a validação convergente deste estudo  não fosse a classificação de sua faixa 

etária abordando somente adolescentes. 

Os estudos realizados com o QPP e com o PPI em sua versão original, não foram além 

da análise exploratória e avaliação da confiabilidade. Pasquali et al.(2012) relatam que faltam 

estudos sobre outros parâmetros como estabilidade temporal, validade convergente - 

discriminante e validade preditiva, sendo necessário confirmar futuramente a adequação do 

modelo bi fatorial contrastando-o com um alternativo unidimensional e checar sua invariância 

fatorial. O IEP, além disso, já possui dados normativos e padronizados. 

 Ainda comparando o IPP com os instrumentos brasileiros supracitados, percebe-se que 

o IEP, embora seja indicado para crianças a partir de 8 anos, foi validado em uma amostra de 

adolescentes entre 13 e 16 anos e o QPP é indicado para crianças e adolescentes entre 10 e 16 

anos. O IPP embora tenha sido validado em crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, traz em 

sua proposta do instrumento original a sugestão de que seja utilizado a partir dos cinco anos.  

Outro fator importante a ser considerado nesta comparação é a facilidade e praticidade que o 

IPP tem com relação à quantidade de itens que compõem o instrumento, apresentando-se 

como uma escala breve e de fácil aplicação. 

 Com relação à qualidade de ajuste do IPP, de um modo geral, os resultados 

apresentaram valores aceitáveis de qualidade. Embora o valor de ajuste parcimonioso não 

tenha atingido o valor mínimo proposto na literatura, está bem próximo do valor ideal. Os 

valores supracitados demonstram que a qualidade de ajuste do modelo proposto poderia ser 

melhorada se fossem realizadas algumas alterações. Mesmo com o modelo proposto não 

alcançando todos os valores de corte propostos na literatura, como no caso do ajuste 

parcimonioso NFI (ajuste ponderado), optou-se por não modificar o modelo visando não 



52 
 

alterar o modelo teórico proposto inicialmente, pois segundo Marsh, Hau e Wen (1999), os 

valores de corte dos índices de ajustamento são linhas orientadoras gerais e não 

necessariamente regras definitivas. Os demais índices estão de acordo com os valores de corte 

indicados na literatura evidenciando a adequação geral do modelo em dois fatores e a validade 

fatorial confirmatória satisfatória.  

 O presente estudo revelou que duas dimensões são suficientes para mensurar as 

práticas educativas parentais nesta população, no entanto, a partir dele, não tem a pretensão de 

oferecer um instrumento que substitua os existentes, mas tornar disponível um que tenha sido 

construído e validado para o uso com crianças. Dessa forma, resgatar  um instrumento de mais 

de 30 anos pareceria sem sentido, não fosse a adequação de seus parâmetros psicométricos, 

sua brevidade e facilidade em responder. Além disso, trata-se de um instrumento de uso 

público, que poderá contribuir com as práticas profissionais daqueles que tem interesse em 

estudar a relação entre pais e filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 Foram identificadas algumas limitações com relação à composição da amostra devido 

à grande negativa por parte dos pais em autorizarem os filhos a participarem do estudo. Um 

terço das crianças que se interessaram em participar tiveram o consentimento negado pelos 

pais.  

 Outra limitação foi o acesso às escolas particulares que dificultaram a abordagem de 

seus alunos, justificando-se pelo fato dos pais não gostarem deste tipo de atividade na escola. 

Algumas crianças menores, provenientes de escolas públicas, não conseguiram responder ao 

instrumento dentro da metodologia proposta trazendo também uma limitação. Estudos como 

este requerem que se consiga atingir representatividade da população em que estão sendo 

conduzidos.  

O conteúdo de alguns itens que ainda trouxeram dificuldades para a compreensão das 

crianças merece atenção em estudos futuros e mesmo reformulação.  

 O presente estudo possibilitou confirmar as propriedades psicométricas do Inventário 

de Percepção Parental – IPP e com os resultados aqui obtidos conclui-se que o instrumento é 

útil, e uma vez estabelecido que ele atende aos objetivos propostos, ou seja, avalia as práticas 

educativas parentais do ponto de vista do filho, pode-se afirmar que  permite o rastreamento 

de práticas inadequados e indicadoras de risco que possam vir a prejudicar o desenvolvimento 

infantil. 

 O IPP é válido e fidedigno e pode ser incluído para identificar o comportamento 

parental problemático do ponto de vista da criança e medir aspectos mais qualitativos nas 

relações pais e filhos. Contudo, deve-se alertar que a amostra utilizada não pode ser 

considerada representativa da população brasileira o que sugere a necessidade de futuras 

pesquisas com amostras mais abrangentes e representativas. Outros estudos são necessários 

para estabelecer-se, por exemplo, valores normativos e padronização, verificando suas 

propriedades psicométricas em outros contextos, visto que os estudos de validade são 

constantes e como destaca Urbina (2007), os profissionais que realizam avaliação psicológica 

devem constantemente se preocupar em buscar evidências de validade para as medidas 

propostas. 
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  Intervenções em famílias disfuncionais poderão contar com o suporte de um 

instrumento que auxilie a avaliar sua eficácia, contribuindo para o aprimoramento de 

trabalhos na área de promoção de saúde mental.  

 Com isso, espera-se que o presente estudo contribua com novas pesquisas e com 

abordagens que proponham a utilização de instrumentos em diferentes populações. Outros 

estudos são necessários para estabelecer o poder de discriminar entre grupos de sujeitos e 

avaliar sua validade preditiva, além da verificação de suas propriedades psicométricas em 

outros contextos culturais. A despeito de ainda não se poder oferecer dados normativos, é 

importante ressaltar que o instrumento está pronto para uso em pesquisa e pode auxiliar em 

avaliações de intervenções junto a famílias. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

IPP - INVENTÁRIO DE PRECEPÇÃO PARENTAL (MINHA MÃE EM CASA)  

Versão para Criança. 

 

Idade: ______ anos            sexo (   )masc. (   )fem. 

 

Leia para a criança as seguintes instruções:  

Nós gostaríamos de saber o que você pensa sobre as coisas que seu pai e sua mãe fazem em 

casa. Nós não falaremos para eles o que você nos contar, então, por favor, nos diga o que você 

realmente pensa.  

Vamos tentar uma questão prática; Com que frequência a sua mãe limpa a casa? Eu vou lhe 

dar as alternativas. Ela nunca limpa, limpa um pouco, ás vezes, muito ou bastante? (Aponte 

para cada palavra enquanto você diz). Para crianças mais novas, utilize os termômetros para 

dar uma maior explicação se necessário. Por exemplo: ―Esses termômetros mostram com que 

frequência a sua mãe faz alguma coisa. Se ela nunca faz alguma coisa, o termômetro está 

vazio. Se ela faz alguma coisa às vezes, o termômetro está pela metade. Se ela faz alguma 

coisa bastante vezes, o termômetro está cheio. Circule as palavras (para crianças mais novas, 

sob o termômetro) que diz com que frequência sua mãe limpa a casa. (Após a criança ter 

circulado a sua resposta, certifique-se de que ela entendeu o exercício. ) Então sua mãe limpa 

a casa............. Agora vamos começar. Para cada conceito: A. Diga o número do item. B. 

pergunte ―com que frequência a sua mãe............ C. Dê exemplos até que a criança entenda o 

conceito. Para os itens marcados com asteriscos, repita as alternativas de respostas (ex. Ela 

nunca-----, pouco, às vezes, muito, ou bastante? Enquanto você aponta para cada resposta.  

 

1.(Reforço positivo). Com que frequência sua mãe agradece você por ter feito coisas boas. Por 

exemplo, diz a você quando ela gosta do que você fez, quando você é bom ela te dá coisas ou 

deixa você fazer coisas especiais? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

2. (remoção de privilegio) Com que frequência sua mãe tira coisas quando você se comporta 

mal. (Por exemplo: não deixa você ver TV, não deixa andar de bicicleta, ficar acordado até 

tarde ou não comer doces) 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

3. (consolo) Com que frequência sua mãe conversa com você quando você se sente mal e 

ajuda você a se sentir melhor, ajuda você com os seus problemas, consola você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 
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4. (critica) Com que frequência sua mãe diz que você não é bom, diz que você é bagunceiro 

ou que não fez algo direito, crítica você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

5. (Tempo de conversa) Com que frequência sua mãe conversa com você, ouve você, tem um 

bom diálogo com você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

6. (ordem)Com que frequência sua mãe manda em você, diz o que você tem que fazer e lhe dá 

ordens? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

7. (envolvimento na tomada de decisões)Com que frequência sua mãe deixa você ajudar a 

decidir o que fazer deixa você ajudar a descobrir como resolver problemas? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

8. (punição física)Com que frequência sua mãe bate em você, dá palmada em você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

9. (tempo juntos)Com que frequência sua mãe brinca com você, passa um tempo com você, 

faz coisas com você das quais você gosta? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

* 10. (Gritar)Com que frequência sua mãe fica ―louca‖ com você, grita com você, berra com 

você, lhe repreende? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

11. (Avaliação positiva)Com que frequência sua mãe diz coisas boas para você, diz que você 

é um (a) Bom (boa) menino (A), elogia você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

12. (Ameaça)Com que frequência sua mãe ameaça você, diz que você terá problemas se fizer 

coisas erradas, promete castigo para você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

13. (permite independência)Com que frequência sua mãe deixa você fazer coisas que as 

crianças da sua idade fazem, deixa você fazer coisas por conta própria? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 
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14. (Castigo)Com que frequência sua mãe manda você ir para seu quarto ou para algum canto 

quando você faz coisas erradas? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

 15.(Assistência)Com que frequência sua mãe ajuda quando você precisa (por exemplo: com 

um trabalho difícil, com a tarefa da escola, quando você não pode fazer algo sozinho)? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

16. (Irritação)Com que frequência sua mãe irrita você, lhe diz o que fazer repetidas vezes fica 

atrás de você para fazer as coisas? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

17. (Afeição não verbal)Com que frequência sua mãe abraça você, beija você, faz cócegas em 

você, sorri para você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

18. (Ignorar) Com que frequência sua mãe ignora você, não presta nenhuma atenção em você, 

não fala com você ou não olha para você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

 

 

 

(Após completar os itens com referência á mãe, diga, “Agora eu vou perguntar com que 

frequência o seu pai faz essas coisas. Passe pelos itens na mesma ordem, fazendo revisões 

de gênero apropriadas”).  
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ANEXO B 

IPP - INVENTÁRIO DE PRECEPÇÃO PARENTAL (MEU PAI EM CASA)  

Versão para Criança. 

Idade: ______ anos            sexo (   )masc. (   )fem. 

 

1.(Reforço positivo). Com que frequência seu pai agradece você por ter feito coisas boas. Por 

exemplo, diz a você quando ele gosta do que você fez, quando você é bom ele te dá coisas ou 

deixa você fazer coisas especiais? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

2. (remoção de privilegio) Com que frequência seu pai tira coisas quando você se comporta 

mal. (Por exemplo: não deixa você ver TV, não deixa andar de bicicleta, ficar acordado até 

tarde ou não comer doces) 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

3. (consolo) Com que frequência seu pai conversa com você quando você se sente mal e ajuda 

você a se sentir melhor, ajuda você com os seus problemas, consola você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

4. (critica) Com que frequência seu pai diz que você não é bom, diz que você é bagunceiro ou 

que não fez algo direito, crítica você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

5. (Tempo de conversa) Com que frequência seu pai conversa com você, ouve você, tem um 

bom diálogo com você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

6. (ordem)Com que frequência seu pai manda em você, diz o que você tem que fazer e lhe dá 

ordens? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

7. (envolvimento na tomada de decisões)Com que frequência seu pai deixa você ajudar a 

decidir o que fazer, deixa você ajudar a descobrir como resolver problemas? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

8. (punição física)Com que frequência seu pai bate em você, dá palmada em você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 
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9. (tempo juntos)Com que frequência seu pai brinca com você, passa um tempo com você, faz 

coisas com você das quais você gosta? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

10. (Gritar)Com que frequência seu pai fica ―louco‖ com você, grita com você, berra com 

você, lhe repreende? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

11. (Avaliação positiva)Com que frequência seu pai diz coisas boas para você, diz que você é 

um (a) Bom (boa) menino (A), elogia você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

12. (Ameaça)Com que frequência seu pai ameaça você, diz que você terá problemas se fizer 

coisas erradas, promete castigo para você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

13. (permite independência)Com que frequência seu pai deixa você fazer coisas que as 

crianças da sua idade fazem, deixa você fazer coisas por conta própria? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

14. (Castigo)Com que frequência seu pai manda você ir para seu quarto ou para algum canto 

quando você faz coisas erradas? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

15.  (Assistência)Com que frequência seu pai ajuda quando você precisa (por exemplo: com 

um trabalho difícil, com a tarefa da escola, quando você não pode fazer algo sozinho)? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

16. (Irritação)Com que frequência seu pai irrita você, lhe diz o que fazer repetidas vezes, fica 

atrás de você para fazer as coisas? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

17. (Afeição não verbal)Com que frequência seu pai abraça você, beija você, faz cócegas em 

você, sorri para você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 

 

18. (Ignorar) Com que frequência seu pai ignora você, não presta nenhuma atenção em você, 

não fala com você ou não olha para você? 

0. Nunca 1.Pouco  2. Às vezes 3.Muito 4.Bastante 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS PAIS – QPP -20-M 

 

Para cada item , deverá ser indicado em que medida o comportamento ou atitude descrita é 

aplicável ou descreve sua mãe, utilizando para isto uma escala de resposta de cinco pontos 

variando de 0=Nada aplicável a 4=totalmente aplicável . 

01 - Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de um passeio  

 ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

02 - Passa muito tempo comigo  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

03 - Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

04 - Tenta ser minha ―amiga‖ ao invés de uma  ―chefe‖  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

05 - Gostaria que eu ficasse mais em casa onde ela pode cuidar de mim 

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

06 - Quando estou fora de casa quer saber realmente onde estou e o que estou fazendo  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

07 - Consola-me quando estou com medo 

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

08 - Quer saber realmente como penso sobre certos acontecimentos   

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

09 - Castiga-me severamente 

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)   

10 - Acha que deve me castigar para me corrigir e melhorar  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

11 - Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio bem na escola 

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

12 - Gosta de falar comigo a respeito do que lê  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

13 - Procura me animar quando estou triste  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

14 - É fácil de se conversar com ela 

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

15 - Castiga-me quando eu não a obedeço  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

16 - Está sempre me dizendo como devo me comportar  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

17 - Se eu quebro uma promessa fica por algum tempo sem confiar em mim  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

18 - Gosta de discutir os assuntos e conversar comigo  

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

19  Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser castigados de alguma forma         

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

20 - É muito interessada naquilo que aprendo na escola 

   ( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  
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ANEXO D 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS PAIS – QPP-20-P 

Para cada item , deverá ser indicado em que medida o comportamento ou atitude descrita é 

aplicável ou descreve seu pai, utilizando para isto uma escala de resposta de cinco pontos 

variando de 0=Nada aplicável a 4=totalmente aplicável . 

01 Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer 

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

02 Está sempre me dizendo como devo me comportar 

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

03 Quando estou fora de casa quer saber exatamente onde estou e o que estou fazendo  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

04 É durão comigo  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

05 Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser castigados de alguma forma     

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

06 Passa muito tempo comigo  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

07 Não esquece facilmente as coisas que eu faço errado 

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

08 Faz-me sentir melhor depois que falo com ele sobre meus problemas  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

09 Acha que devo obedecer todas as suas ordens  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

10 Procura me animar quando estou triste  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

11 É fácil de se conversar com ele  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

12 Gosta de falar comigo a respeito do que lê  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

13 É muito interessado naquilo que aprendo na escola  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

14 Não quer se incomodar de fazer com que suas regras sejam obedecidas  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

15 Diz-me quando gosta de mim  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

16 Permite que eu receba meus amigos em casa 

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

17 Aceita minhas opiniões mesmo quando diferem das suas  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

18 Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio bem na escola 

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

19 Castiga-me quando eu não o obedeço  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  

20 Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de algum passeio  

( 0 )    (1)       (2)       (3)     (4)  
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ANEXO E 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado(a) pai/mãe, 

 
Seu filho está sendo convidado (a) a participar do estudo ―Validação da versão adaptada do Parent 

Perception Inventory para crianças brasileiras de 7 a 12 anos‖, que pretende validar para crianças o Parent 

Perception Inventory-PPI, a fim de que tenhamos mais instrumentos disponíveis para avaliar a percepção dos 

filhos acerca dos pais e investigar o modo como os pais educam seus filhos por meio das categorias de estilos 

parentais, verificando o nível de concordância entre eles (filhos, pai e mãe), como também a concordância entre 

as mães e os pais, uma vez que tais estilos são considerados preditores dos comportamentos desses jovens. Para 

isso é importante que seu filho responda a dois instrumentos de percepção de práticas educativas parentais. O 

tempo médio necessário para responder aos 2 questionários é de 30 minutos.  A coleta de dados deverá ocorrer 

em locais  confortáveis, silenciosos e livre de interferências externas e que preservem o sigilo dos sujeitos.  

O estudo não trará benefícios diretos a você ou a seu filho, mas poderá nos ajudar a conhecer melhor 

importância de se investir em mais pesquisas sobre a temática e em ações de orientação e apoio aos pais na tarefa 

de educar seus filhos, gerando conhecimento e promovendo reflexões que possam auxiliar em programas de 

orientações de pais, e em programas que favoreçam a promoção e prevenção de saúde em crianças.      

A participação de seu filho não é obrigatória, mas é muito importante. A pesquisa será na escola no 

mesmo horário de estudo da criança. Ele pode desistir de participar a qualquer momento e a recusa em participar 

não irá lhe causar nenhum prejuízo. A participação nesta pesquisa é voluntária, não havendo nenhum custo ou 

benefício financeiro caso aceite participar. Garantimos total anonimato, ou seja, você e seu filho não serão 

identificados em nenhum momento durante a pesquisa. As respostas serão transformadas em códigos que irão se 

juntar às respostas de outras crianças. Os resultados desta pesquisa serão apresentados em congressos científicos 

sem identificar ninguém que tenha participado dela. A pesquisadora estará à disposição para conversar com os 

pais sobre o resultado das análises. Se alguma questão causar desconforto por causa dos conteúdos abordados 

nos questionários a pesquisadora interromperá a aplicação e conversará sobre isso com o participante, caso ele 

queira. Caso você sinta necessidade poderá conversar com um dos responsáveis da pesquisa no contato abaixo 

para qualquer esclarecimento sobre a pesquisa. O participante da pesquisa terá direito à indenização caso ocorra 

dano decorrente de sua participação na pesquisa, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. Esclarecemos, ainda, que a pesquisa aqui proposta foi devidamente 

analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, que tem a tarefa de zelar pela integridade e direito dos sujeitos das pesquisas, situada 

na Avenida Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto-SP, telefone 3315 9197 e horário de funcionamento das 10:00 as 

12:00 e das 14:00 as 16:00, em dias úteis.   

Eu,________________________________________________RG________________responsável pela  

criança__________________________________ recebi as informações acima e concordo em participar. 

Ass:_______________________________                        Ribeirão Preto, ___/___/___                                       

 

 

Contatos: 

Elizangela M.C.Galindo – Pesquisadora Responsável  (e-mail: lisamcgalindo@gmail.com)  

Ana Maria Pimenta Carvalho (16) 3315 3439 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. 

Avenida Bandeirantes, 3.900 – Ribeirão Preto/SP 
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ANEXO F  

 

Termo de Assentimento 

 

Prezada criança, 

 

Você está sendo convidada a participar do estudo ―Validação da versão adaptada do Parent 

Perception Inventory para crianças brasileiras de 7 a 12 anos‖, que pretende validar para crianças o 

PPI – Parent Perception Inventory. Este é um instrumento que avalia as práticas educativas 

parentais e para isso você responderá a algumas perguntas sobre como você acha que seus 

pais educam e lidam com você. O estudo poderá nos ajudar a conhecer melhor a relação 

existente entre a maneira que os pais educam e como os filhos se sentem e se comportam. Seu 

responsável já autorizou sua participação nesta pesquisa, mas cabe a você a decisão final.  

Não tem resposta certa ou errada. Você responde de acordo com o que você pensa e pode 

levar o tempo que você precisar para responder. 

Sua participação não é obrigatória, mas é muito importante. Você pode desistir de 

participar a qualquer momento e a recusa em participar não irá te causar nenhum problema na 

escola ou com a sua família. Você e seus pais não serão identificados em nenhum momento 

durante a pesquisa. Os resultados desta pesquisa serão apresentados em congressos científicos 

sem identificar ninguém que tenha participado dela. Se em algum momento você se sentir 

incomodado com relação ao conteúdo abordado, a pesquisadora poderá interromper a 

aplicação e conversará com você, se assim você desejar. Caso você ou seus pais sintam 

necessidade, poderão conversar com um dos responsáveis da pesquisa no contato abaixo para 

qualquer outro esclarecimento sobre a pesquisa. Uma via deste documento ficará com você e 

será assinada pela pesquisadora. 

 

Eu,________________________________________data de nascimento __/__/__, recebi as 

informações acima e aceito participar da pesquisa. 

 
Ass:_______________________________                 Ribeirão Preto, ___/___/___                                       

 

Contatos: 
Ana Maria Pimenta Carvalho - Orientadora (16) 3315 3439 

Elizangela M.C.Galindo (16)991014644 – Pesquisadora responsável - e-mail: lisamcgalindo@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. 

Tel (16) 3315 9197 Horário: 10:00 as 12:00 e  14:00 as 16:00 Av. Bandeirantes, 3.900 – Rib.Preto-SP. 
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ANEXO G 

 

 

Dados Sócio demográficos 

 

Idade do Pai:   ____ 

Idade da Mãe: ____ 

 

 
Escolaridade do pai   
 

 
Escolaridade da mãe 
 

(     )analfabeto  
 

(     )analfabeto  
 

(     ) fund1 completo / fund2 incompleto  
 

(     ) fund1 completo / fund2 incompleto  
 

(     ) fund2 completo / Médio incompleto  
 

(     ) fund2 completo / Médio incompleto  

(     ) Médio Completo/Superior incompleto (     ) Médio Completo/Superior incomplete 
 

(     ) Superior Completo 
 

(     ) Superior Completo 
 

 

 

Itens que tem na sua casa :  

 

 Não  Sim Quantos? 

Televisão a cores    

Rádio    

Banheiro    

Automóvel    

Empregada Doméstica    

Máquina de lavar roupas    

DVD    

Geladeira    

Freezer (junto com a geladeira ou separado)    
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 

 

 

 

Modelo ilustrativo utilizado pelas crianças para uma melhor compreensão das respostas 

do Inventário de Percepção Parental - IPP 
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ANEXO K  

 

 

Classificação da Força das correlações propostas por SANTOS (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de Correlação  Correlação 

r=1 Perfeita Correlação  

0,8 ≤ r < 1 Forte Positiva  

0,5 ≤ r < 0,8 Moderada Positiva 

0,1 ≤ r < 0,5 Fraca Positiva 

0 < r < 0,1 Ínfima Positiva 

0 Nula 

    

Coeficiente de Correlação  Correlação 

-0.1 < r < 0 Ínfima Negativa 

-0.5 < r  ≤  -0.1 Fraca Negativa  

-0.8 < r ≤ -0.5 Moderada Negativa 

-1 < r ≤ -0.8 Forte Negativa  

R = -1 Perfeita Negativa 
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ANEXO L 
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ANEXO  M 
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ANEXO N 
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