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Visão geral

Visão gerall
A importância do papel dos pais ou responsáveis (os quais generalizaremos por “pais”) e da
escola no desenvolvimento das crianças tem sido foco de inúmeras pesquisas na literatura de
educação, bem como na área de economia da educação. Em especial, o Relatório Coleman1
(1966) trouxe uma nova luz às discussões ao conferir destaque à relevância do background
familiar no desempenho dos alunos, em detrimento dos fatores diretamente relacionados às
escolas. Desde então, muitos estudos buscam entender como e quais fatores escolares e
familiares, e mais especificamente, como a interação entre os fatores escolares e familiares
podem trazer melhores resultados ao desenvolvimento dos alunos. Nesse contexto, o
envolvimento dos pais nas mais diversas atividades relacionadas à educação dos seus filhos
passou a ser mapeado e estudado por vários autores, com destaque para J. Epstein, S. L.
Dauber, e W. Jeynes, entre outros.
Entende-se que os pais são os primeiros educadores de seus filhos e estarão ligados a eles por
toda a vida. Dessa forma, dada a grande amplitude de atividades relacionadas, é necessário
categorizar o engajamento dos pais na educação de seus filhos em duas dimensões principais 2:
i) o envolvimento dos pais em casa (home-based parent involvement) e ii) o envolvimento dos
pais na escola (school related effort). Em relação às atividades relacionadas ao envolvimento
dos pais em casa, destaca-se: incentivar/valorizar as tarefas escolares/estudo; conversar sobre
notas/trabalhos e sobre o dia-a-dia escolar; organizar o espaço e momento adequado ao estudo;
modelar o comportamento desejado (como por ex, a leitura por prazer); monitorar a lição de casa;
dar tutoria ativa aos filhos em casa; aspiração/expectativa dos pais em relação ao desempenho
e futuro dos filhos; entre outras. Já as atividades relacionadas ao envolvimento dos pais na
escola vão desde a participação em reuniões na escola, passando por ajudar voluntariamente
com as atividades em sala de aula ou na comunidade, até participar ativamente da tomada de
decisões e gestão da escola.

1

Coleman, J. S. et al. (1966) Equality of educational opportunity. Washington DC: Government printing office.
Categorização baseada na tipologia desenvolvida por Epstein, J. L. (1995). School/family/community
partnerships. Phi Delta Kappan, 76.
2
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De maneira geral, o envolvimento dos pais aumenta a percepção positiva dos alunos com relação
às escolas (e/ou estudo) e melhora o entendimento de pais ou responsáveis sobre a importância
da formação escolar, monitoramento e apoio ao progresso dos alunos (Harvard Family Research
Project 20113). Em relação ao melhor desempenho dos alunos, ele está relacionado ao maior
aprendizado, redução do absenteísmo e abandono escolar, bem como ao desenvolvimento de
habilidades e comportamentos sociais.
Assim sendo, os estudos buscam entender como e quais fatores escolares e familiares (e a
interação entre eles) trazem melhores resultados ao desenvolvimento dos alunos e podem ser
divididos em dois grupos principais:
Estudos que focam no mecanismo: avaliam as formas de incentivar o maior envolvimento dos
pais4;
Estudos que focam no mecanismo e seus efeitos: avaliam tanto medidas de engajamento dos
pais quanto os seus impactos sobre desempenho escolar dos filhos 5;

Programas/Esforços/
Incentivos

Engajamento
dos Pais
(mecanismo)

Desempenho
Escolar
(efeito)

3

Acessado em: http://www.hfrp.org/publications-resources/publications-series/family-involvementbibliographies.
4 Para um resumo da literatura sobre engajamento dos pais na escola ver Smith et al. (2013). Pode-se
citar também Moore et al.,2014; Epstein e Dauber, 1991; Epstein, 1984; e McWayne et al., 2013, entre
outros
5 Kraft e Dougherty, 2013; Mo e Singh, 2008; Macintosh, 2008; Carter, 2002; Houtenville e Conway, 2008;
Wang et al., 2014; Jeynes, 2012 Van Voorhis et al. (2013), Cunha et al. (2013) entre outros
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Especificamente em relação à literatura que trata de avaliar formas de incentivar o maior
envolvimento dos pais na escola, o trabalho de Moore et al. (2014), por exemplo, avalia o
Programa Abriendo Puertas (início em 2007), cujo objetivo é aumentar o interesse e engajamento
de pais latinos (residentes nos EUA) nas atividades escolares dos filhos por meio de encontros
para orientar os pais no sentido de promover o aprendizado dos filhos e responder de forma
correta às expressões emocionais dos filhos. Os resultados do estudo, fruto de uma
randomização das escolas participantes do programa, foram positivos, mostrando que os
encontros de orientação da escola foram efetivos para estimular o envolvimento dos pais.
Outro programa que encontra resultados positivos no aumento do engajamento dos pais é o
YMCA Family Involvement Project, que teve início em 2008 (O’Donnell e Kirkner, 2014).
O programa objetiva envolver os pais latinos de baixa renda e os professores para desenharem
as melhores estratégias para aumentar e melhorar a relação dos pais com a escola. O programa
também prevê a intervenção por meio de encontros semanais e mensais e treinamentos na
escola. No entanto, o resultado do programa só foi analisado com base na comparação das
respostas das famílias antes e depois do programa, encontrando, portanto, resultados positivos
de percepção das famílias. Loeb e York (2014), por sua vez, avaliam o efeito do programa
READY4K, cujas escolas participantes enviam mensagens de texto aos pais para ajudá-los no
processo de alfabetização dos filhos. Os autores encontram que o programa aumenta mais o
engajamento dos pais em atividades dentro de casa (efeito entre 0,22 e 0,34 desvio-padrão) do
que o envolvimento dos pais em atividades na escola (0,13 a 0,19 desvio-padrão).
Outro resultado interessante, apontado na literatura, refere-se ao ponto levantado por Carter
(2002) e Van Voorhis et al. (2013), que mostram que o pouco envolvimento dos pais pode ser
causado por uma falta de conhecimento em como participar/envolver-se ou por falta de
conhecimentos específicos (por exemplo, em matemática). Nesse sentido, programas como o
Abriendo Puertas e YMCA, com encontros e conversas, mostram-se eficazes para informar os
pais sobre a importância da assistência em casa. Por outro lado, o esforço de envolvimento feito
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pelos pais pode estar relacionado ao efeito crowding out. Houtenville e Conway (2008) encontram
que o efeito do esforço dos pais no desempenho acadêmico dos filhos é superior aos efeitos dos
recursos da escola, mas que os pais parecem reduzir seus esforços quando aumentam os
recursos da escola, sendo esse último conhecido por efeito crowding out.
Adicionalmente, um aspecto interessante sobre o envolvimento dos pais nas atividades
escolares dos filhos diz respeito à heterogeneidade dos efeitos por idade dos alunos. Os efeitos
de programas de incentivo à participação dos pais parecem ser mais fortes quando as crianças
são mais novas, seja porque as crianças respondem mais aos incentivos dos pais (Desforges,
2003), ou porque os professores de crianças menores incentivam mais o envolvimento dos pais
(Epstein e Dauber, 1991). Outra heterogeneidade encontrada na literatura refere-se à etnia dos
pais e alunos analisados. Encontram-se efeitos mais fortes para o envolvimento de pais latinos
e pais negros (Loeb e York, 2014). Alguns autores acreditam que a relação mais estreita entre
pais e filhos de famílias latinas podem explicar os efeitos potencializados para esse grupo de
indivíduos (Carter, 2002).

“ (...) expectativas futuras dos pais com relação à
educação dos filhos apresentaram efeitos positivos
importantes no desempenho escolar deles.”
Uma vez avaliados programas que aumentam o engajamento dos pais, muitos estudos verificam
quanto desse aumento de participação se reflete em medidas de desempenho dos filhos. Nesses
estudos, resultados diferentes são encontrados, principalmente em relação às diferentes
dimensões de engajamento consideradas (em casa ou na escola). Em geral, a maior parte
desses estudos encontra efeitos positivos do envolvimento dos pais no desempenho (Kraft e
Dougherty, 2013; Mo e Singh, 2008; Macintosh, 2008; Carter, 2002; Houtenville e Conway, 2008;
Wang et al., 2014; Jeynes, 2012). Entre as medidas de engajamento, destacam-se o
engajamento dentro de casa, em particular as aspirações futuras. Na mesma direção, Carter
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(2002) e Van Voorhis et al. (2013), por exemplo, encontram que o envolvimento dos pais dentro
de casa tem impacto maior do que envolvimento deles em atividades na escola. Em relação
especificamente às aspirações dos pais, Mo e Singh (2008) e Cunha et al. (2013) apontam que
as expectativas futuras dos pais com relação à educação dos filhos apresentaram efeitos
positivos importantes no desempenho escolar deles. Cunha et al. (2013) propõem um modelo
teórico para avaliar os efeitos das expectativas das mães no desenvolvimento dos filhos. Eles
encontram que, se as mães afroamericanas de baixa renda atingissem as expectativas do
investimento no desenvolvimento cognitivo de mães da pesquisa CNLSY/79, o efeito positivo no
estoque de habilidade cognitiva aos dois anos seria de 1% a 5%. Topor et al. (2010) mostraram
que o efeito do engajamento dos pais desaparece quando outras variáveis são controladas, como
a qualidade e a autopercepção sobre a relação entre pais e professores.
Por outro lado, outros estudos não encontraram efeitos do envolvimento dos pais em
desempenho, principalmente nas notas de matemática (Mo e Singh, 2008; Jimenez e Sawada,
1999).
Poucos estudos, como o trabalho de Philips (2011), encontram efeitos negativos. Apesar de no
geral, a autora encontrar efeitos positivos entre atividades de interação entre mães e filhos e
desempenho escolar como grande parte da literatura, um padrão observado no trabalho foi que
o maior tempo entre mãe e filho durante as refeições (uma das diversas medidas de uso do
tempo que o trabalho aborda) afeta negativamente as habilidades verbais de crianças até dois
anos de diferentes etnias e com mães de diferentes escolaridades. Esse efeito contraintuitivo
pode ser explicado, porque o maior tempo utilizado dessa forma pode significar menor tempo em
outras atividades, cujos efeitos são mais relevantes para o desenvolvimento escolar das
crianças, como a leitura e até mesmo tempo na escola, que não estão sendo controladas nas
regressões.
Ainda em relação ao desempenho dos alunos, uma grande parte dos estudos identifica o efeito
do engajamento sobre o desempenho acadêmico e o desenvolvimento cognitivo. Já o estudo de
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Gertler et al. (2007) preocupa-se em analisar os efeitos sobre reprovação e evasão do programa
Apoio a la gestión escolar (AGE), que financia melhorias em infraestrutura (ou materiais)
propostas por associações de pais. De acordo com os resultados do estudo, o programa reduziu
a proporção de alunos reprovados em 5%, porém não foram encontrados efeitos significantes
sobre a taxa de evasão.
Com relação às heterogeneidades dos efeitos, muitos estudos analisam como o efeito do
engajamento dos pais no desempenho muda com a idade dos filhos. Nesse sentido, os efeitos
sobre o desempenho, assim como a intensidade do engajamento, também se mostraram maior
para crianças menores (Weiss e Lopez, 2015; Van Voorhis et al., 2013). Ao contrário de outros
estudos da literatura, que encontram efeitos maiores do engajamento dos pais para filhos
menores, Carter (2002) estima que o envolvimento dos pais permanece importante mesmo
quando os filhos atingem a adolescência, principalmente no papel dos pais em aumentar a
confiança dos filhos e incentivar a sua autonomia.
Macintosh (2008) avalia, ainda, a diferença dos resultados por gênero, encontrando que meninas
respondem menos (em termos de desempenho) a certas atitudes dos pais (como a importância
que dão ao desempenho e à maior escolaridade na vida dos filhos). Com relação ao efeito
diferenciado por etnia, diversos estudos encontram efeitos positivos maiores do engajamento
dos pais no aprendizado dos alunos hispânicos e negros (Carter, 2002; Loeb e York, 2014; Wang
et al., 2014).
Vale ressaltar que, os surveys de estudos sobre avaliação do impacto do envolvimento dos pais,
apoio dos pais e educação familiar sobre o desempenho das crianças destacam o baixo rigor
técnico desses estudos, tais como: ausência de dados socioeconômicos relevantes; problemas
na definição dos grupos de controle; e utilização de indicadores subjetivos (Desforges, 2003;
Smith et al., 2013; Mattingly et al., 2002).
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Assim sendo, pode-se concluir que, de acordo com os estudos levantados, o envolvimento dos
pais nas atividades escolares de seus filhos é mais eficaz, em termos de melhoria de
desenvolvimento deles, no que diz respeito às atividades realizadas dentro do lar, em oposição
às atividades realizadas no âmbito da escola, que requerem o comprometimento por parte da
escola (funcionários e diretor). Além disso, o efeito da participação dos pais difere em relação ao
gênero e idade dos filhos e etnia das famílias: as meninas respondem menos aos estímulos dos
pais; o envolvimento dos pais é mais eficaz quanto menor os filhos e as famílias latinas e negras
parecem atingir resultados mais expressivos.
É importante salientar que, para os programas de estímulo ao envolvimento dos pais atingirem
os resultados pretendidos, eles devem levar em conta as especificidades da população de
interesse (professores, alunos, pais e comunidade), por exemplo, trazendo a comunidade para
participar ativamente e de forma conjunta no desenho do programa, para que se adequem às
reais necessidades e levem em conta os principais obstáculos enfrentados por essa população,
uma vez que fatores culturais podem interagir de forma diferente com o programa e serem
decisivos para determinar sua efetividade. Assim, conforme enfatizado pela literatura, pais com
diferentes backgrounds (diferentes situações socioeconômicas, migratórias ou de nível de
instrução, entre outros) têm a possibilidade de se engajarem de forma eficaz na vida escolar do
filho, se direcionados de forma adequada.
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Os artigos aqui relacionados foram organizados em três quadros da seguinte forma:

a)

Quadro
2.1

Estudos que focam no efeito de formas e
programas de incentivo ao maior
envolvimento dos pais (mecanismo);

b)

Quadro
2.2

Estudos que avaliam tanto o efeito de
programas no engajamento dos pais, quanto
os seus impactos sobre o desempenho dos
alunos (mecanismo e efeito);

Quadro
2.3

Estudos voltados para a avaliação do impacto
da participação dos pais em medidas de
desempenho dos filhos (efeito).

c)

Todos os artigos citados nos três quadros mencionados encontram-se resumidos no Apêndice A.
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Parte I
Fichamento dos artigos sobre os efeitos
da aproximação entre escola e família
no engajamento dos pais
14

A Quantitative Synthesis of Family Engagement
Interventions: A Preliminary Examination in Rural Context.
(Smith et al., 2013)
Objetivo
Entender qual tipo de envolvimento dos pais é mais prevalente em áreas rurais e examinar
intervenções específicas utilizadas nesse contexto.

Pontos importantes
a) Em áreas rurais, o envolvimento dos pais é ainda mais significante (Witte e Sheridan, 2011);
b) Distinção entre modelos de envolvimento dos pais (parent involvement) e parceria escolafamília (family school partnerships): os primeiros focam na estrutura e no efeito de cada sistema
(escola e lar) isoladamente, já os segundos focam na relação entre os sistemas e o efeito
combinado.

Método
Examinam 76 estudos voltados às intervenções tanto de envolvimento dos pais quanto parceria
escola-família, e pesquisadores treinados classificam esses estudos.

Resultado
i) Estudos voltados às áreas rurais são escassos; ii) Estrutura (escola e lar): mais de 83% dos
estudos voltados à área rural utilizam intervenções baseadas em técnicas de gerenciamento
comportamental. Metade dos estudos se baseia em estratégias de resolução de problemas e
planejamento e menos de 20% no envolvimento dentro da escola; iii) Relação entre escola e lar:
metade se baseia na relação pais-filho. A relação pais-professores é abordada por menos de
20% dos estudos, assim como práticas conjuntas entre esses atores.
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Child Trends’ Evaluation of the Abriendo Puertas/Opening
Doors Program: Executive Summary and Discussion Brief.
(Moore et al., 2014)
Objetivo
Reportar os resultados da avaliação do programa Abriendo Puertas realizada pelo Child Trends.

Programa
Programa voltado para pais latinos de crianças em idade pré-escolar nos EUA, com o objetivo
de promover práticas que melhoram o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos, a liderança
e a proteção dos pais. Iniciou em 2007 e já atingiu a marca de 30 mil pais de baixa renda. A
vertente de participação dos pais conta com dez encontros educacionais e de discussão. Entre
os objetivos específicos do programa estão: ensinar os pais a promover o aprendizado dos filhos;
orientar os pais a responder de forma correta às expressões emocionais dos filhos; manter os
filhos fisicamente saudáveis; e estimular os pais a lutar pelo bem-estar dos seus filhos.

Pontos importantes
“Pais que ajudam emocionalmente os filhos, que são mais envolvidos na vida escolar e que
monitoram as atividades dos filhos, têm menores chances de ter filhos que abandonam a escola”.
(Rumberger, R. W. 2001).

Método
O programa contou com 922 pais (89% imigrantes), alocados aleatoriamente entre tratamento
(468 participaram do programa) e controle (454 não participaram). A coleta de dados foi feita em
três momentos: a primeira realizada presencialmente com todos os envolvidos, a segunda por
telefone entre cinco e seis semanas após o fim do programa e a terceira somente com os tratados
14 semanas após o fim do programa. Foram realizados, ainda, estudo de implementação que
Parte I - Fichamento dos artigos sobre os efeitos da aproximação
entre escola e família no engajamento dos pais
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consistiram em grupos focais e questionários de satisfação com os pais e entrevistas com
agentes envolvidos no programa.

Resultados
O programa mostrou-se eficaz em aumentar as práticas dos pais relacionadas ao maior
aprendizado dos filhos, como atividades dentro de casa, leitura, entre outros (não especificam o
tamanho do efeito). Por outro lado, o programa não parece ter tido efeito em áreas como melhora
na alimentação e práticas saudáveis dos filhos.
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School programs and teacher practices of parent
involvement in inner-city elementary and middle schools.
(Epstein e Dauber, 1991)
Objetivo
Examinar o efeito dos programas voltados à aproximação entre os pais e as atividades escolares
(por meio de atitudes e práticas dos professores) e o efetivo envolvimento dos pais nas atividades
escolares dos filhos.

Pontos importantes da revisão
Epstein (1987) identifica cinco tipos de envolvimento dos pais: i) obrigações básicas da família;
ii) obrigações básicas escolares; iii) envolvimento dos pais na escola; iv) envolvimento dos pais
em tarefas escolares em casa; v) envolvimento dos pais nas tomadas de decisão na escola.

Método
Amostra: 171 professores em cinco elementary schools e três middle schools de Baltimore, nos
EUA, escolhidas aleatoriamente dentro de um conjunto de escolas com baixos resultados
educacionais e com alunos de baixa renda.
Variáveis: relacionas às atitudes e práticas de professores em relação ao envolvimento familiar,
coletadas a partir de um questionário aplicado aos professores.
Método: análise de correlação e de regressão múltipla. Variável dependente: intensidade do tipo
de envolvimento na escola para três tipos de envolvimento (comunicação, voluntariado e tarefas
escolares em casa). Variáveis explicativas: tipo de escola (elementary ou middle); anos de
experiência do professor; percentual de alunos com desempenho insatisfatório; importância do
tipo de envolvimento dada pelo professor.

Resultados
i) Professores de elementary schools se preocupam mais com programas voltados ao
envolvimento dos pais do que professores de middle schools; ii) Professores de menores anos
escolares utilizam-se de mais práticas voltadas ao envolvimento dos pais nas atividades
escolares; iii) ao autores não encontram relação entre as habilidades dos alunos (reportadas
pelos professores) e as práticas de envolvimento familiar; iii) há mais práticas de voluntariado
em elementary schools; iv) anos de experiência do professor afetam negativamente a prática de
professores em relação ao envolvimento familiar.
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School Policy and Parental Involvement: Research Results.
(Epstein, 1984)
Objetivo
Responder às seguintes questões para ajudar as escolas na tomada de decisão: a) deve-se
incentivar a participação dos pais como tutores em casa ou voluntários na escola?; e b) para
melhorar o conhecimento dos pais sobre a educação dos filhos é necessário um programa de
atividades bem estruturado ou bastam telefonemas, anotações e reuniões? A relevância de tais
questões se justifica pelo fato de apesar de estar bem documentada a importância de
envolvimento familiar na educação dos filhos, não se sabe ao certo quais tipos de envolvimento
são mais benéficos.

Método
1) Amostra: pesquisa conduzida pelo Center for Social Organization of School at Johns Hopkins
University. Foram utilizados dados de 3.698 professores e diretores de alunos do 1º, 3º o e 5º
anos de 600 escolas públicas em 16 distritos em Maryland.
2) Variáveis: as variáveis utilizadas tratam sobre as atitudes dos professores e diretores em
relação ao envolvimento dos pais e como eles incentivavam a participação dos pais nas
atividades escolares dos filhos em casa.
3) Método: foram escolhidos aleatoriamente 82 professores para um experimento, variando a
intensidade do incentivo ao envolvimento dos pais. Em seguida, 1.269 pais, cujos filhos tinham
aulas com esses professores, responderam a um questionário.

Resultados
Ambos os tipos de envolvimento são benéficos: pais ativos nas atividades da (e na) escola
ajudam e encorajam professores a pedir ajuda dos pais nas tarefas escolares dos filhos. Já se
professores envolvem os pais nas tarefas escolares em casa, há um efeito potencializado em
aumentar o entendimento da importância de suas ações no desenvolvimento escolar dos filhos.
A autora finaliza dizendo que se tivesse que escolher um dos caminhos, optaria pelo incentivo
ao envolvimento dos pais nas atividades em casa.
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Defining family engagement among Latino Head Start
parents: A mixed-methods measurement development
study. (McWayne et al., 2013)
Objetivo
As medidas de envolvimento familiar foram construídas com base em um modelo cultural de
americanos e europeus, o que pode não fazer sentido para outros tipos de família. Sendo assim,
os autores buscam entender os conceitos de envolvimento familiar para a população latina.

Método
1) amostra: i) a primeira parte do estudo foi realizada com 113 pais que fazem parte de 14
programas Head Start6 em Nova York; ii) a segunda parte do estudo levantou informações com
650 cuidadores dois anos após o primeiro estudo;
2) método: i) na primeira parte do estudo, com o objetivo de identificar os domínios de
envolvimento familiar, realizaram-se 17 grupos focais com os pais sobre as suas aspirações, as
suas atitudes e práticas relacionadas ao desenvolvimento e educação dos seus filhos; ii) a
segunda parte do estudo buscou avaliar a validade das medidas levantadas a partir da aplicação
de questionários aos cuidadores. Os dados foram descritos por meio de uma análise fatorial.

Resultados
Os autores encontraram quatro dimensões de envolvimento familiar entre famílias latinas, que
fazem parte do programa Head Start. A partir dessas dimensões, eles criaram os instrumentos
chamados: Parental Engagement of Families from Latino Background (PEFL, em sua versão em
inglês); e o Participación Educativa de Familias Latinas (PEFL, em sua versão em espanhol). As
dimensões consideradas pelos autores foram: i) Educação básica: refere-se a ensinar o básico
aos filhos com relação às relações pessoais, conhecimento acadêmico, cultural; ii) Educação
suplementar: que engloba os esforços dos pais para criar experiências estimulantes e para
expandir o conhecimento dos filhos para além do programa Head Start; iii) Participação dos pais
na escola: a partir de reuniões na escola e da participação no programa Head Start; e iv): que se
refere ao esforço dos pais para ensinar a importância da educação no futuro dos seus filhos.

Quatro dimensões
de envolvimento
familiar:

6

Head Start é um programa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos que
oferece educação, serviços abrangentes que envolvem os pais, da saúde, da nutrição, às crianças de baixa
renda e suas famílias.
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Parent and Family Involvement in Education, from the
National Household Education Surveys Program of 2012.
(Noel, Stark e Redford, 2013)
Objetivo
Apresentar estatísticas dos dados da National Household Education Surveys Program (NHES) e
da Parent and Family Involvement in Education (PFI).

Método
Foram utilizados dados de duas pesquisas: a) A NHES cobre 50 estados dos EUA e é uma pesquisa
feita por e-mail entre 2011 e 2012. A pesquisa teve foco no levantamento de informações sobre o
envolvimento dos pais na educação dos filhos; b) A PFI é uma pesquisa amostral (17.563
observações) representativa para alunos de todas as escolas norte-americanas desde o jardim da
infância até o 12º ano. A pesquisa é respondida pelos pais, responsáveis ou cuidadores.

Resultados
A análise descritiva dos dados mostra que: i) 87% dos pais disseram que recebem algum tipo de
informação da escola sobre a escola; ii) 57% dos pais afirmam que recebem informação das
escolas especificamente sobre os seus filhos; iii) 76% dos alunos têm pais que frequentam
regularmente as reuniões da escola com os professores; iv) 42% dos alunos possuem pais que
se voluntariam a alguma atividade na escola; v) 58% dos alunos possuem pais que participam
do financiamento da escola; vi) 96% dos alunos fizeram alguma tarefa escolar fora da escola (em
casa) e, dentre eles, 67% teve a tarefa corrigida por um membro da família.

Envolvimento dos pais com a escola

Comunicação

87%

57%

76%

dos pais recebem
informações da escola
sobre a escola

dos pais recebem
informações da escola
sobre seus filhos

dos pais frequentam
regularmente as
reuniões

Tarefas escolares

96%

67%

58%
42%

dos pais participam
no financiamento
da escola

dos pais se
voluntariam em
atividades na escola

dos alunos tiveram a tarefa corrigida
por um membro da família

dos alunos realizam tarefas
escolares em casa
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Parents’ Relationships and Involvement: Effects on
Students’ School Engagement and Performance.
(Mo e Singh, 2008)
Objetivo
Avaliar o envolvimento e a relação dos pais com engajamento escolar comportamental, cognitivo
e emocional (efeito indireto) e desempenho acadêmico (efeito direto) dos filhos.

Pontos importantes
a) Pais tendem a ser menos envolvidos na vida escolar dos filhos no Ensino Médio (middle
school) do que no Ensino Fundamental (elementary school - Downs, 2001; Johnston, 1998). Uma
hipótese levantada por Simons-Morton e Crump (2003) é que normalmente as escolas de Ensino
Médio são maiores e mais afastadas da vizinhança. Davis e Lambie (2005) apontam para dois
fatores: i) o maior interesse por parte dos jovens em colegas do que pessoas do núcleo familiar;
e ii) a falta de planejamento escolar em manter a relação com os pais. Apesar disso, o
envolvimento dos pais permanece sendo relevante nessa etapa escolar (Catsambis, 2001); b) o
envolvimento dos pais é um constructo multidimensional com múltiplos domínios (Singh, et al..,
1995); c) o engajamento escolar pode ser definido em três dimensões: cognitivo, emocional e
comportamental (Fredericks, Blumenfeld e Paris, 2004).

Método
1) Amostra: os dados utilizados são do Wave I - National Longitudinal Study of Adolescent Health
(Add Health – 1994 e 1995), com dados de desempenho escolar de 1.235 alunos de sétimo e
oitavo ano e suas experiências familiares.
2) Variáveis: entre as variáveis de interesse pode-se citar: a) Desempenho escolar: média dos
conceitos de quatro disciplinas: matemática, ciências, estudos sociais e artes linguísticas (leitura,
escrita, etc.); b) Engajamento escolar: b.1) comportamental: média de quatro itens com escala
variando de “nunca” a “todos os dias”: com que frequência você: “teve problema de relação com
seu professor?”; “teve problema de relação com seus colegas?”; “teve dificuldade em prestar
atenção na aula?”; “teve dificuldade em terminar suas atividades escolares?”; b.2) Emocional:
média de cinco itens: “Você se sente próximo das pessoas na sua escola?”; “Você se sente parte
da escola?”, “Você se sente feliz na escola?”, “Os professores tratam os alunos de forma justa?”,
“Você se sente seguro na escola?”; b.3) Cognitivo: média de dois itens com escala entre 1
(pouco) e 5 (muito): “Quão provável é você entrar na faculdade?”, “Quanto você quer entrar na
faculdade?”; c) Envolvimento dos pais: c.1) Envolvimento dos pais na escola: soma de seis itens
dicotômicos respondidos pelos filhos: conversou com a mãe sobre suas notas ou trabalhos
escolares, realizou algum trabalho escolar com ajuda de sua mãe, conversou com sua mãe sobre
coisas que passam com você na escola e as mesmas três perguntas em relação ao pai; c.2)
Relação entre pais e filhos: composição de cinco itens com escala entre 1 (pouco) e 5 (muito)
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respondidos pelo aluno: seus pais se importam contigo, sua família te entende, quer sair de casa,
família se diverte unida e família presta atenção em você; c.3) Aspiração dos pais: composição
de quatro itens com a mesma escala que a anterior respondidos pelos alunos: “Quão
desapontada sua mãe ficaria se você não terminasse o Ensino Superior?”, “se não terminasse o
Ensino Médio?” e as mesmas questões em relação ao pai.
Método: modelo estrutural (SEM). O envolvimento dos pais no estudo tem três dimensões:
relação entre pais e filhos, envolvimento dos pais com a escola e aspiração futura para os filhos.

Resultados
A relação entre pais e filhos teve efeito no envolvimento escolar dos filhos, mas não no
desempenho. A aspiração dos pais teve efeito positivo no desenvolvimento cognitivo/emocional
e no desempenho. O envolvimento dos pais na escola teve efeito direto no desenvolvimento
cognitivo, mas efeito direto também no desempenho.
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Family background, parental involvement, and academic
achievement in Canadian schools. (Macintosh, 2007)
Objetivo
Encontrar quais variáveis, que medem as características e atitudes dos pais, afetam mais o
desempenho escolar dos alunos.

Método
1) Amostra: amostra representativa de 6.793 alunos canadenses de 5 a 18 anos. Dados do
Statistics Canada Survey of Approaches to Educational Planning;
2) Método: modelos de probabilidade ordenada, em que a variável dependente é a resposta a
uma questão subjetiva sobre a percepção dos pais sobre o desempenho escolar dos filhos. As
variáveis explicativas sobre as atitudes dos pais também são respostas subjetivas.

Resultados
O autor encontrou que as duas variáveis relacionadas ao engajamento dos pais, que se
mostraram mais importantes para explicar a percepção deles sobre o desempenho dos filhos,
foram: i) a importância que os pais dão para o desempenho escolar dos filhos; e ii) o incentivo à
maior escolaridade na vida dos filhos (aspiração futura). Os resultados mostraram, também, que
as atitudes positivas dos pais em relação à educação, independentemente da situação financeira
e escolaridade dos pais, são importantes para o desempenho percebido pelos pais. O autor
também destaca que há heterogeneidade do efeito por gênero, uma vez que as meninas
parecem responder menos às atitudes dos pais do que os meninos.
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One step at a time: the effects of an early literacy text
messaging program for parents of preschoolers. (Loeb e
York, 2014)
Objetivo
Avaliar o efeito do programa READY4K!. Em geral os programas que se mostram eficazes não
são factíveis, seja pela demanda de tempo, pelo esforço que exigem dos pais ou pelo seu alto
custo. Uma vez que o programa READY4K! não tem nenhum impedimento desse tipo, torna-se
interessante avaliá-lo.

Programa
Programa que envia mensagens de texto aos pais para ajudá-los no processo de alfabetização
dos filhos. Busca quebrar a barreira de complexidade que os pais normalmente sentem ao terem
que ajudar seus filhos, por meio de passos pequenos e fáceis de serem cumpridos
continuamente ao longo do ano.

Método
1) Amostra: a amostra constitui-se em 519 pais de crianças na pré-escola (quatro anos) das
escolas do San Francisco United School District que concordaram em participar do programa
(para tanto receberam pequena remuneração). Metade das escolas foi escolhida aleatoriamente.
Os dados dos pais referem-se a pesquisas antes e depois do experimento (não sabiam quais
pais faziam parte dos grupos de tratamento e controle) e os dados dos professores a pesquisas
depois do experimento.
2) Variáveis: para cada variável de resultado (pais, professores e crianças), foram estimados
quatro modelos: a) somente variável de tratamento; b) controles para efeito fixo da região (dado
que aleatorizaram em cada região); c) variável não balanceada adicionada como controle; d)
inclusão das demais covariadas.
3) Método: o balanceamento entre os grupos de controle e tratamento mostrou-se adequado,
com exceção de uma variável relacionada à atividade em casa, mas foi feito ajuste estatístico
para calcular o efeito do tratamento. Para as variáveis de atividade dos pais em casa, utilizou-se
análise fatorial com o intuito de criar uma variável composta que medisse tal fator. Os efeitos
heterogêneos de raça também foram checados ao se incluir a interação do tratamento com
dummy de raça na regressão. Foi feita uma análise para checar se a taxa de atrito teve
importância nos resultados.
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Resultados
Aumento entre 0,22 dp (no desvio-padrão) e 0,34 dp no engajamento dos pais em atividades no
lar, cujos focos são a alfabetização dos filhos (por ex.: contar histórias), e elevação entre 0,13 dp
e 0,19 dp no envolvimento dos pais nas escolas (por ex.: se interessar pelo aprendizado do filho).
O efeito no aprendizado dos alunos foi entre 0,21 dp a 0,34 dp. Os resultados também apontaram
para: a) atividades mais específicas são mais eficazes que aquelas gerais; b) pequena diferença
captada entre raça, com efeitos maiores em hispânicos e negros.
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The Impact of Parent/Family Involvement of Student
Outcomes: An Annotated Bibliography of Research from the
Past Decade. (Carter, 2002)
Objetivo
Levantamento dos estudos realizados na década de 1990 sobre o impacto do envolvimento dos
pais no desempenho dos alunos.

Método
Organizam os estudos em três áreas: a) estudos que avaliam a eficácia de programa, cujo
objetivo é aumentar o envolvimento dos pais para melhorar desempenho acadêmico; b) estudos
que avaliam o efeito do comportamento e das características da família no desempenho escolar
dos alunos; e c) estudos que avaliam pesquisas sobre o envolvimento familiar na escola.

Resultados
i) O envolvimento dos pais tem um efeito significativo no desempenho escolar em todas as etapas
escolares (Ensino Fundamental e Médio), sendo que há diferenças significativas em relação à
etnia, ao background socioeconômico e cultural; ii) Envolvimento dos pais dentro de casa tem
um impacto maior do que o envolvimento dos mesmos em atividades dentro da escola; iii) O
envolvimento dos pais permanece importante quando os filhos atingem a adolescência,
principalmente o apoio dos pais no sentido de mostrar confiança e desenvolver a autonomia dos
filhos (Christenson e Christenson, 1998; Deslandes et al., 1997; e Kellaghan et al.,1993); iv) O
envolvimento dos pais desde cedo ajuda os filhos na transição do jardim de infância para o
primário; v) A ajuda dos pais nas lições de casa dos filhos deve ser focada na assistência e no
desenvolvimento da autonomia e não pode ser uma intervenção direta; vi) Os programas de
estímulo ao envolvimento dos pais devem levar em conta aspectos culturais das famílias e as
necessidades locais, pois tais diferenças podem tornar o programa inócuo (Brough e Irvin, 2001;
Christenson e Sheridan, 2001); vii) A falta de envolvimento dos pais pode ser causada por uma
falta de conhecimento em como fazer isso (National Council of Jewish Women, 1996; Quigley,
2000; Simmons et al., 1993); viii) Professores devem ser treinados para promover o envolvimento
dos pais na educação dos filhos, isso porque muitas vezes os professores desconhecem
métodos eficazes para tal (Kessler-Sklar e Baker, 2000; National Council of Jewish Women,
1996).
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Parental Effort, School Resources, and Student
Achievement. (Houtenville e Conway, 2008)
Objetivo
Investigar o papel do envolvimento dos pais no desempenho acadêmico dos filhos.

Pontos importantes
a) O esforço dos pais é uma resposta a mudanças nos recursos da escola e a outros fatores, de
forma que não é um fator capturado de maneira satisfatória por variáveis invariantes no tempo,
como são geralmente as variáveis de background familiar; b) Hanushek (1992) discute a
dificuldade de capturar a qualidade do envolvimento dos pais devido à limitação dos dados e
decide por utilizar variáveis de background familiar como proxy; c) A variável “esforço” é
potencialmente endógena. Foi realizado teste de robustez estimando uma equação de dois
estágios, sendo o esforço dos pais o primeiro estágio, e o desempenho escolar, como equação
de interesse. O fato de a família ter regras em relação às tarefas domiciliares foi utilizado como
instrumento. O efeito do esforço continuou sendo positivo e significante em quatro das cinco
especificações testadas.

Método
1) Amostra: a base de dados utilizada foi a National Education Longitudinal Study (NELS), sendo
10.382 estudantes de 815 escolas públicas.
2) Variáveis: entre as variáveis de interesse pode-se citar: a) Medidas de esforço dos pais (escala
com três pontos): frequência em que os pais: a.1) discutem atividades ou eventos de interesse
da criança; a.2) discutem conteúdo das aulas; a.3) discutem a escolha de cursos ou programas
na escola; a.4) comparecem a reuniões escolares; a.5) voluntariam-se a trabalhos na escola; b)
Medidas de recursos escolares: gastos por aluno; e, c) Medidas de desempenho: pontuação nas
provas padronizadas de matemática e leitura (a pontuação na décima série é a variável
explicada, e a pontuação na oitava série é utilizada como controle para capturar valor adicionado,
além de capturar efeitos não observados).
3) Método: inclui o esforço dos pais como insumo na função de produção educacional. O esforço
dos pais é dado como função de características do aluno, dos pais, do lar e da escola. O modelo
teórico utilizado é similar ao apresentado em Todd e Wolpin (2003), mas simplificado para focar
no esforço dos pais. Os pais maximizam sua utilidade que é função do desempenho acadêmico
dos filhos, bem como de consumo e lazer, sujeito à: a) função de produção de desempenho, que
depende de esforço dos pais e recursos escolares; b) restrição de tempo, que é a soma de horas
trabalhadas, lazer e esforço dos pais; c) restrição orçamentária. Resultado do modelo implica
que a resposta do esforço dos pais em relação a mudanças nos recursos da escola é ambígua,
uma vez que não é claro se esses dois fatores são substitutos ou complementares. O efeito total
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do recurso escolar (S) no desempenho (A) é definido como a soma de efeito indireto e efeito
direto (em que “E” é o esforço dos pais):
Efeito indireto:

𝜕𝐴
𝜕𝐸

Como por premissa vale

𝑥

𝜕𝐸
𝜕𝑆

𝜕𝐴
𝜕𝐸

e Efeito direto:

≥ 0, então se

𝜕𝐸
𝜕𝑆

𝜕𝐴
𝜕𝑆

< 0 , o efeito indireto é negativo, o que explicaria

os efeitos fracos ou nulos do recurso escolar no desempenho, que são encontrados na literatura
(muitos trabalhos encontram efeito nulo de políticas de aumento de verba na educação para o
desempenho dos alunos).

Resultados
Podem-se destacar dois resultados principais: i) Efeito positivo do esforço dos pais no
desempenho acadêmico dos filhos, comparativamente grande em relação aos recursos da
escola e que não é capturado por variáveis de background familiar; ii) os pais parecem reduzir
seus esforços quando aumentam os recursos da escola, sugerindo que existe um efeito crowding
out dos recursos escolares, apesar de não conseguirem encontrar esse efeito de forma
substancial nos dados disponíveis. Em relação ao primeiro conjunto de resultados (i), foram
estimadas regressões OLS separadas para cada uma das cinco variáveis de esforço dos pais
(dummies para “às vezes” e “frequentemente” de acordo com o nível da escala) e demais
controles. Das cinco variáveis de esforço dos pais, apenas a variável referente ao voluntariado
na escola não se mostrou positivamente significante em relação ao desempenho escolar. Em
relação à magnitude, uma mudança de nunca (1) para às vezes (2) tem um efeito maior do que
seis anos de educação a mais dos pais ou 1.000 dólares a mais nos gastos por aluno. Além
disso, a inclusão desses fatores de esforço não mudou significativamente os demais betas da
equação. Já o segundo conjunto de resultados (ii) estima regressões probit para as 5 medidas
de esforço dos pais, incluindo como variável explicativa os gastos por aluno e demais controles.
Sempre que aparece significante, o sinal é negativo.
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Parental involvement and African American and European
American adolescents' academic, behavioral, and
emotional development in secondary school. (Wang, Hill e
Hofkens, 2014)
Objetivo
Examinar o efeito do envolvimento familiar na educação dos filhos ao longo das etapas escolares
(middle e high school, ou Ensinos Fundamental e Médio no Brasil) e como esse envolvimento
impacta o desempenho acadêmico dos filhos, seus comportamentos e emoções.

Pontos importantes da revisão
O Ensino Médio é marcado por uma redução no desempenho acadêmico, na motivação dos
alunos, no aumento de problemas comportamentais e no aumento de sintomas de depressão
para os alunos (Eccles, 2007; Wang e Eccles, 2012). Nesse sentido, o envolvimento da família
nessa fase pode ser importante para reduzir esses efeitos (Catsambis, 2001; Ratelle et al., 2004).
No entanto, nota-se que o envolvimento familiar tende a cair nessa etapa escolar (Eccles e
Harold, 1996). Além disso, muitos estudos tratam o envolvimento dos pais como estático, quando
este muda com o crescimento dos filhos (Dotterer et al., 2008; Zhang et al., 2011). Os autores
reiteram a importância da expectativa dos pais com relação ao futuro dos filhos e a forma como
elas comunicam tal expectativa aos filhos (além das formas de envolvimentos dos pais já
estabelecidas na literatura, como o envolvimento em casa e o envolvimento na escola - Hill e
Tyson, 2009).

Método
1) Amostra: 1.400 alunos de 23 escolas públicas de Maryland ao longo do 7º, 9º e 11º anos.
Esses alunos são parte da iniciativa Maryland Adolescent Development in Context Study, que
buscou examinar a influência do contexto dos alunos no desempenho acadêmico. A base de
dados consistiu-se em: a) Dados coletados a partir de questionários, entrevistas e outros
levantamentos nas escolas.
2) Variáveis - a) de desempenho: média das notas em inglês, matemática, ciências e ciências
sociais em todos os anos; b) de problemas de comportamento: autorresposta com perguntas
sobre vandalismo, falta na escola, brigas, roubos e problemas com a polícia nos últimos três
meses; c) sobre sintomas de depressão: Children’s Depression Inventory ao longo de todos os
anos escolares; d) de envolvimento familiar: resposta dos pais ao Family Management Study; e)
de comunicação preventiva: comunicação dos pais para prevenir problemas de comportamento
dos filhos; f) de incentivo à independência: capacidade dos pais de promover oportunidades para
os filhos assumirem responsabilidade nas suas tarefas escolares e resolverem problemas
sozinhos; g) de estrutura familiar: capacidade dos pais de criar rotina e guias para tarefas
escolares; h) de aspiração futura com relação à educação; i) demográficas.
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3) Método: modelo hierárquico com o objetivo de testar como os fatores de envolvimento familiar
mudam ao longo do tempo: a) Modelo 1 (within person): como os fatores diferem entre os
indivíduos; b) Modelo 2 (between person): como fatores diferem devido às suas características
demográficas; c) Modelo 3: qual é a relação entre os fatores e o desempenho escolar dos filhos;
d) Modelo 4: como os fatores de envolvimentos dos pais se relacionam com os problemas
comportamentais dos filhos; e) Modelo 5: como o envolvimento dos pais influencia os sintomas
depressivos dos filhos.

Resultados
i) A comunicação preventiva e de qualidade da educação decresce ao longo dos anos escolares
pesquisados (para as demais medidas, há crescimento); ii) Existem diferenças significativas em
relação à etnia e SES (pais negros e de baixa renda reportam menos comunicação, porém
melhor estrutura familiar e expectativas futuras sobre a educação); iii) Todas as medidas de
envolvimento são positivamente correlacionadas com o desempenho escolar dos 7º ao 11º anos;
iii) Aumentos de 1 desvio-padrão em: comunicação preventiva dos pais; qualidade da educação;
estrutura familiar; incentivo à independência; e aspirações futuras, estão relacionado a um
aumento de 0,11, 0,18, 0,20, 0,19 e 0,13 desvio-padrão, respectivamente, no desempenho
acadêmico dos filhos (diferenças observadas de acordo com as características demográficas dos
alunos); iv) A comunicação preventiva, a estrutura familiar e a aspiração futura dos pais reduzem
problemas comportamentais dos filhos (aumento de 1 desvio-padrão nesses fatores está
relacionado à redução de 0,06, 0,13 e 0,13 desvio-padrão nos problemas comportamentais,
respectivamente). Não há diferença relacionada a características demográficas; v) A redução
nos sintomas depressivos dos alunos está relacionada à melhora na qualidade da comunicação
entre pais e filhos, ao incentivo à independência e às expectativas dos pais com relação ao futuro
(sendo os efeitos heterogêneos de acordo com características demográficas: efeitos maiores
para famílias de baixa renda).
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The effect of teacher–family communication on student
engagement: Evidence from a randomized field experiment.
(Kraft e Dougherty, 2013)
Objetivo
Checar a eficácia da comunicação dos professores com pais e alunos no envolvimento escolar
dos alunos.

Método
1) Amostra: 140 alunos de 6º e 9º anos de uma escola em Boston, cuja maioria de alunos é
composta por minorias e de baixa renda no ano de 2010.
Variáveis: variáveis informando sobre a atenção em sala de aula, e a participação dos alunos
foram colhidas por auxiliares que acompanharam cada aluno ao longo do curso; informações
sobre as lições de casa foram consideradas completas quando entregues no prazo e com
conteúdo preenchido.
3) Método: experimento aleatório para identificar os efeitos e entrevistas para identificar os
mecanismos. Para a análise do efeito do tratamento, usa-se regressão logística e binomial
negativa, por conta da natureza da variável dependente. Alunos do grupo de tratamento
receberam mensagens e telefonemas diários durante os cinco dias do summer academy (um
curso obrigatório de quatro semanas para alunos que entrarão nos 6º e 9º anos). Os telefonemas
seguiam um protocolo, abordando a avaliação do comportamento do aluno em sala de aula, as
informações sobre as tarefas futuras e sugestões do que o aluno deveria fazer para manter ou
melhorar o seu desempenho. Já as mensagens de texto focavam na informação sobre o
desempenho e sugestões para manter ou melhorar o desempenho dos alunos. Foi realizada
aleatorização entre salas de aula (14 salas ao todo) para reduzir efeito de transbordamento.
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Resultados
I) Aumento de 40% (não significativo estatisticamente) nas taxas de lições de casa completas;
II) Aumento de 15% nas taxas de participação na sala de aula; III) Diminuição no percentual de
alunos que foram repreendidos em sala de aula em 25% (não foi possível isolar o efeito do
programa descontando efeitos de pares, que podem ter tido uma importância significativa no
experimento); IV) Efeitos diferentes para os alunos do sexto e nono anos: para lição de casa e
mau comportamento, os efeitos foram maiores no nono ano; já em relação à participação, o efeito
foi maior no 6º ano; V) Em relação aos mecanismos, as entrevistas apontaram para a importância
da relação mais forte entre os alunos e os professores, para maior envolvimento familiar e para
o aumento na motivação escolar dos alunos.

Efeitos da comunicação entre professores e alunos
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The Impact of a Collaborative Family Involvement Program
on Latino Families and Children’s Educational Performance.
(O’Donnell e Kirkner, 2014)
Objetivo
Avaliar o programa YMCA Family Involvement Project.

Programa
Teve início em 2008 na Califórnia. A ideia do programa foi, desde o princípio, envolver pais dos
grupos de interesse (latinos de baixa renda) e professores para desenharem as melhores
estratégias para aumentar e melhorar a relação dos pais com a escola. Com base nisso, o
programa oferecia: a) encontros semanais com as famílias para melhorar os níveis de educação
da família; b) treinamentos anuais, para colaboradores nas escolas, em métodos de apropriação
cultural para envolver essas famílias latinas; c) encontros mensais para promover melhor
comunicação e relação entre pais e professores. No programa, as famílias aprendiam sobre a
importância de como desenvolver determinadas atividades com os filhos, como conversar sobre
educação com os filhos e monitorar suas atividades escolares.

Método
1) Amostra: foram utilizados dados de 144 cuidadores de baixa renda, da área urbana e com
idioma espanhol nativo, de 208 crianças com idade escolar. A participação no programa foi
voluntária. A primeira coleta de dados feita logo no início do programa por meio de questionário
sobre envolvimento familiar na vida escolar dos filhos (Parent – Teacher Involvement
Questionnaire). No final de cada série de atividade (entre 8 e 10 semanas), os pais preenchiam
o questionário novamente. Notas de provas padronizadas em matemática e artes linguísticas e
informações dos boletins dos alunos foram colhidas no início e fim do ano. Dados coletados nos
anos 2008-2009 e 2009-2010.
2) Variáveis: as medidas de envolvimento “contato entre pais e professores”, “envolvimento
familiar em casa”, “envolvimento familiar na escola”, “relação entre pais e professores” e
“aprovação dos pais em relação à escola” foram calculadas como médias de itens que medem
tais fatores por meio de escalas (por exemplo: que variam de “quase nunca” a “quase sempre”,
ou de “discordo fortemente” a “concordo fortemente”). As medidas de desempenho, esforço,
habilidades sociais e hábitos de trabalho foram criadas pelo boletim. Tais medidas de
desempenho junto às duas medidas provenientes de teste padronizados constituem as variáveis
de resultado. Foi criada também uma variável de participação no programa, mensurada como o
número de encontros que a família participou.
3) Método: regressões lineares hierárquicas.
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Resultados
i) Aumento no envolvimento: estimada por comparação de autorresposta das famílias antes e
depois do programa (diferença de médias) que mostrou aumento significativo no contato entre
pais e professores, no envolvimento familiar na escola, na relação entre pais e professores e
uma queda no conceito da escola por parte dos pais dos alunos; ii) Impacto do programa por
meio das regressões hierárquicas: foi utilizado como controle as notas no início do período e
checou-se o efeito do programa incluindo a variável de intensidade de participação no programa.
Foram encontrados efeitos positivos em hábitos de trabalho e habilidades sociais em um ano de
programa. Já com dois anos de programa, são encontrados efeitos positivos e significantes em
todas as medidas, com exceção de desempenho em nota padronizada de matemática.

Parte II – Fichamento dos artigos sobre os efeitos da aproximação entre escola
e família no engajamento dos pais e no desempenho dos filhos

36

The impact of parental involvement, parental support and
family education on pupil achievement and adjustment:
A literature review. (Desforges e Abouchaar, 2003)
Objetivo
Livro que trata do assunto de forma bastante ampla, traz uma tabela com estudos que medem o
efeito do envolvimento dos pais.

Pontos importantes da revisão
a) O nível e a forma de envolvimento dos pais são muito influenciados pela condição social da
família, educação da mãe, saúde física e mental da mãe, estado civil da mãe e em menor
magnitude, pela etnia da família; b) O envolvimento dos pais cai conforme as crianças tornamse mais velhas; c) O envolvimento dos pais é altamente e positivamente correlacionado com o
nível de capacidade/talento das crianças; d) A forma mais eficaz de envolvimento dos pais é
aquela dentro do lar; e) Estudos que procuram medir o efeito de políticas que estimulam o
envolvimento dos pais apresentam, em geral, pouco rigor técnico.

Resultados
Tabela com um apanhado geral de trabalhos que medem estatisticamente o efeito de alguma
medida de engajamento dos pais na educação e desempenho dos filhos (é possível notar que
dentre os efeitos estatisticamente significantes, aqueles relacionados ao envolvimento dos pais
no lar são sempre superiores aos efeitos relacionados ao envolvimento na escola):
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Estudo

Objetivo

Amostragem

Variável dependente

Variável independente

Tamanho do efeito

Catsambis,
2001

Explorar a relação entre o engajamento
dos pais e o desempenho dos filhos no
Ensino Médio nos EUA

NELS7, 88

Envolvimento no
ensino médio

Encorajamento e expectativas dos
pais

0,12

De Gamo et
al., 1999

Identificar como o status
socioeconômico impacta o
desempenho dos alunos

238 mães de alunos
de 6 a 9 anos

Desempenho em
matemática e leitura

Estímulo da mãe para o
desenvolvimento de habilidades

0,25

Fan, 2001

Avaliar o efeito do engajamento dos
pais no desempenho de alunos do
Ensino Médio

NELS, 88

Desempenho
acadêmico

Aspirações dos pais

0,2

Feinstein e
Symons, 1999

Identificar fatores que determinam o
desempenho de alunos de 16 anos

NCDS8,

Desempenho
acadêmico aos 16
anos

Interesse dos pais

4 vezes o efeito do
status
socioeconômico dos
pais

Garg et al.,
2002

Identificar fatores que moldam as
aspirações educacionais de
adolescentes

4.034 adolescentes
canadenses

Aspirações
educacionais

Expectativa dos pais

0,4

Desempenho em
leitura

Envolvimento dos pais em casa

0,40

Explorar o efeito do engajamento dos
pais no desempenho escolar

1.205 alunos
americanos da préescola (5 anos)

Desempenho em
matemática

Envolvimento dos pais em casa

0,25

Expectativa dos pais

0,22

Status socioeconômico

0,29

Discussões entre pais e filhos

0,15

Izzo et al.,
1999

Ma, 2001

McNeal, 2001

7
8

58

Explorar o efeito da expectativa dos
pais nas aspirações matemáticas dos
estudantes

3.116 estudantes
americanos entre 13
e 16 anos

Nível de matrícula em
matemática

Explorar o efeito do engajamento dos
pais no comportamento dos alunos e

NELS, 88

Desempenho em
ciências

NELS - National Education Longitudinal Study: Estudo Longitudinal Nacional sobre Educação, Estados Unidos, 1998.
NCDS - National Child Development Study: Estudo Nacional de Desenvolvimento Infantil, Reino Unido, 1958.
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desempenho em ciências

absenteísmo

0,08

Estudo

Objetivo

Amostragem

Variável dependente

Variável independente

Tamanho do efeito

Marchant et
al., 2001

Examinar o efeito do contexto familiar e
escolar no desempenho acadêmico

250 alunos
americanos, 5-6
séries

Desempenho
acadêmico

Engajamento dos pais

0,28

Mau, 1997

Explorar diferenças étnicas no efeito da
influência dos pais no desempenho no
Ensino Médio

Americanos brancos
(WA); imigrantes
asiáticos (AI) e asioamericanos (AA) do
NELS, 88

GonzalezPiendas et al.,
2002

Explorar o efeito do engajamento dos
pais no desempenho acadêmico

261 adolescentes
espanhóis

0,26 (WA)
Desempenho
acadêmico

Explicar a desigualdade social na
educação

NCDS, 58

Autoconceito
acadêmico

Engajamento dos pais

0,75

Desempenho

Autoconceito acadêmico

0,57

Classe social

0,45

Engajamento dos pais

0,29

Resultado escolar

0,05

Classe social

0,58

Engajamento dos pais

0,27

Resultado escolar

0,21

Classe social

0,61

Engajamento dos pais

0,14

Resultado escolar

0,51

Status socioeconômico

0,25

Desempenho
aos 11 anos

Desempenho
aos 16 anos

Sui-Chu e

Explorar o efeito do engajamento dos

NELS, 88

0,26 (AI)
0,23 (AA)

Desempenho
aos 7 anos

Sack⋰er et al.,
2002

Expectativa dos pais

Desempenho
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Willms, 1996

pais no desempenho de alunos da 8ª
série

acadêmico

Discussões em casa

0,12
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Do Community-Managed Schools Work? An Evaluation of
El Salvador's EDUCO Program. (Jimenez e Sawada, 1999)
Objetivo
Verificar a eficácia do programa EDUCO que buscou expandir, de maneira acelerada, a
educação rural em El Salvador após a guerra civil.

Programa
Tem como objetivo expandir rapidamente a educação nas áreas rurais e descentralizar as
políticas educacionais, estimulando a participação da comunidade e dos pais, com foco no ensino
infantil e primário. As escolas do programa são geridas (entre as funções estão contratar,
gerenciar e demitir professores) por associações (ACES) que são formadas por pais de alunos
eleitos. A justificativa é que essa gestão mais próxima aos pais é mais eficaz por conta das
especificidades locais.

Método
1) Amostra: são 603 alunos do terceiro ano do primário de 30 escolas do EDUCO e 101
tradicionais (não participantes do programa). Há um questionário elaborado para a associação e
pais com informações qualitativas em como a associação é organizada e como os membros
atuam.
2) Método: regressão OLS. Comparação das notas em testes padronizados e frequência dos
alunos (essa última responderia mais rapidamente a mudanças na governança das escolas do
que as primeiras) que participaram do programa com alunos que não participaram.
Características dos alunos, da escola e inputs da sala de aula são controladas, assim como a
potencial endogeneidade (escolha das escolas pelos pais) por variável instrumental (proporção
de escolas participantes do EDUCO no município, uma vez que a escolha pelos municípios
participantes foi feita pelo governo de forma não aleatória).

Resultados
O programa tem efeitos positivos em frequência (o que, segundo os autores, deve levar a efeitos
de longo prazo). O mecanismo de transmissão se dá por meio da maior participação da
comunidade e dos pais nas escolas participantes do programa. A melhoria das notas em línguas
não passa no teste de robustez, e não há efeito nas notas de matemática.
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Eliciting Maternal Subjective Expectations about Technology
of Cognitive Skill Formation. (Cunha et al., 2013)
Objetivo
Entender como o conhecimento materno sobre o desenvolvimento dos filhos afeta as escolhas
relacionadas a investimento em capital humano dos filhos.

Pontos importantes da revisão
a) As baixas expectativas dos pais sobre o efeito de investimentos em capital humano no
desenvolvimento das crianças reduz esse investimento (Hunt, 1961; Vygostky, 1978); b) quanto
menor a condição socioeconômica dos pais, menores as expectativas deles com relação aos
filhos (Epstein, 1979; Hess et al.., 1980; Ninio, 1988; Mansbach e Greenbaum, 1999).

Método
Propõe-se um modelo teórico para explicar o desenvolvimento cognitivo de bebês/crianças
relacionando-o com as expectativas das mães sobre a tecnologia de formação dessas
habilidades. Testa-se o modelo usando simulação a partir de estimador para a “expectativa da
elasticidade do investimento no desenvolvimento cognitivo” das mulheres. Para tal, conduzem
uma pesquisa de campo com mulheres afro-americanas de baixa renda. Na pesquisa, as mães
respondem a diversas perguntas que testam o conhecimento delas acerca do desenvolvimento
dos filhos para vários cenários com diferentes investimentos maternos no capital humano.

Resultados
A partir da pesquisa de campo, os autores encontram que a mediana da expectativa das mães
afro-americanas de baixa renda sobre a elasticidade de aprendizado em relação ao investimento
varia de 4% a 19%. De acordo com dados do Children of the National Longitudinal Survey of
Youth (CNLSY/79), essa elasticidade, para mulheres americanas médias, varia de 18% a 26%.
Os resultados indicam que, se houvesse um choque nas expectativas das mulheres afroamericanas de baixa renda no sentido de alcançarem a média americana, o aumento no estoque
de habilidade cognitiva das crianças de 2 anos seria de 1% a 5%.
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Empowering parents to improve education: Evidence from
rural Mexico. (Gertler et al., 2012)
Objetivo
Avaliar o efeito do programa Apoio a la gestión escolar” (AGE) sobre o desempenho escolar dos
alunos de áreas rurais do México. Para tal, testa-se diferentes variáveis de desempenho, tais
como taxa de evasão e taxa de reprovação no exame e no ano.

Programa
O programa busca financiar melhorias na infraestrutura das escolas e em insumos escolares a
partir da proposição das associações de pais. Essas associações já existiam por lei, mas eram
pouco funcionais. Sendo assim, o programa consistiu em estimular a participação dos pais por
meio do oferecimento de treinamentos. Adicionalmente, o programa também potencializa o maior
gerenciamento das práticas escolares, como a falta dos professores, os problemas de
comportamento dos alunos, entre outros. O programa se iniciou em 1992 e, em 2005, 46% das
escolas primárias já possuíam o AGE.

Pontos importantes da revisão
As políticas de descentralização das políticas educacionais, conhecidas como School-Based
Management (SMB) vêm sendo implantada em vários países em desenvolvimento (World Bank,
2007). A principal justificativa para adoção dessas políticas é que a aproximação dos pais na
escola evidencia as preferências e necessidades locais dos alunos (Oates, 1972; Lockwood,
2002; Besley e Coate, 2003; e Besley e Ghatak, 2003). No entanto, alguns autores apontam que
um dos motivos pelo qual essa política pode não trazer resultados na melhoria da educação seria
a falta de preparo e instrução técnica das associações de pais (Smith, 1985)9.

Método
A análise foi dividida em duas partes:
1) Estudo qualitativo: foram realizados grupos focais com escolas participantes e não
participantes. Foram aplicados extensos questionários em escolas participantes escolhidas
aleatoriamente;
2) Estudo quantitativo: as unidades de interesse são as escolas. Os autores observam um painel
balanceado de 6.027 escolas rurais entre 1995 e 2003. Os autores estimam o efeito médio do
programa (ATE) usando o mecanismo de implementação parcial do programa: os grupos de
controle são as escolas que entraram no programa mais tarde. Como essas escolas recebem o
programa mais tarde, porque são diferentes em variáveis correlacionadas com desempenho
9

Ver Shapiro e Moreno (2004) para mais impactos do SBM com identificação do efeito precisa.
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escolar, os autores usaram o método de diferenças em diferenças (DID) para controlar pelos
efeitos fixos no tempo. Outras variáveis de controle utilizadas foram: efeitos fixos de estado;
variáveis dummy de ano; e outras variáveis das escolas que mudam ao longo do tempo (razão
aluno-professor, número de alunos por turma, presença de outros programas nas escolas, entre
outras). Os autores também consideram erros-padrão robustos por cluster de escolas. A
heterogeneidade temporal dos efeitos também é considerada por meio da interação entre a
dummy de tratamento e da variável que mede o tempo em que a escola faz parte do programa.

Resultados
a) Resultados do questionário: a tabulação dos resultados das entrevistas com pais e diretores
mostra que a percepção de ambos os grupos é de que o programa: aumentou a participação dos
pais; facilitou a comunicação entre esses grupos; e teve efeito no esforço dos professores; b)
Resultados do modelo: i) as evidências indicam que o programa não tem efeito diferenciado no
tempo (o programa tem seu efeito no primeiro ano e não muda com o passar dos anos); ii) o
programa tem efeito significante sobre redução de reprovações de ano e sobre reprovações no
exame (efeito aproximado em 5%); iii) os autores não encontram efeitos significantes sobre a
taxa de evasão; iv) consideram a magnitude dos efeitos baixa, apesar de consistente, e justificam
pelo fato de ser um programa bastante limitado; c) Questões da identificação do efeito: i)
potencial viés devido a fatores não observados variantes no tempo (pressão política do poder
público, pressão dos pais); ii) incluem como covariadas outros programas que foram implantados
nas escolas (programas: “Oportunidades”, “Carrera Magisterial”, programa de bonificação por
resultado, entre outros) e os efeitos são reduzidos consideravelmente (embora permaneçam
significantes estatisticamente).
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Evaluating Evaluations: The case of parental involvement
programs. (Mattingly et al., 2002)
Objetivo
Realizar levantamento de 41 estudos anteriores sobre o efeito de programas de aumento da
participação dos pais nas atividades escolares dos filhos.

Programas
A percepção dos autores sobre os estudos analisados indica que: i) grande parte dos programas
foi desenhada sem a participação conjunta de pais, escola e professores; ii) poucos estudos
apresentam informações suficientes sobre os participantes dos programas (51% não informam
a etnia dos participantes do programa, por exemplo); iii) a maior parte dos estudos foca em
alunos de baixa renda, não brancos; iv) os programas, em geral, referem-se à participação das
mães; v) a maior parte dos trabalhos não possui medidas quantitativas dos resultados esperados
do programa (quando possuem, as medidas são bastante diferentes, conforme o quadro a seguir
demonstra); e vi) aproximadamente 24% dos trabalhos realizaram apenas um questionário pósintervenção, 34% realizaram comparação entre grupos de controle e tratamento e apenas
metade conseguiu balanceamento entre grupos.

Pontos interessantes da revisão
a) As famílias, as escolas e a comunidade possuem influências comuns no desenvolvimento e
aprendizado dos alunos (Epstein e Dauber, 1991); b) O envolvimento dos pais é importante para
o desenvolvimento intelectual das crianças (Eccles & Harold, 1996); c) Variáveis relacionadas
apenas à família influenciam no sucesso dos alunos (Coleman et al. 1966).

Método
Levantamento da literatura realizado com base em buscas no U.S. Department of Education’s
Educational Resources Information Center (ERIC). Dos estudos encontrados no ERIC, 41 foram
selecionados com base nos seguintes critérios: descrição mais detalhada das intervenções;
programas com foco nas escolas públicas (K-12) dos EUA.

Resultados
a) A literatura encontra poucas evidências de que os programas foram bem sucedidos em
aumentar o desempenho escolar, ou até mesmo em mudar o comportamento dos pais, alunos e
professores; b) Os autores recomendam que maior atenção seja dada ao design dos programas
e às bases de dados e técnicas utilizados para tirar conclusões sobre o efeito dos programas.
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The Impact of Family Involvement on the Education of
Children Ages 3 to 8 (Van Voorhis et al., 2013)
Objetivo
Resumir os resultados de diversos trabalhos publicados entre 1992 e 2012 sobre como o
envolvimento familiar afeta o aprendizado de crianças de 3 a 8 anos (línguas, matemática e
habilidades socioemocionais).

Método
Levantamento de 95 estudos publicados (descritivos, não experimentais, quase experimentais
ou experimentais), sendo 52 relacionados a línguas e 43 à matemática. O estudo está organizado
em quatro categorias de envolvimento dos pais: a) em atividades em casa; b) na escola; c) em
estratégias da escola para estimular o envolvimento familiar; d) em atividades complementares.

Resultados
i) Os autores destacam o pouco rigor técnico dos estudos; ii) O envolvimento dos pais, em geral,
está relacionado positivamente ao aprendizado em matemática e línguas (principalmente de
crianças mais novas); iii) O efeito do envolvimento dos pais sobre as competências
socioemocionais foi muito baixo; iv) Dentre os tipos de envolvimento dos pais, aquele realizado
na escola (school related effort) é o que apresenta menor relação com o aprendizado dos filhos;
v) Pais de diferentes backgrounds conseguem se engajar de forma eficaz na vida escolar do filho
quando possuem algum tipo de direcionamento; vi) Intervenções de longa duração, que possuem
relação lógica bem estabelecida, mostraram-se mais eficazes no efeito sobre o desempenho dos
alunos; vii) Intervenções que ofereceram treinamento aos pais foram mais eficazes,
principalmente no aprendizado de matemática, pois muitas vezes os pais deixam de ajudar os
filhos por não terem conhecimento na matéria.
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Parenting, Time Use, and Disparities in Academic
Outcomes. (Phillips, 2011)
Objetivo
Investigar se as diferenças na utilização do tempo por parte das crianças ajudam a explicar as
causas das disparidades étnicas e socioeconômicas de suas habilidades acadêmicas.

Pontos importantes
Grande parte das disparidades em habilidades acadêmicas relacionadas à etnia e condição
socioemocional parecem ter origem no período anterior ao ingresso das crianças na escola, uma
possível explicação seriam as diferentes experiências durante a sua infância e anos préescolares (Brooks-Gunn e Markham, 2005).

Método
1) Amostra: os dados utilizados são do Panel Study of Income Dynamics (PSID) e Child
Development Supplement (CDS) para os EUA. Base com dados de 3.653 crianças entre 0 e 12
anos, representativa em 1997. Entre 2002 e 2003, ocorreu uma pesquisa complementar com
parte das crianças. Esse complemento da pesquisa CDS coletou informações sobre como as
crianças ocupavam seu tempo em um dia da semana escolhido aleatoriamente e outro dia no
fim de semana também escolhido aleatoriamente. Os pais respondiam sobre que a criança
estava fazendo, com quem, onde e qual a duração das atividades naquelas 48 horas. Essas
informações foram usadas como covariadas para explicar desempenho acadêmico.
2) Variáveis: as variáveis de resultado utilizadas foram habilidades verbais e em matemática
oriundas da avaliação Woodcock Johnson e níveis de atenção, usando uma escala composta de
4 itens respondida pelos pais; e variáveis de controle (características da criança, das mães e da
família).
3) Método: foram estimadas regressões OLS separadas para cada faixa etária das crianças (02, 3-5 e 6+), sendo as habilidades em 2002 explicadas pelo uso do tempo e demais controles
em 1997, além das habilidades observadas e desempenho em 1997 (esses últimos apenas para
crianças com 3 anos ou mais em 1997, uma vez que essas medidas só são feitas em crianças
com 3 ou mais anos de idade). Controlam por cluster de família. Além da amostra completa,
procuram-se efeitos heterogêneos em raça (brancos e negros) e escolaridade (superior completo
e não completo).
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Resultados
Em relação ao envolvimento dos pais - i) Leitura com a mãe: efeito positivo em habilidade de
matemática em crianças com 6 anos ou mais da amostra total (0,10 dp-desvio-padrão), brancos
(0,15 dp) e mãe com superior completo (0,19); efeito negativo em dificuldade em prestar atenção
(ou seja, mais leitura afeta negativamente a dificuldade em prestar atenção, um efeito desejável)
na amostra de negros (-0,34 dp) e mãe com superior incompleto (-0,19 dp) em crianças de 3 a 5
anos e na amostra de negros (-0,18 dp) em crianças com 6 anos ou mais; ii) Conversa com a
mãe: efeito negativo em habilidades verbais em brancos (-0,02 dp) e negros (-0,02 dp) de
crianças até 2 anos; iii) Fazer refeições com a mãe: efeito negativo em habilidades verbais na
amostra completa (-0,02 dp), brancos (-0,03), negros (-0,04) e mãe com superior incompleto (0,02 dp) em crianças até 2 anos; efeitos negativos em dificuldade de atenção em negros (-0,04
dp) até 2 anos, na amostra completa (-0,02 dp) em crianças entre 3 e 5 anos; iii) Brincar com a
mãe: efeito negativo em habilidade verbal (-0,04 dp) na amostra com superior incompleto de
crianças entre 3 e 5 anos; efeito negativo em habilidade em matemática em negros (-0,03 dp)
em crianças até 2 anos, na amostra completa (-0,03 dp) em crianças entre 3 e 5 anos; efeito
positivo na dificuldade de atenção em negros (0,05 dp) em crianças até 2 anos; iv) Afeto da mãe:
efeito negativo na habilidade verbal em negros (-0,15 dp) em crianças até 2 anos e positivo em
matemática em negros (0,19 dp) de 3 a 5 anos; efeitos negativos na dificuldade de atenção na
amostra total (-0,14), brancos (-0,14) e mãe com superior incompleto (-0,18) de crianças até 2
anos e negros (-0,14) e mãe com superior incompleto (-0,11) em crianças com mais de 6 anos.
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A Meta-Analysis of the Efficacy of Different Types of
Parental Involvement Programs for Urban Students.
(Jeynes, 2012)
Objetivo
Há certo consenso de que envolvimento voluntário dos pais é eficaz para a melhoria do
desempenho de seus filhos. Por outro lado, está longe de ser consensual se é possível estimular
essas atitudes nos pais de forma eficiente, ou seja, se programas voltados ao envolvimento dos
pais atingem seus objetivos. Assim, o artigo busca fazer uma meta-análise de 51 estudos para
identificar a relação entre diferentes tipos de programas de envolvimento dos pais e desempenho
acadêmico de alunos entre o pre-kindergarten e o 12o ano. Além disso, busca responder qual
tipo de intervenção é mais eficaz.

Pontos importantes
a) É possível ensinar pais a se tornarem mais envolvidos na vida escolar dos filhos (Epstein,
2001; Henderson & Mapp, 2002; Mapp et al.., 2008); b) Escolas não conseguem forçar com
sucesso pais a serem mais envolvidos (Barber, 2004; Batson, Armad, & Stocks, 2004).

Método
Para fazer parte da lista de estudos considerados, deve-se satisfazer os seguintes critérios: a)
isolar conceitualmente e estatisticamente o efeito do envolvimento dos pais de quaisquer outros
efeitos examinados no estudo; b) conter informações suficientes para determinar a magnitude
do efeito; c) se for experimental, deve-se ter um grupo de controle bem definido; d) pode ter sido
publicado ou não (para eliminar viés de publicação). A coleta de dados ocorreu em 60 bancos
de dados, além de e-mails para universidades dos EUA perguntando sobre estudos recentes na
área.

Resultados
Resultados significantes para todas as idades: considerando todos os tipos de envolvimento,
acha-se o efeito de 0,3 dp (desvio-padrão) a mais no desempenho acadêmico, separando por
etapas de ensino 0,29 dp para alunos mais novos e 0,35 dp para alunos mais velhos. Os efeitos
são levemente maiores (0,31 dp considerando todas as etapas) para medidas padronizadas (por
exemplo, pontuação em testes padronizados) do que não padronizadas (por exemplo, notas de
professores). Os resultados por tipo de programa de envolvimento são: i) leitura conjunta entre
pais e filhos: 0,51 dp; ii) parceria entre pais e professores 0,35 dp; iii) conferência de lição de
casa 0,27 dp; iv) comunicação entre pais e professores 0,28 dp; v) Programas Head Start 0,22
dp (não significante); vi) Programas ESL (ensinam inglês aos pais nesse método) 0,22 dp (não
significante).
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Lista de trabalhos incluídos na meta-análise:
Estudo

Ano

Tamanho
da amostra
de alunos

Tamanho do efeito
sem controles
sofisticados

Tamanho do efeito
com controles
sofisticados

Detalhes do estudo

Balli

1998

67

+1,91

---

Estudantes da 6ª série, observou engajamento com
deveres de casa

Bal e Goc

1999

34

+1,78

---

Estudantes da 6ª série

St. Clair e Jackson

2006

29

+1,18

---

Educação infantil, foco nas habilidades da língua inglesa

Fantuzzo, Davis e Ginsburg

1995

38

+0,97

---

Estudantes da 4ª e 5ª séries, com foco nos estudantes em
situação de risco

Woods, Barmard e Teselle

1974

80

+0,94

---

Educação infantil, com foco nos estudantes com notas
consistentemente baixas em leitura

Peeples

1996

50

+0,92

---

Estudantes da 7ª série, ampla variedade de testes de
leitura

Overett e Donald

1998

61

---

+0,88

Estudantes da 4ª série, analisando crianças pobres da
África do Sul

Tizard, Schofield e Hewlson

1982

1.900

+0,88

---

Programa de dois anos

Gilmore

1985

18

+0,85

---

Estudantes da 1ª série, oferecendo incentivos para engajar
os pais

Villas Boas

1998

77

+0,84

---

Estudantes europeus da 6ª série

Wise

1972

38

+0,83

---

Estudantes do Ensino Fundamental e Médio, com foco na
leitura e vocabulário

Clegg

1971

30

+0,77

---

Estudantes da 1ª série, afroamericanos
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Estudo

Ano

Tamanho
da amostra
de alunos

Tamanho do efeito
sem controles
sofisticados

Tamanho do efeito
com controles
sofisticados

Detalhes do estudo

Simich-Dudgeon

1993

350

+0,76

---

Estudantes do Ensino Médio, usando o treinamento de
professores para aumentar o engajamento de pais

Reutzel, Fawson e Smith

2006

121

+0,65

---

Estudantes da 1ª série, analisou alfabetização inicial

McKinney

1975

100

+0,60

---

Estudantes de 1ª a 6ª série, focado no desempenho em
matemática e leitura

Koskinen, Blum, Bisson,
Phillips e Creamer

2000

162

+0,57

---

Estudantes de 1ª série, com foco na leitura em casa

Collazo-Levy e Villegas

1984

98

+0,52

---

Estudantes da 2ª série, programa de três anos

O'Reilly

1992

131

+0,45

---

Estudantes da 9ª e 10ª séries, utilizando seminário para
aumentar o engajamento

Shaver e Walls

1998

257

+0,44

---

Estudantes da 2ª à 8ª série, avaliou desempenho na leitura
e matemática

Aeby, Thyer e Carpenter-Aeby

1999

215

+0,42

---

Estudantes do Ensino Médio, programa de engajamento de
um ano de duração

Meteyer

1998

52

+0,38

---

Estudantes da 4ª e 5ª séries, programa de seis semanas,
testes matemáticos

Bermudez e Padron

1990

162

+0,37

---

Estudantes da 1ª à 6ª séries, ênfase em habilidades
linguísticas

Ryan

1964

232

+0,35

---

Estudantes da 2ª série

Lawrence

1998

277

+0,34

---

Pré-educação infantil, avaliação de início
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Estudo

Ano

Tamanho
da amostra
de alunos

Tamanho do efeito
sem controles
sofisticados

Tamanho do efeito
com controles
sofisticados

Detalhes do estudo

Busco

1991

124

+0,34

---

Estudantes latinos da 1ª à 3ª séries, examinou
alfabetização

Marcon

1999

434

---

+0,32

Pré-Educação Infantil, foco primário em famílias de baixa
renda e pais solteiros

Clarke

1993

23

+0,32

---

Estudantes do 2 primário, estudo em Nova Iorque

Offenberg, Rodriguez-Acosta e
Epstein

1979

264

+0,31

---

Estudantes do 3 primário, utilizou seminários de
engajamento

Hampton, Mumford e Bond

1998

676

+0,29

---

Estudantes da 6ª à 8ª séries, de escolas do centro urbano

Henry

1974

100

+0,27

---

Educação infantil, estudantes meninos

Marcon

1993

168

+0,26

---

Pré-Educação Infantil, 95% de estudantes Afroamericanos

Sanders

1996

826

---

+0,26

Estudantes da 8ª série

Epstein, Herick e Costes

1996

168

+0,25

---

Estudantes da 6ª/7ª séries, materiais de estudo em casa

Ortiz

2002

69

+0,22

---

Estudantes da 8ª série, professores ensinaram os pais
sobre engajamento

O'Neil

1975

23

+0,22

---

Estudantes da 1ª à 3ª séries, programa de 10 semanas,
65% meninos

Brownell

1995

996

+0,20

---

Estudantes da 8ª e 9ª séries

Estudo

Ano

Tamanho

Tamanho do efeito

Tamanho do efeito

Detalhes do estudo
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da amostra
de alunos

sem controles
sofisticados

com controles
sofisticados

Schwartz

1996

1.464

+0,19

---

Estudantes da 1ª série

Hewison

1998

110

+0,19

---

Estudantes da 1ª à 3ª séries, foco no desempenho em
leitura

D'Agostino, Hedges,Wang e
Borman

2001

1.119

+0,14

---

Estudantes da 1ª, 3ª e 7ª séries, avaliou estudantes de
famílias de baixa renda10

Hirst

1972

96

+0,14

---

Estudantes da 2ª série, 50% meninos, programa de 16
semanas, 30 minutos/dia

Revicki

1981

321

---

+0,13

Estudantes da 2ª série, examinou engajamento e outros
fatores domésticos

Miedel e Reynolds

1999

704

---

+0,13

Estudantes da 2ª série, avaliou estudantes em situação de
risco

Roeder

1993

89

---

+0,12

Estudantes da 6ª série, programa de 12 semanas,
desempenho na leitura

Arnold Joy

1996

86

---

+0,09

Estudantes da 3ª à 5ª séries, 44% moravam em trailers,
desempenho de leitura

Buchanan, Hansen e Quilling

1969

83

+0,08

---

Estudantes da 2ª série, avaliou desempenho matemático

Austin

1988

77

+0,06

---

Estudantes da 1ª série, avaliou engajamento no dever de
casa

10

Title 1 Students, do Elementary and Secondary Education Act, programa do governo dos EUA para apoiar financeiramente agências educacionais locais com
estudantes de famílias de baixa renda.
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Estudo

Ano

Tamanho
da amostra
de alunos

Tamanho do efeito
sem controles
sofisticados

Tamanho do efeito
com controles
sofisticados

Detalhes do estudo

Kosten

1997

35

+0,02

---

Estudantes da 3ª à 5ª série, maioria de latinos. Avaliou
desempenho em Ciências, em um programa de quatro
semanas

Nesbitt

1993

136

+0,01

---

Ensino Fundamental, foco em desempenho na leitura

Balli, Demo e Wedman

1998

74

+0,01

---

Estudantes da 6ª série, foco no engajamento no dever de
casa

Powell-Smith, Stoner, Shinn e
Good

2000

36

-0,12

---

Estudantes da 2ª série. Programa de cinco semanas.
Indígenas americanos, latinos e brancos, 61% meninos

Glass

1978

290

-0,21

---

Ensino Fundamental e Médio
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Parent involvement and student academic performance: A
multiple mediational analysis. (Topor et al., 2010)
Objetivo
Analisar os dois potenciais mecanismos que explicam a relação entre o envolvimento dos pais e
o desempenho escolar, sendo eles: i) a percepção da criança em relação às suas competências
cognitivas; e ii) a qualidade da relação entre professor-aluno.

Pontos importantes da revisão
a) Envolvimento dos pais afeta positivamente a percepção da criança em relação às suas
competências cognitivas (Gonzales-DeHass, Willems & Holbein 2005; Grolnick, Ryan & Deci
1991). Além disso, maior percepção está relacionada a melhor desempenho escolar (Chapman,
Skinner & Baltes, 1990; Ladd & Price, 1986; Schunk, 1981); b) Boa relação entre alunos e
professores está relacionado com vários outcomes dos alunos (Hughes, Gleason & Zhang,
2005). Além disso, envolvimento dos pais afeta positivamente essa relação entre alunos e
professores (Hill & Craft, 2003; Stevenson & Baker, 1987).

Método
1) Amostra: pesquisa com 158 alunos norte-americanos de 7 anos, seus pais e professores;
2) Variáveis: a) Envolvimento dos pais: a partir da resposta de professores (Parent-Teacher
Involvement Questionnaire - INVOLVE); b) Desempenho: testes padronizados (média de leitura
e matemática no Wechsler Individual Achievement Test-Second Edition) e notas/informações do
boletim (The Academic Performance Rating Scale – APRS e informações relacionadas ao
comportamento do aluno na sala de aula respondidas pelo professor); c) Autopercepção em
relação à habilidade cognitiva: resposta do aluno de acordo com a Pictorial Scale of Perceived
Competence and Social Acceptance for Young Children; d) Inteligência: Q.I. medido pelo
Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition; e) Relação entre professor e aluno:
Student-Teacher Relationship Scale respondida pelo professor;
3) Método: análise de regressão considerando as notas do aluno como variável dependente e
diversas covariadas (autopercepção em relação à cognição e relação entre alunos e professores,
envolvimento dos pais, Q.I., entre outras).

Parte III: Fichamento dos artigos sobre os efeitos da aproximação entre escola
e família no desempenho dos filhos

56

Resultados
Os resultados encontrados mostram que: o aumento do envolvimento dos pais, definido como a
percepção do professor acerca da atitude positiva deles em relação à educação, foi
estatisticamente significante para explicar o melhor desempenho acadêmico dos alunos (medido
pela nota em testes padronizados e pelas classificações dos professores no desempenho em
sala de aula). Com relação aos mecanismos: i) a percepção dos alunos em relação às suas
competências cognitivas completa a relação entre o envolvimento dos pais e o desempenho
acadêmico em testes padronizados, isto é, há indícios de que a relação entre maior envolvimento
dos pais e melhor desempenho em testes padronizados se dá via aumento da percepção dos
alunos em relação às suas competências cognitivas; e ii) a qualidade da relação professor-aluno
completa a relação entre o envolvimento dos pais e notas que os professores dão para os alunos,
ou seja, há indícios de que o maior envolvimento dos pais afeta positivamente a relação entre
professores e alunos, e esta, por sua vez, afeta positivamente o desempenho dos alunos medido
pelas notas que os professores atribuem em sala de aula.
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Engajamento das Famílias. Uma visão para o século 21.
(Keynote presentation: Weiss e Lopez, 2015)
Objetivo
Avaliar o programa “Aprender em Família”. Justificativa: o engajamento das famílias contribui
para o conhecimento, comportamento e competências dos alunos. O programa também promove
equidade educacional, pois é mais benéfico relativamente às famílias de baixa renda.

Programa
O programa atua em três frentes: melhorar a relação escola-família por meio de uma aliança
estratégica entre esses agentes; treinar os pais em relação a competências que promovem o
desenvolvimento saudável dos filhos e diminuição de vulnerabilidade; e criar rede por meio de
laços afetivos entre alunos, pais e escola. Fazem parte do programa 26 escolas no grupo de
tratamento e 37 no grupo de controle.

Resultados
i) Os resultados do programa em notas padronizadas foram positivos para crianças nos decis de
pior desempenho (1º a 5º decis) e não significantes para crianças dos decis superiores; ii) Os
efeitos foram maiores para crianças mais novas; iii) Pais reconhecem que devem haver
mudanças na sua relação com a escola.
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e família no desempenho dos filhos

58

Quadro I
Resumo da literatura sobre os efeitos da aproximação
entre escola e família no engajamento dos pais

Parte III: Fichamento dos artigos sobre os efeitos da aproximação entre escola
e família no desempenho dos filhos

59

Artigo

Objetivo

População de
interesse

País

Método

Variáveis
de interesse

Resultados

I. Estudos
que avaliam
impacto
sobre o
envolvimento
dos pais
(Mecanismo)

Smith et al.
(2013)

Entender qual tipo
de envolvimento dos pais
(parent involvement
ou family school
partnerships) é mais
prevalente em áreas
rurais e examinar
intervenções específicas
utilizadas nesse
contexto.

Moore et al.
(2014)

Avaliar o programa
Abriendo Puertas.
O programa se iniciou
em 2007 com o objetivo
de promover práticas
que melhorem
o desenvolvimento
e aprendizado dos
alunos, liderança
e proteção dos pais.

Epstein e
Dauber (1991)

Examinar as relações
entre programas voltados
ao envolvimento dos
pais, atitudes dos
professores e práticas
que professores usam
para envolver os pais
nas tarefas escolares
dos filhos.

Áreas rurais

922 famílias latinas
com crianças na idade
pré-escolar.

Alunos do Ensino
Fundamental e Médio.
Pesquisa com 171
professores de escolas
escolhidas
aleatoriamente.

Vários

EUA

EUA

1) Estudos de envolvimento familiar
no contexto rural são muito menos
frequentes do que em áreas
urbanas (metade não informa a
área
de estudo). 2) A intervenção
estrutural mais frequente em áreas
rurais é o gerenciamento
de comportamento (82%), seguida
de planejamento e solução
de problemas (50%).
3) As intervenções relacionais mais
frequentes focam na relação paisfilhos (50%) e apenas 20%
na relação pais-professores.

Survey: análise de 76 estudos
voltados às intervenções tanto
de envolvimento dos pais quanto
parceria escola-família.

Experimento aleatório:
avaliação de impacto usando
dados experimentais coletados
em três momentos.

Análise de correlações
e regressão múltipla: explicar a
intensidade do envolvimento
dos pais na escola. Covariadas:
tipo de escola (elementary
ou middle); experiência do
professor; percentual de alunos
com desempenho insatisfatório;
importância daquele tipo de
envolvimento para o professor.

Práticas educacionais
dos pais em casa
(ajudar/ler/checar material).
Qualidade no cuidado dos
filhos. Organização
e planejamento familiar.
Modelo de comportamento:
cuidado em relação aos
próprios comportamentos
como exemplo.

1) O programa mostrou-se eficaz
em aumentar as práticas dos pais
relacionadas ao maior aprendizado
dos filhos, como atividades dentro
de casa, leitura, entre outras. (não
especificam o tamanho do efeito).
2) O programa não parece ter tido
efeitos na melhora da alimentação
e práticas saudáveis dos filhos.

Variável dependente:
intensidade do tipo
de envolvimento na escola
(comunicação, voluntariado
e tarefas escolares em casa).

1) Professores de elementary
schools reportam mais
os programas voltados
ao envolvimento dos pais do que os
de middle schools. 2) Quanto mais
novos os alunos, mais o professor
utiliza práticas voltadas ao
envolvimento dos pais.
3) Não encontram relação entre
habilidades dos alunos (reportado
pelos professores) e práticas de
envolvimento familiar. 4) Tarefas
escolares em casa: elementary
schools com práticas mais
intensivas e importância afetando
positivamente o envolvimento
dos pais.

Artigo

Epstein
(1984)

McWayne et
al. (2013)

Noel et al.
(2015)

População de
interesse

Objetivo

Responder às questões:
deve-se incentivar
a participação dos pais
como tutores em casa ou
voluntários na escola? Para
melhorar o conhecimento
dos pais sobre a educação
dos filhos é necessário um
programa de atividades
bem estruturado ou bastam
telefonemas, anotações e
reuniões?

Alunos do 1o, 3o e 5o
anos de 600 escolas
públicas em 16
distritos em
Maryland. 82
professores
passaram por
experimentos e seus
alunos foram
pesquisados depois.

As medidas
de envolvimento familiar
foram construídas com
base num modelo cultural
de americanos europeus e
isso pode não fazer sentido
para outros tipos de família.
O estudo busca entender os
conceitos de envolvimento
familiar na população latina.

Alunos da pré-escola.
1) Primeiro estudo:
113 pais que fazem
parte de programas
Head Start1.
2) Segundo estudo:
650 cuidadores para
avaliar a validade das
medidas dois anos
depois do primeiro
estudo.

Analisar os dados obtidos
pelo National Household
Education Surveys Program
(NHES) e pela Parent and
Family Involvement in
Education (PFI) com foco
no envolvimento dos pais
na educação dos filhos.

1) NHES: Realizado
em 2012, cobre 50
estados. Pesquisa
feita por e-mail com
os pais. 2) PFI:
Respondido pelos
pais ou cuidadores.
Pesquisa amostral
representativa das
crianças entre jardim
de infância e 12 anos
de escolas públicas,
privadas ou ensino
doméstico.

Estudos para alunos
do Ensino Médio
LEGENDAS
Estudos para alunos
de outros ciclos escolares

1

País

Método

EUA

Experimento aleatório: Pesquisa
conduzida pelo Center for Social
Organization of School da Johns
Hopkins University. As perguntas
eram sobre as atitudes
dos professores e diretores
em relação ao envolvimento
dos pais e como eles
incentivavam a participação
dos pais nas atividades escolares
dos filhos em casa. Comparação
das respostas de alunos cujos
professores, escolhidos
aleatoriamente, passaram
por experimento variando
a intensidade do incentivo
ao envolvimento dos pais.

EUA

1) Grupo focal: primeiro estudo
(identificar os domínios
de envolvimento familiar):
Conversas sobre as aspirações,
atitudes e práticas relacionadas
ao desenvolvimento e educação
dos seus filhos, além
de experiências e dificuldades.
2) Análise fatorial - Segundo
estudo (avaliar a validade
das medidas): análise
de questionários aplicados
aos cuidadores.

EUA

Análise de estatísticas descritivas
das pesquisas.

Variáveis
de interesse

Resultados

Autorrespostas sobre
envolvimento dos pais
na escola e em casa.

Ambos os tipos de envolvimento são
benéficos. 1) Pais ativos nas
atividades da (e na) escola ajudam
e encorajam professores a pedir
ajuda dos pais nas tarefas escolares
dos filhos. 2) Se os professores
envolvem os pais nas tarefas
escolares, aumenta o entendimento
da importância de suas ações
no desenvolvimento escolar dos
filhos. 3) Conclusão: Incentivo ao
envolvimento dos pais nas atividades
em casa parece ser mais importante.

Criam os instrumentos:
Parental Engagement
of Families from Latino
background (PEFL)
e o Participación Educativa
de Familias Latinas (PEFL).

Identificam dimensões relevantes de
engajamento dos pais: 1) Educação
básica (ensinar o básico em relação
às relações pessoais, conhecimento
acadêmico e cultural); 2) Educação
suplementar (esforço dos pais para
criar experiências estimulantes e
expandir o conhecimento dos filhos);
3) Participação na escola (reuniões,
participação no programa); e
4) Ensinamento voltado para o futuro
(esforço para ensinar a importância
futura da educação).
1) 87% dos pais disseram que
recebem algum tipo de informação
da escola sobre a escola. 2) 57%
disseram que recebem informação
especificamente sobre os filhos.
3) 76% dos alunos têm pais que vão
regularmente a reuniões de pais e
professores. 4) 42% possuem pais
que se voluntariam a alguma
atividade na escola. 5) 58% possuem
pais que participam do financiamento
da escola. 6) 96% dos alunos fizeram
alguma tarefa escolar fora da escola,
sendo que 67% teve a tarefa
corrigida por um membro da família.

Head Start é um programa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos que oferece educação, serviços abrangentes que envolvem
os pais, da saúde, da nutrição, às crianças de baixa renda e suas famílias.

Quadro II
Resumo da literatura sobre os efeitos da aproximação entre escola
e família no engajamento dos pais e no desempenho dos filhos

Artigo

Objetivo

População
de interesse

País

Método

Variáveis de
interesse

Resultados

II. Estudos que
avaliam
impacto sobre
o envolvimento
dos pais e
sobre o
desempenho
(Mecanismo e
Efeito)

Mo e Singh
(2008)

Macintosh
(2008)

Loeb e York
(2014)

Avaliar o envolvimento
e a relação dos pais com
engajamento escolar,
comportamental,
cognitivo e emocional
(efeito indireto) e
desempenho acadêmico
(efeito direto) dos filhos.

1.235 alunos
de 7o e 8o anos
(NLSAH)
nos anos de 1994
e 19951

Avaliar o efeito de
características e atitudes
dos pais sobre o
desempenho escolar.

6.793 alunos de 5
a 18 anos no ano
de 2002 (Canada
Survey of
Approaches to
Educational
Planning).

Avaliar o efeito do
programa READY4K. O
programa envia
mensagens de texto aos
pais para ajudá-los no
processo de
alfabetização dos filhos.

Alunos da préescola (4 anos).
Pesquisa com
519 pais entre
2013 e 2014.

EUA

Modelo estrutural (SEM). O
envolvimento dos pais no estudo tem
três dimensões: relação entre pais e
filhos; envolvimento dos pais com a
escola; aspiração futura para os
filhos pelos pais.

1) Envolvimento
dos pais na escola:
conversas sobre
notas/trabalhos/dia a
dia escolar; ajuda com
trabalhos escolares;
2) Relação entre pais
e filhos; 3) Aspiração
dos pais em relação
ao desempenho.

A relação entre pais e filhos teve efeito
no envolvimento escolar dos filhos, mas
não no desempenho. A aspiração dos
pais teve efeito positivo no
desenvolvimento cognitivo/emocional e
no desempenho. O envolvimento dos
pais na escola teve efeito direto no
desenvolvimento cognitivo, mas efeito
direto também
no desempenho.

Canadá

Análise de regressão (probit
ordenado): A variável dependente é a
resposta a uma questão subjetiva de
quanto os pais acham que os filhos
vão bem na escola. As variáveis
explicativas de atitude dos pais
também são respostas subjetivas.

Desempenho: questão
subjetiva de quanto os
pais acham que os
filhos vão bem na
escola.

1) Encontram que as duas variáveis mais
importantes são: i) importância que os
pais dão para desempenho escolar; ii)
incentivo à maior escolaridade na vida
dos filhos; 2) Meninas respondem menos
a essas atitudes dos pais.

EUA

Método DID e diferença de médias:
para cada variável de interesse (pais,
professores e crianças), rodaram-se
quatro modelos: 1) somente variável
de tratamento; 2) Incluindo efeito fixo
da região; 3) Incluindo a variável sem
balanceamento; 4) Incluindo demais
covariadas. Incluem, também, efeitos
heterogêneos de etnia.

Variáveis de
desempenho:
Phonological
Awareness Literacy
Screening (avaliações
de escrita, alfabeto,
sons das letras).

Aumenta entre 0,22 e 0,34 desvio-padrão
(dp) o engajamento dos pais em
atividades dentro de casa (por exemplo:
contar histórias) e entre 0,13 a 0,19 dp o
envolvimento dos pais em atividades
escolares (por exemplo: se interessar
pelo aprendizado do filho). Por fim, o
efeito no aprendizado dos alunos foi de
0,21 a 0,34 dp. Efeitos sensivelmente
maiores em hispânicos e negros.

Artigo

Carter (2002)

Houtenville
e Conway
(2008)

Objetivo

Resumir os estudos
sobre os impactos do
envolvimento dos
pais/família nos
resultados educacionais
dos filhos realizados na
década de 1990.

Investigar o papel do
envolvimento dos pais no
desempenho acadêmico.

População
de interesse

Alunos dos
Ensinos
Fundamental e
Médio.

Alunos do 8o ano.
Coletas feitas a
partir de 1988 até
2000.

País

Método

Vários

Survey - Organizados em três áreas:
i) estudos que avaliam a eficácia de
programas cujo objetivo é aumentar o
envolvimento dos pais para melhorar
desempenho acadêmico;
ii) estudos que avaliam o efeito
do comportamento e características
da família no desempenho escolar; e
iii) estudos que avaliam pesquisas
sobre envolvimento familiar.

EUA

Modelo teórico + empírico: modelo
teórico incluindo esforço dos pais
na otimização da família. O esforço
dos pais é uma resposta a mudanças
nos recursos da escola e outros
fatores. Modelo empírico: OLS
separadas para cada uma das
variáveis de esforço dos pais e
demais controles. Probit para as
medidas com variável explicativa os
gastos por aluno e demais controles.

Variáveis de
interesse

Várias

Resultados

1) O envolvimento dos pais tem efeito
significativo no desempenho escolar
em todas as etapas (efeitos diferentes
por etnia, background socioeconômico
e cultural). 2) Envolvimento dentro
de casa tem impacto maior do que
envolvimento em atividades na escola.
3) O envolvimento dos pais permanece
importante mesmo quando os filhos
atingem a adolescência (principalmente
referente a confiança e autonomia).
4) Envolvimento dos pais desde cedo
ajuda os filhos na transição do jardim
de infância para o primário.
5) Assistência dos pais nas lições
de casa: foco na assistência
e desenvolvimento da autonomia,
não intervir diretamente. 6) Efeitos
potencializados quando famílias, escolas
e comunidade trabalham juntas.
7) os programas devem ser
individualizados para se adequarem à
realidade
e necessidade dos alunos, pais
e comunidade. 8) Pouco envolvimento
pode ser causado por falta
de conhecimento em como fazer isso.

O efeito positivo do esforço dos pais
no desempenho acadêmico dos filhos
é superior aos efeitos dos recursos
da escola. Os pais parecem reduzir
seus esforços quando aumentam
os recursos da escola (crowding out).

Artigo

Wang et al.
(2014)

Objetivo

Examinar a trajetória do
envolvimento familiar na
educação dos filhos ao
longo das etapas
escolares (desempenho
acadêmico,
comportamento e
emoções dos alunos).

População
de interesse

1.400
adolescentes ao
longo dos 7o 9o
e 11o ano de 23
escolas públicas,
Maryland.

Kraft e
Dougherty
(2013)

Avaliar a eficácia da
comunicação dos
professores com pais e
alunos no envolvimento
escolar dos alunos.

140 alunos de 6o
e 9o anos de uma
escola em Boston
(alunos de baixa
renda) no ano
de 2010.

O’Donnell and
Kirkner (2014)

Avaliar o programa
YMCA Family
Involvement Project
(início em 2008).
O programa objetiva
envolver os pais latinos
de baixa renda e
professores para
desenharem as melhores
estratégias para
aumentar/melhorar a
relação dos pais com a
escola (via encontros,
treinamentos para
colaboradores nas
escolas).

208 crianças da
pré-escola ao 5o
ano. Participação
voluntária de 144
cuidadores de
baixa renda, área
urbana e com
língua espanhola
predominante.
Análise do
programa: de
2007 a 2010.

País

Método

Variáveis de
interesse

Resultados

Hierarchical linear modeling: como
o envolvimento familiar muda ao
longo do tempo para o mesmo
individuo (Mod. 1: within person) e
como difere por características
demográficas (Mod. 2: between
person). Relação do envolvimento
dos pais com desempenho escolar
(Mod. 3), com problemas
comportamentais (Mod. 4) e com
sintomas depressivos (Mod. 5).

1) Medidas
de envolvimento
dos pais: comunicação
preventiva; qualidade
da educação; estrutura,
incentivo à
independência; relação
entre educação
e sucesso futuro. 2)
Variáveis dependentes:
desempenho escolar
(notas); comportamento
(medidas de violência
na escola); depressão
(Children’s Depression
Inventory).

1) Comunicação preventiva e qualidade
da educação cai ao longo dos anos
escolares pesquisados (pais negros
e de baixa renda reportam menos
comunicação, porém melhor estrutura
familiar e expectativas futuras sobre a
educação). 2) Relação positiva entre as
medidas de envolvimento dos pais e:
desempenho escolar do 7o ao 11o ano
(superiores para os negros, por conta
da melhor estrutura familiar); redução
de problemas comportamentais (sem
diferenças demográficas); redução
nos sintomas depressivos (maiores
para famílias de baixa renda).

EUA

Experimento aleatório: identificar os
mecanismos por meio de entrevistas.
Usam-se regressão logística e
binominal negativa para analisar a
diferença
de médias de variáveis limitadas.
Experimento: alunos do grupo
de tratamento recebiam mensagens
e telefonemas diários durante curso
obrigatório.

Tratamento:
1) Telefonema:
avaliação do
comportamento do
aluno em sala de aula,
informações sobre
tarefas futuras e
sugestões do que o
aluno deveria fazer
para manter ou
melhorar seu
desempenho.
2) Mensagens de texto:
informações sobre o
desempenho e
sugestão para manter
ou melhorar esse
desempenho.

1) Mecanismos: relação mais forte entre
alunos e professores; maior envolvimento
familiar; e aumento na motivação escolar
dos alunos. 2) Aumento de 15% nas
taxas de participação na sala de aula.
3) Efeitos diferentes entre alunos do 6º
e 9º anos. 4) Para lição de casa e mau
comportamento, os efeitos foram maiores
no 9º ano. 5) Para participação, o efeito
foi maior no 6º ano.

EUA

Análise de regressão (hierárquica) +
Efeito do Tratamento: dados de
pesquisa de campo antes e depois
do programa. Covariadas: medidas
de envolvimento (contato/relação
entre pais e professores,
envolvimento em casa/escola,
aprovação dos pais em relação à
escola), notas no início do período.
Variável de tratamento: número de
encontros que a família participou.

Notas padronizadas em
matemática e línguas e
outras medidas de
esforço, habilidades
sociais e hábitos de
trabalho.

1) Aumento no envolvimento dos pais
(todos os tipos) observado na
comparação de autorresposta das
famílias antes e depois do programa.
2) Impacto do programa (regressões):
i) efeitos positivos em hábitos de trabalho
e habilidades sociais em um ano de
programa; ii) após dois anos de
programa, são encontrados efeitos
positivos e significantes em todas as
medidas de desempenho com exceção
de matemática.

EUA

Artigo

Desforges
(2013)

Objetivo

População
de interesse

Revisão de literatura
sobre avaliação do
impacto do envolvimento
dos pais, apoio dos pais
e educação familiar sobre
o desempenho
das crianças

Estudos para alunos
do Ensino Médio
LEGENDAS
Estudos para alunos de
outros ciclos escolares

País

Vários

1

Método

Survey de vários estudos.

National Longitudinal Study of Adolescent Health.

Variáveis de
interesse

Resultados

1) O nível e forma de envolvimento dos
pais é bastante influenciado pela
condição social da família, educação da
mãe, saúde física e mental da mãe,
estado civil da mãe e, em menor grau,
pela etnia da família. 2) O envolvimento
dos pais cai com a idade das crianças.
3) O envolvimento dos pais é
positivamente correlacionado com a
capacidade das crianças. 4) Estudos que
procuram medir o efeito de políticas que
estimulam o envolvimento dos pais são,
em geral, muito fracos tecnicamente.

Quadro III
Resumo da literatura sobre os efeitos da aproximação entre escola
e família no desempenho dos filhos

Artigo

Objetivo

População
de interesse

Variáveis
de interesse

Resultados

El Salvador

Efeito do Tratamento
na análise de regressão
(OLS e VI): Comparação
das notas em testes
padronizados e taxa
de presença entre alunos
tratados e não tratados.
Controle de características
dos alunos, da escola
e inputs da sala de aula
(variável endógena: escolha
das escolas pelos pais;
instrumento: proporção
de escolas participantes
do EDUCO)1

Desempenho:
Nota de matemática,
línguas e frequência.

1) O programa tem efeitos positivos
por meio da maior participação
da comunidade e dos pais na vida
escolar (mecanismo), que impactam
positivamente nas notas de linguagem
e na frequência dos alunos.
2) O maior envolvimento dos pais não
teve efeito nas notas de matemática.

EUA

Modelo teórico (simulação):
Modelam o desenvolvimento
cognitivo de bebes/crianças
com as expectativas
das mães sobre a tecnologia
de formação dessas
habilidades sendo relevante.
Pesquisa de Campo com
mulheres afro-americanas
de baixa renda para estimar
parâmetros do modelo.

Estoque de
habilidade cognitiva:
idade mental de
desenvolvimento
das crianças (MotorSocial Development
Scale).

Se as mães afro-americanas de baixa
renda atingissem as expectativas
do investimento no desenvolvimento
congnitivo de mães da pesquisa
CNLSY/792, o efeito no estoque
de habilidade cognitiva aos 2 anos
seria de 1% a 5%.

México

Método DID: Painel
balanceado de escolas
rurais. Controlam por efeito
fixo da escola, de estado,
dummy de ano e variáveis
que mudam ao longo do
tempo das escolas (razão
aluno-professor, alunos
por sala de aula, outros
programas, etc). Programa
também é avaliado pelos
efeitos cumulativos
no tempo.

Desempenho
escolar, evasão
escolar, reprovação.

1) O programa reduziu a proporção de
alunos failing and repeating em 5%. 2)
Não houve efeitos significantes na
taxa de evasão. 3) O programa tem
efeito já no primeiro ano e não muda
com o passar do tempo.

País

Método

III. Estudos que
avaliam impacto
sobre o
desempenho
(Efeito)

Jimenez and
Sawada (1999)

Cunha et al.
(2013)

Gertler et al.
(2007)

Avaliar a eficácia
do programa EDUCO.
O objetivo do programa
é expandir a educação
nas áreas rurais e
descentralizar as políticas
educacionais, estimulando
a participação da
comunidade e dos pais.
As escolas do programa
são geridas pelas
associações (ACES) que
são formadas por pais
eleitos.

Entender como
o conhecimento materno
sobre o desenvolvimento
dos filhos afeta as escolhas
relacionadas a
investimento em capital
humano dos filhos.

Avaliar a eficácia
do programa Apoio a la
gestión escolar (AGE).
O programa financia
melhorias na infraestrutura
ou em materiais, propostas
por associações de pais.
O programa iniciou em
1992.

605 alunos do 3o ano
de 131 escolas
em 1996.

335 mulheres jovens
afro-americanas.

Alunos de 6.027
escolas primárias
rurais entre 1995
e 2003.

Artigo

Mattingly et al.
(2002)

Van Voorhis et al.
(2013)

Philips (2011)

Objetivo

População
de interesse

Avaliar a literatura sobre
efeito da participação dos
pais no desenvolvimento
escolar dos filhos.

País

Crianças de 3 a 8
anos.

Investigar se as diferenças
na utilização do tempo das
crianças ajudam a explicar
as causas das disparidades
étnicas e socioeconômicas
nas habilidades
acadêmicas das crianças.

Panel Study of
Income Dynamics
(PSID) e Child
Development
Supplement (CDS).
Dados de 3.653
crianças entre 0 e 12
anos em 1997 (parte
das crianças
participou de
pesquisa
complementar
em 2002-2003.

Variáveis
de interesse

Resultados

Survey - Levantamento de 41
estudos sobre a eficácia
de programas que objetivam
a maior participação dos pais
no desenvolvimento escolar
dos filhos.

1) Pouca evidência de que
os programas foram bem-sucedidos
no desempenho escolar ou na
mudança de comportamento dos pais,
alunos e professores. 2) Há problemas
de identificação em boa parte dos
estudos: mais de 24% dos trabalhos
realizaram apenas um questionário
pós-intervenção; 34% realizaram
comparação entre grupos de controle
e tratamento, mas apenas metade
conseguiu balanceamento entre
grupos.

Vários

Survey - Levantamento
de 95 estudos publicados
(descritivos, não
experimentais, quase
experimentais ou
experimentais), sendo 52
relacionados a alfabetização
e 43 a matemática.
Categorias de envolvimento
dos pais: i) atividades em
casa; ii) envolvimento familiar
na escola; iii) estratégias
da escola para estimular
o envolvimento familiar;
iv) atividades
complementares dos pais.

1) Em geral, o envolvimento
está relacionado: positivamente
ao aprendizado em matemática
e na alfabetização de crianças mais
novas; pouco efeito nas competências
socioemocionais. 2) O envolvimento
na escola é o que apresenta menor
relação com aprendizado. 3) Pais com
diferentes backgrounds se engajam
de forma eficaz na vida escolar do
filho quando possuem algum tipo
de direcionamento. 4) Intervenções
mais longas e com relação lógica bem
estabelecida são mais eficazes.
5) Intervenções com treinamento aos
pais são mais eficazes (principalmente
para matemática), pois muitos deixam
de ajudar os filhos por não terem
conhecimento na matéria.

EUA

Análise de regressão: OLS
por grupo etário (0-2, 3-5
e +6 anos). Covariadas: uso
do tempo, controles em
1997, habilidades
observadas e desempenho
em 1997, cluster de família.
Efeitos heterogêneos por
etnia (brancos e negros)
e escolaridade (superior
completo e não completo).

Vários

Resumir resultados
de trabalhos publicados
entre 1992 e 2012 sobre
como o envolvimento
familiar afeta o aprendizado
de crianças de 3 a 8 anos
na alfabetização,
matemática e habilidades
socioemocionais.

Método

Desempenho:
habilidades verbais
e em matemática
(avaliação
Woodcock Johnson)
e níveis de atenção
(respondida pelos
pais) para 2002.

1) Leitura com a mãe: efeito positivo
em habilidade de matemática
em crianças com +6 anos, negativo
em dificuldade em prestar atenção.
2) Fazer refeições com a mãe: efeito
negativo em habilidades verbais.
3) Brincar com a mãe: efeito negativo
em habilidade verbal.

Artigo

Jaynes (2012)

População
de interesse

Objetivo

Análise da literatura que
identifica a relação entre
diferentes tipos de
programas de envolvimento
dos pais e o desempenho
acadêmico da pré-escola
ao 12 ano.

Topor et al. (2010)

Analisar dois potenciais
mecanismos que explicam
a relação entre
envolvimento dos pais
e desempenho escolar:
a percepção da criança
em relação às suas
competências cognitivas
e a qualidade da relação
entre alunos e professores.

Weiss e Lopez
(2015)

Avaliar o programa
Aprender em Família.
O programa atua em três
frentes: melhorar a relação
escola-família por meio de
uma aliança estratégica
entre esses agentes,
treinar os pais em relação a
competências que
promovem o
desenvolvimento saudável
dos filhos e diminuição de
vulnerabilidade e criar rede
por meio de laços afetivos
entre alunos, pais e escola.

Estudos para alunos
do Ensino Médio
LEGENDAS
Estudos para alunos de outros
ciclos escolares

Alunos da pré-escola
até o 12º ano.

158 alunos
de 7 anos, seus pais
e professores.

Foram analisadas
63 escolas, sendo
26 do grupo
de tratamento
e 37 do grupo
de controle entre
2012 e 2013.

1
2

País

Método

EUA

Meta-análise/Survey: critérios
para escolha
dos artigos: i) estudar
o efeito do envolvimento
dos pais isolando-os de
outros efeitos;
ii) ter informações suficientes
para a análise;
iii) se for experimental, deve
ter um grupo de controle;
iv) Pode ser ou não
publicado.

EUA

Análise de regressão:
covariadas: i) envolvimento
dos pais: professores
responderam o ParentTeacher Involvement
Questionnaire (INVOLVE);
ii) autopercepção em relação
à habilidade cognitiva. iii)
Inteligência: QI; iv) relação
entre professor
e aluno: Student-Teacher
Relationship Scale.

Chile

Experimento aleatório:
avaliação de impacto usando
dados experimentais.

Variáveis
de interesse

Resultados

Desempenho
acadêmico: não
especificado.

1) Considerando todos os tipos de
envolvimento, acham um efeito de 0,3
dp a mais no desempenho acadêmico
(0,29 para alunos mais novos e 0,35
para alunos mais velhos).
2) Resultados no desempenho por tipo
de envolvimento: i) leitura conjunta
entre pais e filhos (0,51dp); ii) parceria
entre pais e professores (0,35 dp);
iii) conferência de lição de casa
(0,27dp); iv) comunicação entre pais
e professores (0,28 dp); demais
efeitos não significantes.

Desempenho dos
alunos: 1) nota em
testes padronizados
(leitura e
matemática);
2) nota de
comportamento
do aluno segundo
professor (boletim).

1) O envolvimento dos pais é
importante para ambas as medidas de
desempenho. Porém, ao incluir a
autopercepção em relação à cognição,
o efeito do envolvimento dos pais
desaparece nas notas padronizadas.
Já ao incluir a qualidade da relação
entre professor-aluno, o efeito de
envolvimento dos pais também
desaparece sobre a nota do aluno
dada pelo professor. 2) Os autores
concluem que o mecanismo de
transmissão se dá pelas variáveis de
percepção e relação professor-aluno.

Desempenho
escolar: notas
padronizadas.

1) Os resultados do programa no
aprendizado (notas padronizadas) são
maiores nas crianças com pior
desempenho (decis 1-5), sendo que
nos maiores decis não há efeito.
2) Os resultados são maiores para
crianças mais novas.
3) Professores declaram efeitos
significativos em todas as dimensões.
4) Pais reconhecem mudanças
importantes na relação com a escola,
mas não na forma de agir como pai.

A escolha pelos municípios participantes foi feita pelo governo de forma não aleatória.
CNLSY/79: Children of the National Longitudinal Survey of Youth realizada nos Estados Unidos.
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