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Resumo 

 

A reprodução é parte essencial da existência e sobrevivência da espécie humana. Nos 

interessamos em garanti-la, e temos interesse direto na reprodução daqueles com quem temos 

forte relação genética. Trivers (1974) caracterizou o conflito pais-prole como uma divergência 

entre pais e filho quanto ao investimento dos pais, e este conflito vem sendo estudado 

principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento dos filhos. No entanto, tal divergência 

também pode se expressar no momento das decisões reprodutivas dos filhos. Assim, 

investigamos se pais e filhos têm interesses conflitantes quanto às expectativas reprodutivas 

dos filhos, entendendo expectativas reprodutivas como as idades pretendidas para casar, ter 

filhos, iniciar a vida sexual e quantidade de filhos pretendida. Encontramos que pais e filhos 

discordam em alguns destes pontos que compõem etapas inerentes à reprodução do filho, com 

uma expectativa mais conservadora quando se trata das filhas, reiterando a hipótese da guarda 

da filha. No entanto, quando consideramos a quantidade de ajuda que seria disponibilizada para 

a criação de um neto, encontramos que ela tem uma variação bem clara de acordo com a faixa 

etária dos pais do bebê: quanto mais novos, maior quantidade de ajuda seria oferecida pelos 

avós. Sendo levadas em consideração a quantidade e qualidade da prole e quando ocorrerá a 

reprodução, o investimento parental é um elemento que apresenta-se intimamente ligado a 

história de vida do sujeito. Os pais são os primeiros a comunicar como é/está o ambiente em 

que as crianças estão/estarão inseridas. Como a história de vida está intimamente ligada com 

reprodução, e, portanto, com o investimento parental, investigamos a correlação entre aspectos 

da história de vida dos indivíduos (imprevisibilidade e cuidado parental) e suas expectativas 

reprodutivas, buscando ainda avaliar se havia relação entre a história de vida do pai e suas 

expectativas reprodutivas quanto a seus filhos. Encontramos indícios que confirmam 

parcialmente nossas expectativas, havendo a indicação de relacionamentos entre alguns 

elementos das expectativas reprodutivas com indicadores de imprevisibilidade e cuidado 

parental. As experiências dos pais também refletiram nas suas expectativas para seus filhos, 

tendo mais relações com as expectativas para as filhas. A partir de nossos achados encontramos 

evidências de que o conflito pais-prole se apresenta também nas expectativas reprodutivas dos 

filhos e relaciona-se com aspectos da história de vida dos indivíduos. 

Palavras-chave: Conflito pais-prole; Reprodução; Investimento parental; Psicologia 

Evolucionista; História de vida; Imprevisibilidade; Cuidado parental 
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Abstract 

 

Reproduction is an essential part of humans species’ existence and survival. We are interested 

in securing it, and having a direct interest in the reproduction of those with whom we have 

strong genetic relationship. Trivers (1974) featured the parent-offspring conflict, as a 

divergence about the parents’ investment, which has been mainly studied in the early stages of 

children’s development. However, the divergence in investment can also be expressed at the 

time of the reproductive decisions of the offspring. Thus, we investigated whether parents and 

children have conflicting interests regarding reproductive expectations of the children, 

understanding reproductive expectations as desired age to marry, have children, have sexual 

intercourse and desired amount of children. We found that parents and children disagree on 

some of these points, we also find a more conservative expectation when it comes to daughters, 

reiterating the daughter-guarding hypothesis. When we consider how much help would be given 

towards the up bringing of a grandson, we found a clear variation according to the age of the 

baby's parents: the younger the baby’s parents are, the larger the amount of assistance would 

be provided by grandparents. Considering the amount and quality of offspring and conditions 

of reproduction, parental investment is an element that presents itself closely linked to the 

history of the subject's life. Parents are the first to communicate to children how the 

environment in which they are inserted is presenting itself. As the life history is closely linked 

with reproduction, and, therefore, with parental investment, we intend to investigate whether 

there is a correlation between aspects of the individuals’ history of life (unpredictability and 

parental care) and their reproductive expectations, seeking further assess on whether there is 

relationship between  parents' life history and their reproductive expectations for their children. 

We find evidence that partially confirm our expectations; we find relationships of some 

elements of reproductive expectations with indicators of unpredictability and parental care. The 

experiences of parents also reflected in their expectations for their children, with a more present 

correlation to their expectations for daughters. From our results, we find evidence that parent-

offspring conflict appears in the reproductive expectations of children and relates to aspects of 

individuals’ life history. 

Keywords: Parent-offspring conflict; Reproduction; Parental investment; Evolutionary 

Psychology; Life history; Unpredictability; Parental care 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1.Apresentação 

 

Este trabalho foi realizado para a obtenção do título de mestre no Programa de Pós-

Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua organização 

se dá através de artigos científicos, iniciando com uma introdução geral sobre os principais 

temas que serão abordados nos artigos e finalizando com a discussão e conclusões gerais.  

O Estudo Empírico 1 traz a avaliação da diferença entre as expectativas reprodutivas de pais 

e filhos quanto à idade da reprodução, quantidade de filhos e quantidade de ajuda que seria 

disponibilizada no cuidado de possíveis netos, sob o ponto de vista da psicologia evolucionista 

e da teoria do conflito pais-prole, proposta inicialmente por Trivers (1974). Buscou-se entender 

se há conflito entre pais e filhos quanto a idade para casar, ter filhos, iniciar a vida sexual, e 

quantidade de filhos que o filho deveria ter; adicionalmente foi investigada a quantidade de 

ajuda que o filho receberia caso tivesse um filho em diferentes faixas etárias. 

O Estudo Empírico 2 avança a avaliação sobre o conflito pais-prole quanto à idade para a 

reprodução, trazendo o olhar da teoria de história de vida, proposta inicialmente por Williams 

(1966), buscando averiguar se há correlação entre aspectos da história de vida de pais e filhos 

e suas expectativas quanto à idade para casar, ter filhos, iniciar a vida sexual e quantidade de 

filhos que os filhos deveriam ter. 

Para os estudos foi utilizado o mesmo banco de dados contendo as respostas de 126 pais e 

126 filhos, das quais 122 eram de duplas de pais e filhos e o restante não tinha relação de 

parentesco com outro sujeito da amostra. A coleta ocorreu na cidade de Natal, Brasil. Todos os 

participantes eram maiores de 18 anos e assinaram o consentimento livre e esclarecido. 
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1.2.Introdução geral 

 

Investimento parental 

 

A proposta de Hamilton (1964) da teoria da Seleção de Parentesco trouxe um novo olhar 

sobre o estudo das relações humanas. Essa teoria postula que tendemos a ajudar pessoas com 

as quais compartilhamos genes, ou seja, nossos parentes. Acredita-se que este comportamento 

ocorre e foi selecionado durante a evolução porque ajudando parentes a sobreviver e ter sucesso 

reprodutivo estaríamos ganhando em aptidão abrangente, já que a aptidão é medida, 

basicamente, no quanto os genes são passados adiante através das gerações. Como é com os 

filhos que temos maior correlação genética, para que os nossos genes alcancem outras gerações, 

não bastaria ter filhos, os filhos têm que reproduzir para efetivar o alcance de sua aptidão direta.  

Como os parentes compartilham parte dos nossos genes, dirigir nossa cooperação aos 

mesmos, no sentido de aumentar suas chances de sobrevivência e reprodução, aumenta a nossa 

aptidão total, que é a soma de nossa aptidão direta - nossos próprios descendentes diretos, e da 

nossa aptidão indireta - filhos de parentes que tivermos ajudado (Hamilton, 1964). Assim, é 

melhor ajudar parentes, e quanto mais próximos, maior poderá ser o retorno (em termos de 

representatividade genética nas gerações subsequentes). Nesse sentido, podemos esperar, então, 

que o indivíduo não iria se comportar da mesma forma com um filho, com quem compartilha 

aproximadamente metade dos genes, e com um sobrinho, com quem tem bem menos genes em 

comum (Hamilton, 1964; Trivers,1974).  

Assim, diante desse contexto é interessante para o pai ajudar o filho, o que nos permite 

falar de investimento parental, compreendido como todo investimento feito em uma prole que 

reduz a possibilidade do indivíduo de investir em outra (Trivers, 1972), que inclui desde o custo 

de investimento em gametas, competição/seleção de parceiros, até os vários elementos que 

envolvem cuidar da prole (alimentar, proteger, ajudar). Em suma, o investimento parental inclui 

os custos que os pais têm para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos filhos 

(Trivers, 1972). No entanto, nos esforços de investimento parental os pais necessitam balancear 

o seu próprio gasto energético, uma vez que o filho tende a exigir o máximo de investimento 

dos pais, podendo colocar a sobrevivência do pai “em jogo” (Trivers, 1974).  

Se os pais investem energia no filho, esse filho estará sendo beneficiado, logo, terá 

melhores condições de sobrevivência e possibilidade de reprodução no futuro. A disputa 

energética entre o que o pais disponibilizam para o filho e o que o filho exige dos pais é a 
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condição que leva à existência de um conflito entre o pais e a prole, e ele não opera somente do 

filho para o pai, mas o comportamento do pai também pode gerar custos energéticos para o 

filho (Trivers, 1974). Assim se instala o conflito pais-prole que permeia toda a relação entre 

pais e filhos na luta pelo investimento parental dos primeiros em benefício dos últimos. E como 

a relação dos filhos com os pais se inicia no útero, é nele que se inicia o conflito, passando pela 

amamentação e chegando até a adolescência e idade adulta, quando se inicia escolha de 

parceiros e os conflitos relacionados à reprodução do filho (Schlomer, Del Giudice, & Ellis, 

2011).  

 

Conflito pais-prole quanto à reprodução 

 

Estudos extensivos foram realizados buscando entender os fatores que influenciam a 

escolha de parceiro, mas muitos destes estudos tomaram como referência apenas o indivíduo 

que estaria realizando a escolha (ver Buss & Schmitt, 1993; Castro & Lopes, 2011; Chang, 

Wang, Shackelford, & Buss, 2011; Gangestad & Simpson, 2000). No entanto, vários estudos 

sobre o conflito pais-prole na escolha de parceiros já foram realizados em sociedades caçadoras-

coletoras, pré-industriais (Apostolou, 2007b, 2010b; Buunk, Park & Dubbs, 2008) e modernas, 

por exemplo, a indiana, a japonesa, a turca e a chinesa (Buunk & Solano, 2010), e foi observado 

que os pais fazem a escolha dos parceiros para os filhos, ou que é necessária a aprovação dos 

pais para que os filhos possam casar-se (Apostolou, 2010b). 

Em comparações feitas entre as características que filhos e pais desejam em um parceiro 

foi possível observar algumas divergências ou conflitos quando se trata das características do 

parceiro e de quem irá escolher este parceiro para o filho (Apostolou, 2007a, 2008, 2011; Buunk 

et al., 2008; Buunk & Solano, 2010; Perilloux et al., 2011). Assim, podemos entender que há 

conflito entre pais e filhos quando se trata da escolha de parceiros, e como foi afirmado por 

Scholomer et al. (2011) a presença de divergências entre pais e filhos nas características 

desejáveis em um parceiro e o fato de diversos tipos de sociedades, tanto as que se aproximam 

do modo de vida ancestral quanto as modernas, terem como padrão a interferência dos pais na 

escolha do parceiro, demonstra que ao longo da evolução deve ter sido adaptativo para os pais 

escolher os parceiros dos filhos e que isto deve fazer parte do repertório comportamental dos 

pais há muito tempo. Inclusive em uma análise histórica e entre sociedades, a interferência dos 

pais e de outros parentes na escolha de parceiros é o cenário mais comum (Buunk & Solano, 

2010; Schlomer et al., 2011).Assim é possível também  sugerir que a evolução das preferências 



 

5 
 

na escolha de parceiros tenha sido permeada pela interferência das preferências dos pais 

(Apostolou, 2010b; Perilloux, Fleischman, & Buss, 2011).  

Podemos dizer que a forma como a sociedade se organiza hoje e as pressões que estão 

postas (como alto custo de vida, mercado de trabalho mais competitivo, entre outras condições) 

exigem um investimento parental em que garantir a sobrevivência e a reprodução da prole tem 

vários desdobramentos. Demonstrar investimento parental inclui ações como: negociar 

casamentos ou interferir nas escolhas dos filhos, transferir conexões sociais, passar adiante bens 

e heranças, investir na educação dos filhos, entre outros comportamentos (Shenk, 2011).  E por 

mais que hoje em dia, em sociedades ocidentais, a escolha de parceiro pareça ser algo que não 

depende dos desejos dos pais, pois socialmente não é “direito” deles escolher os parceiros dos 

filhos, essa influência pode ser exercida por outros meios (Apostolou, 2008; Perilloux et al., 

2011). Como Goode observou, há mais de 50 anos, as estratégias utilizadas pelos pais em 

sociedades modernas podem incluir ameaças, subornos e persuasão para que seus filhos se 

relacionem com “as pessoas certas” em fases mais jovens de namoro ou já em idade reprodutiva 

(Goode, 1959 citado por Buunk & Solano, 2010).  

Recentemente as estratégias utilizadas pelos pais foram revistas por Apostolou (2013), 

que encontrou 12 categorias de comportamentos realizados pelos pais buscando controlar o 

comportamento reprodutivo de seus filhos, por exemplo: ameaças, suborno e persuasão, e 

também a coerção, chantagem emocional, o uso de espionagem, mentiras, comparação com 

outras pessoas, aconselhamento e tratamento de silêncio. Afinal os pais, mesmo não podendo 

forçar os filhos, ainda controlam os recursos, podendo negar acesso aos mesmos se o filho não 

agir de acordo com seus desejos. Além disso, em muitas culturas, mesmo a escolha não sendo 

feita pelos pais, é um costume que a união dos filhos passe pela aprovação dos mesmos 

(Apostolou 2007a, 2010b; Schlomer et al., 2011). 

Os possíveis ganhos que os pais poderiam ter quanto aos relacionamentos dos filhos 

podem ir além da aptidão direta que conseguiriam através dos netos. Os pais podem almejar 

ganhos além dos reprodutivos, que estão ligados a características dos parceiros dos filhos, como 

apoio social, alianças familiares e acesso aos recursos dos parceiros dos filhos (Apostolou, 

2007a; Buunk et al., 2008; Perilloux et al., 2008; Trivers, 1974). 

Alguns estudos já indicaram que os pais preferem características mais ligadas a 

investimento, cooperação e habilidade de conseguir recursos, como riqueza e “boa família”, 

colocando características genéticas que serão herdadas pelos netos, como boa aparência, em 

segundo plano; contudo, são estas últimas as preferidas pelos filhos (Apostolou, 2007a, 2008, 
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2011; Buunk et al., 2008; Buunk & Solano, 2010; Perilloux et al., 2011). Assim, pais tendem a 

preferir que os parceiros de seus filhos tenham características que proporcionem sua própria 

aptidão, mesmo que estas não sejam as características ideais em termos de aptidão no ponto de 

vista do filho (Apostolou, 2007a, 2008, 2011; Buunk et al., 2008 Perilloux et al., 2008). Estes 

estudos indicam, de certa forma, que deixar a escolha somente com os filhos é uma estratégia 

que pode atrapalhar a aptidão dos pais (escolher o parceiro pela beleza em detrimento do seu 

potencial de conseguir recursos para manter a prole no futuro, pode produzir bebês saudáveis, 

mas que poderiam passar fome, por exemplo), indicando que há uma pressão seletiva e uma 

área de conflito, na qual os pais “sentem necessidade” de intervir nas escolhas feitas pelos filhos 

(Apostolou, 2007a, 2008, 2010b, 2011; Perilloux et al., 2008; Schlomer et al., 2011). 

Além dessas diferenças entre pais e filhos, existem também diferenças no conflito pais-

prole quando se trata do comportamento de filhos e filhas. Ao longo da evolução, as mulheres 

se tornaram um recurso desejável procurado pelos homens (Trivers, 1972), sendo esperado que 

os pais procurem ter mais controle sobre as escolhas reprodutivas das filhas que dos filhos para 

proteger este recurso (Apostolou, 2007b, 2010a, 2010b; Perilloux et al., 2008). Também seria 

mais prejudicial para elas se escolhessem um parceiro com características de boa qualidade 

genética em detrimento de características de investimento parental, por exemplo (Buunk et al., 

2008), pois para a sobrevivência da prole, de uma forma generalizada, seria mais interessante 

um parceiro que possa oferecer recursos a ela e a prole. Um exemplo quanto à preferência para 

o controle da filha é expressado quando na sociedade existe o costume de consultar os filhos se 

aceitam ou não a pessoa escolhida pelos pais para casarem-se, esta opção é mais frequentemente 

oferecida a filhos que a filhas (Apostolou, 2010b).  

Em um estudo realizado nos Estados Unidos, Perilloux et al. (2008) testaram a hipótese 

da guarda da filha, perguntando a pais e filhos sobre o quanto os pais vigiavam comportamentos 

e atitudes dos filhos, variando desde “dirigir sozinhos” a “dormir na casa de um parceiro 

romântico”, observando também a forma de se vestir e horário para chegar em casa. Eles 

encontraram diferença significativa entre o comportamento de vigilância voltado para filhos e 

filhas, o que confirmou a sua hipótese de guarda da filha. A guarda da filha deve relacionar-se 

com uma tentativa de defesa da sua reputação sexual, seu valor como parceira e a tentativa de 

evitar que ela sofra algum tipo de vitimização sexual (Perilloux et al., 2008). Corroborando com 

a proteção da filha, um estudo desenvolvido por Falkner e Schaller (2007) demonstra a 

importância dada e percebida pelas pessoas em vigiar e se intrometer nos relacionamentos dos 

parentes, sendo estes comportamentos mais fortemente percebidos quando se trata de parentes 
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de primeiro grau, pais e irmãos, apresentando também uma média maior de intromissão quando 

se trata de parentes do sexo feminino. Essa intromissão se deveria à vigilância que devemos ter 

sobre a qualidade do relacionamento daquele que é próximo de nós geneticamente para que 

possamos, de certa forma, garantir a nossa aptidão abrangente, sendo essa uma evidência de 

que as filhas, ou mulheres, são mais vigiadas não só pelos pais, mas por outros parentes também 

(Falkner & Schaller, 2007).  

Diante de tantas evidências, podemos entender que há um interesse dos pais em 

controlar/interferir nas escolhas dos filhos. Assim, a influência dos pais vai além de 

proporcionar a sobrevivência, o crescimento, saúde e status social para os filhos. E o interesse 

do filho pode divergir das escolhas dos pais, principalmente no tocante a reprodução. Vários 

autores já investigaram quais características seriam desejáveis em um parceiro e em um 

genro/nora, observando o ponto de vista dos filhos e dos pais, como já foi mencionado 

(Apostolou, 2007a, 2008, 2010a, 2011; Buunk et al. 2008; Buunk & Solano, 2010; Perilloux et 

al., 2011), mas poucos estudos se propuseram a fazer uma comparação entre as respostas de 

pais e filhos (Apostolou, 2011, 2012; Perilloux et al., 2008, 2011), e apenas um estudo até o 

momento buscou investigar o conflito pais-prole com relação a idade da reprodução de fato, o 

de Apostolou (2012). 

Apostolou (2012) investigou o conflito pais-prole no tocante a idade para a reprodução. 

Ele perguntou a pais de adolescentes e aos próprios adolescentes, com idades a partir dos 13 

anos, e idade média de 23,1 (filhas) e 24,5 (filhos), questões a respeito da idade reprodutiva dos 

filhos em questão, ou seja, os pais falavam sobre os filhos e os filhos falavam sobre si. As 

perguntas consistiam na idade ideal para que o filho se casasse, tivesse filhos, iniciasse a vida 

de sexual e quanto tempo após o casamento ele deveria ter filhos. Apostolou (2012) em seu 

estudo encontrou que, de maneira geral, os pais desejam que os filhos tenham filhos mais cedo 

e em menos tempo após o casamento, se casem mais cedo, e iniciem a prática sexual mais tarde 

do que os filhos indicaram pretender para si. Foi evidenciado também que os pais teriam 

expectativas mais conservadoras para a filha, esperando que ela casasse e tivesse filhos mais 

cedo que o filho e iniciasse a vida sexual mais tarde (Apostolou, 2012).  

Adicionalmente, Apostolou (2012) investigou o que pessoas que tinham ao menos um 

filho, planejariam para si, caso ainda fossem adolescentes e o que imaginam para um possível 

filho e uma possível filha. Analisando os resultados, ele encontrou que os pais desejariam, ao 

contrário do que esperavam para os filhos, casar e ter filhos mais tarde e fazer sexo mais cedo 

do que propõem para um filho do mesmo sexo. O autor acredita que esta informação demonstra 
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que a diferença encontrada entre pais e filhos não se trata de uma diferença intergeracional, pois 

foi encontrado nos pais o mesmo padrão de resposta dos filhos, quando aqueles estão falando 

sobre a sua própria reprodução. Mas o dado mais importante encontrado nesta análise é que o 

papel de pai faz com que o indivíduo pense cenários diferentes para si e para os filhos. 

Acrescentando à busca sobre os aspectos das expectativas reprodutivas de pais e filhos, 

seria interessante investigar o número de filhos pretendidos pelos filhos e pelos pais, pois 

imaginamos que os pais iriam desejar que os filhos tivessem um número maior de filhos quando 

comparado às expectativas de seus filhos. Ao mesmo tempo é percebida desde a transição 

econômica ocorrida na Europa no século XIX uma redução no número de filhos por pessoa face 

ao aumento do poder econômico e disponibilidade de recursos (Mulder, 1998). Dessa forma, as 

hipóteses para essa redução no número de filhos são: o alto investimento para que o filho tenha 

condições de competir no ambiente, sendo algo que é necessário para o filho e custoso para o 

pai; é levantada a possibilidade de imitação dentro da população dos casos de “sucesso”; e por 

último, existe a possibilidade de que essa redução no número de filhos seja uma consequência 

imprevista da alta disponibilidade de meios de contracepção (Mulder, 1998). Nenhuma destas 

hipóteses está totalmente comprovada, mas a que tem mais indícios atualmente é a de que os 

custos necessários para a criação de um filho fazem com que os pais “optem” por ter um número 

menor de filhos e investir na qualidade de sua prole. 

Os custos para cuidar de um filho estão cada vez maiores, sendo progressivamente mais 

difícil para os pais terem muitos filhos e assim aumentar sua própria aptidão. Na China, por 

exemplo, são cobradas taxas pelo governo caso se tenha um segundo filho, enquanto em países 

na Europa existem incentivos constantes para que a população tenha mais filhos. No Brasil, de 

acordo com o Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística), a média 

de filhos por mulheres no final da idade fértil era de 1,86 filhos, enquanto, no ano de 2000, esta 

média era 2,38 filhos. Podemos apontar como um dos atores desta diminuição no número de 

filhos o aumento do custo de vida, e assim o gasto financeiro com a criação de um filho. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing (Invent), 

no ano 2013, a expectativa de gastos com um filho podia variar de 53,7 mil reais a 2 milhões, 

do nascimento aos 23 anos do filho. Obviamente o gasto varia de acordo com a situação 

socioeconômica da família, estando o maior gasto previsto para aqueles que se enquadram na 

classe A, estratificada na pesquisa por famílias com renda mensal acima de 25 mil reais, estando 

na classe D famílias com renda abaixo de 2 mil reais por mês. Para termos um parâmetro de 

comparação, segundo o IBGE, em 2013, a renda média do brasileiro era de R$ 2.983,00, ou 
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seja, na média os brasileiros pertenceriam a classe C, com renda entre 2 mil e 5 mil reais, que 

gastaria com o filho ao longo de 23 anos o valor aproximado de 407 mil reais, sendo em torno 

de 45% deste valor relacionado a educação dos filhos (Invent, 2013). Vemos que as pessoas 

estão tendo menos filhos, e imaginamos o porquê, mas será que os pais se comportariam de 

forma a “jogar a responsabilidade” para os filhos e desejariam que os filhos tivessem mais filhos 

do que eles mesmos tiveram, desejando assim o aumento de sua aptidão abrangente? 

E pensando ainda na quantidade de investimento necessária para a criação de um filho 

e na questão levantada por Apostolou (2012) sobre os pais estarem dispostos a ajudar os filhos 

já que esperam que eles tenham filhos o quanto antes, investigar a quantidade de ajuda que os 

pais estão dispostos a dar na criação de um neto é um passo necessário para entender mais sobre 

o conflito pais-prole quanto a reprodução dos filhos. E pensando no relacionamento 

estabelecido entre pais e filhos no conflito pais-prole, procurar saber o quanto de ajuda o filho 

espera receber pode revelar um pouco do equilíbrio desta relação.  

 

História de vida e investimento parental 

 

O investimento parental acarreta conflitos entre diferentes caminhos que podem ser 

tomados ao longo do desenvolvimento, antes mesmo de se iniciar a reprodução de fato, e a 

história de vida do indivíduo relaciona-se intimamente com este processo, pois o conflito de 

história de vida mais básico está entre investir energia (um bem finito e não reutilizável) em 

esforço somático ou reprodutivo (Chisholm, 1993). Em consequência deste conflito inicial, 

apresenta-se o conflito entre investir em reprodução futura ou em reprodução presente, ou seja, 

no último caso: reduzir o investimento de energia em manutenção corporal e sobrevivência e 

focar a maior parte desta energia em procurar um parceiro, reproduzir, gerir a prole e garantir a 

sua sobrevivência, ou, no caso da reprodução futura, direcionar energia para ter mais recursos 

e investir mais no desenvolvimento do corpo, buscando ter melhores condições de gerir uma 

prole no futuro (Kaplan & Gangestad, 2005; Shenk, 2011); no momento da reprodução também 

se estabelece o conflito relacionado à quantidade e qualidade da prole, estando a qualidade 

ligada a uma prole menos numerosa, mas com maior possibilidade de competir por melhores 

parceiros e aptidão, e a quantidade ligada a uma prole mais numerosa, na qual é investido menos 

cuidado parental (Kaplan & Gangestad, 2005; Shenk, 2011). Assim, os componentes 

ambientais e decisões que fazem parte da vida do indivíduo, que influenciam direta ou 

indiretamente a sua reprodução, são o objeto de estudo da teoria de história de vida (Belsky, 
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Steinberg, & Draper, 1991; Draper & Harpending, 1982; Ellis, Figueredo, Brumbach, & 

Schlomer, 2009). 

As estratégias de história de vida podem ser classificadas de várias formas, mas 

basicamente se adota uma divisão entre estratégias mais rápidas (ex.: rápido desenvolvimento 

corporal, antecipação da reprodução e prole numerosa) e estratégias mais lentas (ex.: 

desenvolvimento corporal mais lento, adiamento reprodutivo e menor quantidade de prole). 

Apesar de que, quando comparada com outras espécies, a espécie humana adota uma estratégia 

de história de vida mais lenta, dentro do possível para a espécie há indivíduos que adotam 

comportamentos que se associam a estratégias mais rápidas ou mais lentas. Isso pode ser 

compreendido pois as manifestações de história de vida ocorrem dentro de um continuum 

rápido-lento (Promislow & Harvey, 1990). Acredita-se que a habilidade de transitar neste 

continuum permitiu a sobrevivência de muitas espécies, inclusive a humana, e isso se deve a 

uma combinação de diversidade genética e plasticidade fenotípica que permitem o ajuste das 

estratégias ao ambiente em que o indivíduo ou população está inserido (Ellis et al, 2009). 

A história de vida tem efeitos sobre aspectos biológicos, comportamentais e sociais das 

vidas dos indivíduos, influenciando no tempo de vida das pessoas, no investimento que fazem 

na educação dos filhos, e tendo pistas de tipo de táticas mais modernas, como o uso de 

contracepção, a forma de gastar o dinheiro e o investimento em ampliação de conhecimentos e 

habilidades (Brumbach, Figueredo, & Ellis, 2009). Estes diversos efeitos e comportamentos 

decorrentes da história de vida, são manifestações da estratégia de história de vida tomada pelo 

indivíduo. 

Mas quais seriam as características presentes da vida das pessoas que influenciariam a 

sua estratégia de história de vida? Ellis et al. (2009) sintetizam os achados relacionados a 

história de vida sob uma perspectiva evolucionista, e propõem uma teoria desenvolvimentista 

da variação das estratégias de história de vida humanas. A partir da síntese são levantados 

alguns pontos cruciais que influenciam os caminhos tomados durante a vida reprodutiva do 

indivíduo, sendo eles: a densidade populacional, que quando alta provoca competição entre os 

indivíduos (MacArthur & Wilson, 1967), apesar de que a densidade mostra-se como um fator 

secundário na história de vida (Ellis et al., 2009); fatores de inospitalidade, melhor 

representados pela mortalidade/morbidez, que indicariam o tempo de sobrevivência que o 

indivíduo teria (Brumbach et al., 2009; Chisholm, 1993; Cohen et al., 2000; Quinlan, 2007); e 

a imprevisibilidade do ambiente, caracterizada pela instabilidade de elementos e 
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acontecimentos no ambiente, que indicaria para o sujeito que os comportamentos adotados não 

necessariamente terão resultados previsíveis (Brumbach et al., 2009; Ellis et al., 2009).  

De forma geral, os humanos em sociedades modernas e industrializadas habitam um 

ambiente com uma alta densidade populacional, baixa escassez de alimentos e baixos fatores 

de mortalidade/morbidez (a morte por doenças é relativamente baixa e não temos predadores 

típicos), o que enquadraria a espécie humana em um perfil mais lento de estratégia de história 

de vida (Ellis et al., 2009). Mas um perfil de estratégia de história de vida mais lento está 

associado a pelo menos outros dois cenários: ambiente com falta de recurso extrema, em que 

não há, portanto, energia para investir em desenvolvimento e/ou reprodução, sendo necessário 

esperar uma situação melhor para reprodução; e ambiente com uma alta taxa de mortalidade 

percebida nos jovens, que é possível ser contornada com maior investimento parental, 

característico de uma estratégia mais lenta. Comportamentos compatíveis com a adoção de uma 

estratégia mais lenta são: investimento em desenvolvimento e sobrevivência, aquisição de 

habilidades, apostar em reprodução futura, ter um número menor de filhos e investir bastante 

neles. Neste cenário os homens normalmente participam mais do cuidado a prole (Brumbach et 

al., 2009; Ellis et al., 2009) 

Quanto aos cenários associados a uma estratégia mais rápida, temos ambientes com 

muitos recursos disponíveis e baixa densidade populacional, que podem ou não ter mortalidade 

elevada para jovens e adultos. Neste tipo de situação os indivíduos apresentam um crescimento 

mais rápido, prática sexual precoce, um número maior de filhos, e menor necessidade/expressão 

de cuidado parental (Ellis et al., 2009). Ambientes violentos estão associados também a adoção 

de uma estratégia mais rápida, quando a intervenção dos pais não produz diferença para a 

garantia da sobrevivência do filho (Brumbach et al., 2009; Ellis et al., 2009).  

Todas estas características dos cenários associados a estratégias mais lentas ou mais 

rápidas são, na verdade, pistas ambientais que permitem o indivíduo analisar se está em um 

ambiente inóspito e/ou imprevisível. A inospitalidade do ambiente relaciona-se fortemente com 

a mortalidade/morbidez do ambiente (Ellis et al., 2009). Pistas de mortalidade/morbidez são, 

por exemplo: baixa disponibilidade de alimentos, baixo status socioeconômico (Brumbach et 

al., 2009; Chen, Matthews, & Boyce, 2002; Ellis, 2004; Ellis et al., 2009), morte de pessoas 

próximas ou presenciar mortes e violência, doenças, bairro com altas taxas de mortalidade e 

depreciação (Brumbach et al., 2009; Cohen et al., 2000; Wilson & Daly, 1997), pouco cuidado 

dos pais e tamanho da família (Belsky et al., 1991; Lawson & Mace, 2009; Quinlan, 2007). 

Pistas de imprevisibilidade são: mudança na situação parental (Albrecht & Teachman, 2003; 
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Raley & Wildsmith, 2004), mudança de residência (Albrecht & Teachman, 2003; Baumer & 

South, 2001) e variação da mortalidade de jovens e adultos, além da convivência com 

indivíduos que dão pistas de imprevisibilidade (Ellis et al., 2009). Adicionalmente, a exposição 

a ambientes muito imprevisíveis está associada ao desenvolvimento de um esquema mental de 

imprevisibilidade, e este, por sua vez, levaria a comportamentos caracterizados como de risco, 

que envolvem, por exemplo, prática sexual precoce, sem a utilização de métodos contraceptivos 

(Howat-Rodrigues, De Andrade, & Tokumaru, 2012; Lordelo et al., 2011; Ross & Hill, 2002). 

Assim, pessoas inseridas em ambientes com alto investimento parental e práticas 

parentais percebidas como positivas, com acesso a alimentação e recursos financeiros, além de 

alta competitividade, adotariam uma estratégia mais lenta, mas o extremo oposto não se aplica 

necessariamente a uma estratégia mais rápida, pois, diante de ambientes com pistas de 

mortalidade/morbidez e imprevisibilidade, os indivíduos acabam adotando uma estratégia “de 

aposta” (bet-hedging) (Einum & Fleming, 2004). A adoção desta estratégia significa que seria 

interessante para o organismo diminuir a variância nos fenótipos por ele produzidos (filhos) ou 

apresentados (ontogênese) buscando atingir uma média para a aptidão alcançada (Ellis et al., 

2009). 

De acordo com o tipo de imprevisibilidade apresentada pelo ambiente são possíveis dois 

tipos de bet-hedging.  O conservador, que é mais apropriado quando a imprevisibilidade atinge 

toda a população durante um certo tempo e os indivíduos apresentam fenótipos que conseguem 

lidar com as variações ambientais. Consequências da adoção desta estratégia é o investimento 

maior nos filhos, por exemplo, assemelhando-se a estratégia de história de vida mais lenta. Mas, 

quando a imprevisibilidade não se apresenta de forma uniforme para a população, e acontece 

em um período menor de tempo, é mais adaptativa a adoção de um bet-hedging diversificado, 

favorecendo a existência de indivíduos com diferentes habilidades que não reproduzirão ao 

máximo em épocas boas, mas que têm grandes chances de conseguir passar seus genes adiante 

em épocas mais difíceis; isso aconteceria em situação de ambientes de periferia com altos 

índices de violência (Einum & Fleming, 2004; Ellis et al., 2009).  

Entendemos que os ambientes das pessoas possuem as mais diversas configurações, e a 

forma como a pessoa percebe o seu ambiente é o elemento mais importante para a escolha da 

estratégia de história de vida. Vale ressaltar que todos os traços e escolhas apresentados pelos 

indivíduos têm uma relação íntima uns com os outros, quase como uma cascata de eventos que 

se seguem (Ellis et al., 2009), de forma que já foi encontrada uma certa estabilidade na estratégia 

adotada na adolescência e na vida adulta (Brumbach et al., 2009). No entanto, a mudança do 
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ambiente e suas características durante o desenvolvimento pode promover uma mudança na 

estratégia adotada pelo indivíduo (Kerr, Leve, & Chamberlain, 2009).  

Muitos estudos que buscam acessar a história de vida utilizam dados demográficos e 

têm grande foco em marcadores como a saúde geral, menstruação em meninas, o nascimento 

do primeiro filho ou manifestação de comportamento socialmente desviado (Draper & 

Harpending, 1982; Belsky et al., 1991; Brumbach et al., 2009; Lordelo et al., 2011). Entender 

a dinâmica familiar do indivíduo na forma como ele a relata, já que este elemento influencia 

fortemente as estratégias adotadas (Ellis et al., 2009; Ellis, McFadyen-Ketchum, Dodge, Pettit, 

& Bates, 1999) é também uma forma de acessar aspectos da história de vida. Como o 

investimento parental apresenta-se como um termômetro para a criança de como está o seu 

ambiente (Quinlan, 2007) e como a imprevisibilidade tem forte papel na modulação da 

estratégia escolhida (Brumbach et al., 2009; Ellis et al., 2009), nosso trabalho pretende utilizar 

medidas destes dois elementos para entender a relação entre a história de vida e as expectativas 

reprodutivas do indivíduo, entendendo elementos das expectativas reprodutivas como as idades 

pretendidas para casar, ter filhos e fazer sexo, além da quantidade de filhos. Conhecer melhor 

o que pode influenciar as expectativas reprodutivas de pais e filhos pode ser um elemento chave 

que sugeriria possibilidades para entender os aspectos que influenciam o conflito pais-prole 

quanto a essa questão. 
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1.3.Objetivos  

 

Objetivo geral 

 

Avaliar se as expectativas reprodutivas de pais e filhos quanto ao futuro reprodutivo do 

filho apontam a existência do conflito pais-prole quanto a reprodução. 

 

Objetivos específicos: 

Estudo Empírico 1: 

1. Avaliar se existem diferenças entre pais e filhos quanto à expectativa da idade ideal para 

os filhos iniciarem a vida sexual; 

2. Avaliar se existem diferenças entre pais e filhos quanto à expectativa da idade ideal para 

os filhos se casarem; 

3. Avaliar se existem diferenças entre pais e filhos quanto à expectativa da idade ideal para 

os filhos terem o primeiro filho; 

4. Avaliar se existem diferenças entre pais e filhos quanto à expectativa quanto à 

quantidade de filhos que este filho deveria ter;  

5. Avaliar se existem diferenças entre pais e filhos quanto à expectativa de ajuda dos pais 

com relação à criação dos netos. 

 

Estudo Empírico 2: 

1. Avaliar se existe uma relação entre as expectativas reprodutivas indicadas por pais e 

filhos e as práticas parentais percebidas por eles; 

2. Avaliar se existe relação entre as expectativas reprodutivas indicadas por pais e filhos e 

a forma como eles perceberam a imprevisibilidade no seu ambiente familiar durante a 

infância. 
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1.4.Hipóteses 

 

 Hipótese 1: Existe diferença entre a idade para casar que os pais propõem para os filhos 

e a idade que os filhos propõem para si mesmos. 

 Predição 1.1: Os pais irão propor que os filhos se casem mais cedo do que os filhos 

indicarão para si mesmos. 

 Justificativa 1.1: De acordo com os resultados encontrados por Apostolou (2010a, 

2012) os pais querem que os filhos casem-se mais cedo; acredita-se que para poder exercer mais 

controle sobre as escolhas do filho, devido ao controle dos recursos que os pais têm. 

Hipótese 2: Existe diferença entre a idade para iniciar a vida sexual que os pais propõem para 

os filhos e a idade que os filhos propõem para si mesmos. 

 Predição 2.1: Os pais irão propor que os filhos iniciem a vida sexual em uma idade 

maior do que os filhos indicarão para si mesmos. 

 Justificativa 2.1: De acordo com os resultados encontrados por Apostolou (2012), os 

pais querem que os filhos iniciem a sua vida sexual mais tarde do que esperam os filhos, pois 

iniciar uma vida sexual sem a maturidade necessária traz, por exemplo, os riscos de uma 

gravidez na adolescência que é uma gravidez de risco, além de aumentar o investimento que os 

avós terão que fazer nos netos. 

Hipótese 3: Existe diferença entre a idade para ter o primeiro filho que os pais propõem para 

os filhos e a idade que os filhos propõem para si mesmos. 

 Predição 3.1: Os pais irão propor que os filhos tenham filhos mais cedo do que os filhos 

indicarão para si mesmos. 

 Justificativa 3.1: De acordo com os resultados encontrados por Apostolou (2012) os 

pais querem que os filhos reproduzam mais cedo, acredita-se que para poder exercer mais 

controle sobre as escolhas do filho, podendo influenciar mais na forma como os netos são 

criados.  

Hipótese 4: Existe diferença entre a quantidade de filhos que os pais esperam que os filhos 

tenham e a quantidade que os filhos propõem para si mesmos. 

 Predição 4.1: Os pais irão querer que os filhos tenham mais filhos do que os próprios 

filhos desejarão. 
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 Justificativa 4.1: Diante das diferenças já encontradas por Apostolou (2012) e da busca 

de aptidão direta dos pais com a reprodução dos filhos já apontadas por Trivers (1974), 

acreditamos que este possa ser um ponto de conflito ainda não investigado entre pais e filhos. 

Hipótese 5: Existe diferença entre a quantidade de ajuda que os pais estão dispostos a dar aos 

filhos na criação dos netos e a quantidade de ajuda que os filhos esperam que os pais deem. 

 Predição 5.1: Os pais estarão dispostos a ajudar os filhos em uma quantidade menor do 

que os filhos estarão esperando. 

 Justificativa 5.1: Foi proposto por Apostolou (2012) que os pais estariam dispostos a 

continuar investindo nos filhos para ajudar a criar os netos, mas este dado não foi pesquisado 

junto aos pais e filhos que participaram da pesquisa. Buscamos informação porque não está 

claro se nas configurações atuais os pais se dispõem ou não a ajudar os filhos a criar seus netos, 

já que isso traria custos que eles poderiam ter investindo em ter mais filhos. 

 Predição 5.2: A ajuda disponibilizada pelos pais e esperada pelos filhos será maior em 

idades mais jovens. 

 Justificativa 5.2: Quanto mais novo é o filho menor é a sua capacidade relativa de 

oferecer cuidado para um possível filho, sendo necessário que receba mais ajuda para promover 

a aptidão do seu filho. 

Hipótese 6: Há relação entre as expectativas reprodutivas indicadas por pais e filhos e as 

práticas parentais percebidas por eles. 

 Predição 6.1: Pais e filhos que relatarem práticas parentais positivas, terão expectativas 

reprodutivas condizentes com uma estratégia mais lenta. 

 Justificativa 6.1: Práticas parentais positivas são preditoras de comportamentos mais 

voltados para uma vida equilibrada, e os filhos tendem a reproduzir o estilo de cuidado que 

receberam (Kobarg et al., 2010). 

Hipótese 7: Existe relação entre as expectativas reprodutivas indicadas por pais e filhos, 

separadamente, e a imprevisibilidade percebida por eles em seu ambiente familiar durante a 

infância. 

 Predição 7.1: Quanto mais imprevisível for o ambiente relatado, mais próximo de uma 

estratégia mais rápida se aproximarão as expectativas de pais e filhos. 



 

17 
 

 Justificativa 7.1: A teoria da história de vida nos diz que a percepção do indivíduo 

sobre o seu ambiente influencia fortemente as escolhas que ele fará durante sua vida. Logo, em 

ambientes imprevisíveis não seria possível esperar para uma reprodução futura, sendo a 

estratégia mais adaptativa adiantar o desenvolvimento e iniciar a reprodução o quanto antes.  
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2.1. Estudo Empírico 1 - Conflito pais-prole: uma avaliação a partir das expectativas 

reprodutivas de pais e filhos. 

 

Resumo 

A partir do estudo da relação entre pais e filhos, Trivers (1974) trouxe o conceito de conflito 

pais-prole, que se caracteriza por uma disputa intrínseca entre pais e filhos pela energia e 

recursos dos primeiros, e por retorno em forma de aptidão dos últimos. A divergência entre pais 

e filhos quanto ao investimento pode também se expressar no momento das decisões 

reprodutivas dos filhos. Assim, nosso objetivo foi investigar se pais e filhos têm interesses 

conflitantes quanto às expectativas reprodutivas para os filhos. Encontramos que pais e filhos 

discordam em diversos pontos-chaves que compõem etapas inerentes à sua reprodução, como 

a idade para casar, iniciar a vida sexual, e ter filhos, existindo diferenças entre as expectativas 

dos pais de acordo com o sexo dos filhos. Para a filha foram esperadas idades mais altas que 

para os filhos, reiterando a hipótese da guarda da filha. Questionamos também a quantidade de 

ajuda que seria disponibilizada para a criação de um possível neto, e encontramos que pais e 

filhos têm expectativas de ajuda semelhantes variando de acordo com a faixa etária. A partir de 

nossos achados encontramos evidências de que o conflito pais-prole se apresenta também nas 

expectativas reprodutivas para os filhos.  

Palavras-chave: Conflito pais-prole; Reprodução; Investimento parental; Psicologia 

Evolucionista 
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Introdução 

 

Todos os anos de estudo e descobertas a partir do referencial teórico da evolução do 

comportamento humano nos apontam para o fato de que a seleção natural age de forma a 

privilegiar características que nos permitem sobreviver para podermos reproduzir e passar os 

nossos genes adiante, e assim, aumentarmos a aptidão. No que se refere a relação de pais e 

filhos, vemos que devido à grande dependência que a prole tem dos pais ou cuidadores, pais e 

filhos foram sofrendo pressões seletivas específicas e desenvolvendo características que 

corroborassem com a sobrevivência e alcance da sua própria aptidão (Trivers, 1974). Mas a 

aptidão para o indivíduo no papel de progenitor não corresponde diretamente à aptidão de um 

sujeito na condição de filho e é da necessidade de interação destes dois papéis e de interesses 

que divergem ao longo da convivência que temos o que Trivers (1974) chamou de Conflito 

pais-prole. 

Mas, por que a aptidão do pai não é a mesma do filho? Aptidão é medida, basicamente, 

em quanto os genes de um indivíduo são passados adiante através das gerações; assim, não 

basta ter filhos; os seus filhos têm que reproduzir para efetivar o aumento da sua aptidão. Então, 

a aptidão dos pais depende da aptidão dos filhos, mas a aptidão direta dos filhos depende dos 

pais apenas do ponto de vista de investimento que os pais possam fazer no filho e possivelmente 

em sua prole (Hamilton, 1964). Os filhos têm sua possibilidade de sucesso reprodutivo 

aumentada de acordo com a quantidade de recursos que eles recebem dos pais, enquanto os pais 

têm que investir nos filhos e, se houver mais de um, os pais precisam dar a todos a chance de 

reproduzir e garantir a passagem de seus genes adiante (Trivers, 1974; Buunk, Park, & Dubbs, 

2008). Diante de tal contexto, qualquer comportamento que resulta em um custo para o pai e 

um benefício para a prole, pode ser parte do conflito pais-prole (Trivers, 1974), sendo a 

recíproca verdadeira, situações que geram benefícios para os pais e custos para a prole, também 

são passíveis de gerar conflitos. Como existe uma ligação entre pais e filhos desde a concepção, 

o conflito pais-prole permeia toda a relação, indo desde o momento em que a mãe engravida, 

podendo atingir fases posteriores do desenvolvimento (Schlomer, Del Giudice, & Ellis, 2011).  

Os pais, ao menos no início do desenvolvimento dos filhos, são maiores, mais fortes e 

controlam o investimento parental, o que acaba contrabalanceando este conflito a favor deles e 

de suas decisões (Stamps, Metcalf, & Krishnan, 1978). Em fases posteriores do 

desenvolvimento, o conflito pode se estabelecer no momento em que a prole atinge idade 

reprodutiva. O organismo humano fica pronto para reproduzir, em média, próximo dos 13 anos, 

com as meninas normalmente amadurecendo um pouco antes dos meninos (Papalia et al., 2006), 
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apesar de ser comum que se espere mais para a reprodução, uma vez que isso depende também 

do ambiente onde o indivíduo está inserido (Chisholm, 1993; Draper & Harpending, 1982; 

Williams, 1966). Nesta fase os pais ainda apresentam mais “poder” uma vez que detém, na 

maioria das vezes, o controle sobre os recursos materiais importantes para os filhos (Perilloux, 

Fleischman, & Buss, 2008).  

Um ponto importante do conflito pais-prole que se manifesta na idade reprodutiva é a 

escolha do parceiro por parte dos filhos, já que as características do parceiro podem influenciar 

diretamente a aptidão tanto dos pais quanto dos filhos (Trivers, 1974). Existem muitos estudos 

a respeito deste aspecto do conflito, indicando a sua existência em sociedades caçadoras-

coletoras, pré-industriais e contemporâneas (Apostolou, 2007b, 2008, 2010a, 2011, 2012; 

Buunk et al., 2008; Buunk & Solano, 2010; Perilloux, Fleischman, & Buss, 2011). E, 

principalmente, através dos dados de sociedades caçadoras-coletoras, que são o mais próximo 

que temos para entender as condições nas quais nossas características e preferências atuais se 

desenvolveram enquanto espécie, observa-se que em grande parte são os pais ou parentes 

próximos que fazem a escolha do parceiro para os filhos (Apostolou, 2007b). 

A presença de divergências entre pais e filhos nas características desejáveis em um parceiro e 

o fato de diversos tipos de sociedades, tanto as que se aproximam do modo de vida ancestral 

quanto as modernas, terem como padrão a interferência dos pais na escolha do parceiro, 

demonstra que ao longo da evolução deve ter sido adaptativo para os pais escolher os parceiros 

dos filhos e que isto deve fazer parte do repertório comportamental dos pais há muito tempo 

(Schlomer et al., 2011). Inclusive em uma análise histórica e entre sociedades, a interferência 

dos pais e de outros parentes na escolha de parceiros é o cenário mais comum (Buunk & Solano, 

2010; Schlomer et al., 2011). Assim é possível também sugerir que a evolução das preferências 

na escolha de parceiros tenha sido permeada pela interferência das preferências dos pais 

(Apostolou, 2010b; Perilloux, Fleischman, & Buss, 2011). Mas as pressões do conflito pais-

prole não são iguais sobre filhos e filhas. As mulheres se tornaram ao longo da evolução da 

espécie humana um recurso desejável pelo qual os homens competem (Trivers, 1972), sendo 

esperado que os pais procurem ter mais controle sobre as escolhas reprodutivas das filhas que 

dos filhos, para proteger este recurso (Apostolou, 2007b, 2010a, 2010b; Perilloux et al., 2008). 

Nos deparamos com a preferência para o controle da filha em situações em que é costumeiro 

para uma sociedade fazer uma consulta aos filhos sobre o parceiro escolhido pelos pais e esta 

opção é mais frequentemente oferecida a filhos que a filhas (Apostolou, 2010b).  
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Em um estudo realizado nos Estados Unidos, Perilloux et al. (2008) testaram a hipótese 

da guarda da filha, perguntando a pais e filhos sobre o quanto eles vigiavam comportamentos e 

atitudes dos filhos, variando desde “dirigir sozinhos” a “dormir na casa de um parceiro 

romântico”, observando também a forma de se vestir e horário para chegar em casa. Eles 

encontraram diferença significativa entre o comportamento voltado para filhos e filhas, em que 

havia mais rigidez quanto ao controle do comportamento das filhas, reafirmando sua hipótese 

de guarda da filha. Há, portanto, mais interesse em vigiar as atitudes das filhas e suas escolhas 

reprodutivas (Falkner & Schaller, 2007; Perilloux et al., 2008; Apostolou, 2012). A guarda da 

filha deve relacionar-se com uma tentativa de defesa da sua reputação sexual, seu valor como 

parceira e evitar que ela sofra algum tipo de vitimização sexual (Perilloux et al.,2008). 

E, ainda que hoje em dia a escolha de parceiro pareça ser algo que não depende dos 

desejos dos pais, nas sociedades ocidentais, a intromissão dos pais pode ser exercida através de 

outros tipos de influência (Apostolou, 2008; Perilloux et al., 2011), apelando para estratégias 

de controle bastante diversificadas, utilizando, por exemplo, demonstração de tristeza, ameaças 

e mentiras (Apostolou, 2013). Afinal os pais, mesmo não podendo forçar os filhos, ainda 

controlam os recursos, podendo negar acesso aos mesmos se o filho não agir de acordo com 

seus desejos. Além disso, em muitas culturas, mesmo a escolha não sendo feita pelo pai, é um 

costume que a união dos filhos passe pela aprovação dos pais (Apostolou 2007a, 2010b; 

Schlomer et al., 2011).  

Além das interferências na escolha do parceiro, os pais também desejam interferir na 

vida do filho após o casamento, existindo a cobrança por netos e interferindo na forma de criá-

los (Apostolou, 2012). Então, à parte as características que o parceiro do filho teria, temos 

também um conflito na escolha que o filho irá fazer quanto ao momento que terá filhos. Os 

netos, de certa forma, são o retorno que os pais têm do investimento que fazem no filho, sendo 

a concretização da aptidão direta dos avós, e, até certo ponto, quanto mais netos tiverem, maior 

será o retorno de seu investimento. Buscando manter o controle sobre as escolhas dos filhos, 

acredita-se que é preferível para os pais que seus filhos reproduzam mais cedo (Apostolou, 

2010a; 2012), não somente do ponto de vista do controle, como também da saúde dos filhos e 

da possibilidade que eles assim tenham mais filhos, mesmo que isto implique em ter que cobrir 

alguns custos financeiros e energéticos envolvidos no processo, como propõe Apostolou 

(2012). 

Apesar da quantidade de ajuda que os pais estariam dispostos a dar na criação do um 

neto não tenha sido efetivamente pesquisada, Apostolou (2012) assume que filhos mais novos 
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que reproduzissem não teriam recursos suficientes para sustentar os netos. Assim, se os pais 

desejam que os filhos tenham filhos mais cedo, eles deveriam estar dispostos a ajudar na criação 

dos netos, e talvez a quantidade de ajuda disponibilizada pelos pais e esperada pelos filhos seja 

mais um ponto de conflito. 

A pesquisa realizada por Apostolou (2012), na Grécia, na qual ele entrevistou pais e 

filhos a respeito de suas expectativas com relação à procriação do filho é, até o momento, o 

único trabalho encontrado que está voltado para a o conflito pais-proles relacionado à 

procriação. O estudo encontrou resultados bastante consistentes, em que não houve diferença 

significativa entre as escolhas de pais e mães direcionadas para os filhos, mostrando que existe 

uma concordância entre eles, apesar da diferença de sexo e papel no cuidado. Assim, pais e 

mães preferiram que seus filhos e filhas tivessem relações sexuais mais tarde do que os filhos 

prefeririam, casassem-se mais cedo do que os filhos indicaram, e tivessem filhos mais cedo e 

em menos tempo após o casamento do que os filhos relataram. Ainda, corroborando com a ideia 

de que o controle sobre a filha é mais forte (Apostolou, 2007b, 2010a, 2010b; Perilloux et al., 

2008), pais e mães esperavam que suas filhas iniciassem a vida sexual mais tarde que seus 

filhos, casassem-se mais cedo que os filhos, tivessem filhos mais cedo e em menos tempo após 

o casamento.  

Assim, temos um cenário para o conflito pais-prole relacionado mais especificamente 

às escolhas reprodutivas dos filhos. Este conflito se estende desde o momento que o filho decide 

fazer sexo até o momento em que ele terá filhos. 

Neste estudo, pretende-se investigar numa população brasileira as questões levantadas 

por Apostolou (2012), buscando acessar a idade que os pais e os filhos esperam que os filhos 

iniciem a vida sexual, casem-se e tenham filhos, e ainda a quantidade de filhos que pais e filhos 

desejam que os filhos tenham, acreditando que os pais desejariam que os filhos tivessem mais 

filhos, aumentando ainda mais a sua aptidão. Além disso, acrescentamos a busca do quanto pais 

e filhos acreditam que os pais estarão dispostos a ajudar na criação de um possível neto.  

 

ESTUDO I 

 

Materiais e Métodos 

 

Aspectos éticos 
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O projeto foi submetido à apreciação ética e, tendo atendido aos requerimentos 

necessários para sua execução foi aprovado sob protocolo nº 39636914.6.0000.5537. (Anexo 

X) 

 

Participantes 

Participaram da pesquisa o total de 122 díades de pais e filhos, contudo 2 díades não 

continham as respostas especificamente para as questões utilizadas neste estudo. Assim, 120 

díades, sendo 38 díades mãe-filha, 33 díades mãe-filho, 24 díades pai-filha e 25 díades pai-

filho. Nas duplas, o filho ou a filha deveria ter a idade mínima de 18 anos e no máximo 35 anos, 

e em 93,2% dos casos, a díade morava na mesma casa, e somente 6,8% moravam em casas 

separadas, por motivo de divórcio dos pais ou por motivo do filho morar sozinho. As mães 

tinham idade média de 50,20 anos (SD 6,37) e os pais 56,04 anos (SD 8,35). As filhas tinham 

em média 23,68 anos (SD 4,18) e os filhos tinham 22,65 anos (SD 4,07). Todos os filhos e filhas 

eram solteiros. Quanto às mães, 56,3% eram casadas ou estavam em uma união estável; 11,3% 

eram solteiras; 9,9% eram viúvas; 22,5% eram divorciadas. Quanto aos pais, 89,8% eram 

casados; 4,1% eram viúvos e 6,1% eram divorciados. Na declaração de perfil socioeconômico 

dentre as famílias: 54,2% eram da Classe B, 30,8% eram da Classe A e 15% eram da Classe C. 

 

Instrumentos de coleta 

Os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexos I e II), um questionário sociodemográfico (Anexos III e IV) e um questionário a 

respeito de expectativas reprodutivas dos filhos. (Anexos VI e VII) 

Questionário Sociodemográfico.  Constituído por questões a respeito da configuração e 

rendas familiares, além de questões relacionadas à instrução escolar e orientação sexual do 

respondente.  

Questionário sobre expectativas reprodutivas dos filhos.  Elaborado com base no estudo 

de Apostolou (2012), foi constituído por perguntas diretas a respeito da idade em que pais e 

filhos considerariam ideal que o filho iniciasse sua vida sexual, se casasse e tivesse o primeiro 

filho. No mesmo, era questionada também a quantidade de filhos que filhos e pais 

considerariam ideal que o filho tivesse e quanto ambos pensam que os pais estariam dispostos 

a ajudar caso o filho viesse a ter um filho.  
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Procedimentos de coleta 

A coleta de dados ocorreu na região metropolitana do município de Natal (RN), sendo 

realizada de duas maneiras. Inicialmente foram convidados a participar da pesquisa alunos de 

uma universidade pública local e suas famílias. Os filhos receberam o convite para participar 

da pesquisa, juntamente com uma breve explicação sobre o objetivo do estudo, e tinham o papel 

de fazer o convite para que seus pais também participassem. Aceitando participar, foi marcado 

um dia, horário e local para aplicação dos instrumentos, normalmente a casa da família, de 

forma que pais e filhos respondessem preferencialmente ao mesmo tempo. Durante a aplicação, 

pais e filhos eram orientados a não conversar e ficaram em ambientes separados de forma que 

não pudessem ter acesso às respostas uns dos outros ou mesmo a eventuais dúvidas que 

surgissem de ambas as partes durante o preenchimento.  

Após a coleta com a família, buscando conseguir mais participantes, utilizamos uma 

forma de recrutamento chamada Snow Ball, mais especificamente no seu modelo “Respondent-

Driven Sampling”, no qual cada família que participou foi convidada a indicar duas outras 

famílias que poderiam participar voluntariamente da pesquisa (Albuquerque, 2009).  

A outra forma de coleta de dados utilizada foi a aplicação dos questionários durante o 

cadastramento dos alunos ingressantes de uma universidade pública local. Nos 4 dias em que 

ocorreu o cadastramento, pais e filhos que compareciam ao local eram abordados, e após uma 

breve explicação sobre os objetivos da pesquisa e esclarecimentos, eles eram convidados a 

participar da pesquisa. Como os pais não podiam entrar com os filhos no local de realização do 

cadastramento e eles normalmente ficam aguardando a saída dos filhos, os pais responderam 

fora do prédio, e os filhos dentro dele; logo a distância e ausência de comunicação entre pais e 

filhos, e o seguro do sigilo de suas respostas pôde ser mantido nesta forma de aplicação. 

 

Análise dos dados 

As análises aqui apresentadas foram aplicadas utilizando díades, e para facilitar o 

entendimento dos dados, padronizamos o uso do termo “Pais”, no plural, como referência ao 

conjunto de pais e mães da amostra, e sempre que utilizarmos “Filhos” estaremos nos referindo 

ao conjunto de filhos e filhas da amostra. Para nos referirmos a cada grupo, utilizaremos as 

expressões no singular “Mãe”, “Pai”, “Filho” e “Filha”. Desta forma temos as seguintes díades: 

Pai-Mãe; Pais-Filhos; Pais de Filha-Pais de Filho; Filha-Pais; Filha-Mãe; Filha-Pai; Filho-Pais; 

Filho-Mãe; Filho-Pai e Filha-Filho. 

Quanto aos testes utilizados, para as análises das respostas dadas por pais e filhos uma 

série de testes t de Student de amostras pareadas foi aplicada. Quando comparamos as díades: 
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Mãe-Pai, Filha-Filho e Pais de Filha-Pais de Filho utilizamos o test t de Student para amostras 

independentes. Finalmente, para analisar a quantidade de ajuda que pais dariam e filhos 

acreditam que receberiam caso tivessem um filho, utilizamos o teste General Linear Model 

(GLM) para medidas repetidas, e de acordo com a indicação de esfericidade no teste de 

Mauchly (P<0,001) utilizamos os resultados dados pela correção de Greenhouse e Geiser. Para 

todos os testes o nível de significância adotado foi 5%. 

 

Resultados 

 

Quanto aos Pais 

Inicialmente foi realizada a comparação das respostas dadas pela díade Mãe-Pai, e não 

encontramos nenhuma diferença significativa para suas respostas nos quesitos estudados 

(Tabela 1). Contudo, quando procedemos a comparação na díade Pais-Filhos, encontramos que 

as expectativas dos Pais, quanto à idade ideal para que os Filhos se casassem, foi 

significativamente menor que a idade esperada pelos Filhos (t(119) = -3,118; P = 0,002). O 

mesmo aconteceu quanto a idade para se ter o primeiro filho: pais esperaram que seus filhos 

tivessem filhos antes do que estes disseram pretender (t(114) = -4,139; P < 0,001) (Tabela 1).  

Já na idade imaginada pela díade para o início da vida sexual, ainda não há 

concordância. Contudo, neste caso, Pais querem que seus Filhos iniciem sua vida sexual mais 

tarde do que os Filhos esperam (t(109) = 3,335; P = 0,001). Na comparação entre a quantidade 

de filhos que a díade gostaria que os Filhos tivessem, não encontramos uma diferença 

significativa, ficando a expectativa de ambos em torno de dois filhos (t(107) = 1,51; P = 0,134) 

(Tabela 1).  

Seguindo adiante e comparando as respostas de Pais de filhos e Pais de filhas, 

observamos que os Pais querem que as filhas se casem mais cedo do que Pais de filhos (t(121) 

= -3,611; P < 0,001), que a filha inicie a vida sexual mais tarde do que o filho (t(117) = 3,705; 

P < 0,001), e que a filha tenha o primeiro filho mais cedo que o filho (t(121) = -3,855; P < 

0,001). Não foi observada diferença significativa quanto à expectativa de quantidade de filhos 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Comparação das Expectativas Reprodutivas na Perspectiva dos Pais 

  Mãe x Pai    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Mãe 70 27,56 (2,99) 

-0,71 
117 

 
0,48 

Pai 49 27,98 (3,47) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Mãe 69 20,43 (3,27) 
0,88 

113 

 
0,38 

Pai 46 19,80 (4,41) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Mãe 70 28,44 (2,98) 
-0,01 

117 

 
0,99 

Pai 49 28,45 (3,89) 

Quantidade de 

filhos esperada 

Mãe 69 2,26 (0,59) -0,47 

  112 0,64 
Pai 45  2,31 (0,51) 

   Pais x Filhos      

    N M(SD) t df P 

Idade para casar 
Pais 120 27,71 (3,17) 

-3,118 119 0,002 
Filhos 120 28,80 (2,87) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Pais 110 20,09 (3,76) 
3,335 109 0,001 

Filhos 110 18,90 (3,92) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Pais 115 28,36 (3,34) 
-4,139 114 <0,001 

Filhos 115 29,89 (3,10) 

Quantidade de 

filhos esperada 

Pais 108 2,32 (0,53) 
1,51 107 0,134 

Filhos 108 2,20 (0,72) 

  Pais de Filhas x Pais de Filhos  

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 

Pais de 

Filha 
61 26,77 (2,99) 

-3,611 121 <0,001 
Pais de 

Filho 
62 28,72 (3,01) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Pais de 

Filha 
60 21,46 (3,11) 

3,705 117 <0,001 
Pais de 

Filho 
59 19,01 (4,04) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Pais de 

Filha 
61 27,37 (3,07) 

-3,855 121 <0,001 
Pais de 

Filho 
62 29,59 (3,30) 

Quantidade de 

filhos esperada 

Pais de 

Filha 
61 2,24 (0,62) 

-0,685 116 0,495 
Pais de 

Filho 
57 2,31 (0,46) 

 

Quanto às Filhas 

Quando colocamos o olhar sobre as expectativas na díade Filha-Pais, observamos que a 

divergência encontrada no quadro geral, retratado anteriormente, se mantém no tocante a idade 

em que a filha deve casar (t(60) = -3,183; P = 0,002) e a idade para ter o primeiro filho (t(55) = 

-4,903; P < 0,001), em que as Filhas pretendem fazer isto mais tarde do que os Pais imaginam 

para elas. Observou-se também certa concordância entre o que a díade gostaria que acontecesse 
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quanto a idade para se iniciar a vida sexual (t(54) = 1,863; P = 0,068), ficando em torno de 21 

anos. Também encontramos certa similaridade na quantidade de filhos que a filha deveria ter, 

já que ambos informaram um ideal de 2 filhos (t(55) = 0,896; P = 0,374). Quando comparamos 

as respostas da díade Filha-Mãe, vemos os pontos que apresentam conflito se mantém na mesma 

direção na idade pra casar (t(36) = 2,745; P = 0,009) e na idade para ter o primeiro filho (t(35) 

= 3,529; P = 0,001). Quando comparamos a díade Filha-Pai, observamos um único ponto de 

conflito: a idade para se ter o primeiro filho, em que o Pai quer que a filha tenha filhos mais 

cedo do que esta apontou pretender (t(20) = 3,409; P = 0,003) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Comparação das Expectativas Reprodutivas na Perspectiva da Filha  

  Filha x Pais    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Filha 61 28,22 (2,75) 

-3,183 60 0,002 
Pais 61 26,77 (2,99) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Filha 55 20,45 (3,05) 
1,863 54 0,068 

Pais 55 21,32 (3,13) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Filha 56 29,66 (3,01) 
-4,903 55 <0,001 

Pais 56 27,23 (3,09) 

Quantidade de 

Filhos esperada 

Filha 56 2,21 (0,62) 
0,896 55 0,374 

Pais 56 2,30 (0,56) 

  Filha x Mãe    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Filha 37 28,18 (2,91) 

2,745 36 0,009 
Mãe 37 26,56 (2,99) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Filha 32 20,50 (3,25) 
-1,780 31 0,085 

Mãe 32 21,59 (3,14) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Filha 35 29,51 (3,42) 
3,529 34 0,001 

Mãe 35 27,25 (2,79) 

Quantidade de 

Filhos esperada 

Filha 34 2,23 (0,69) 
-0,239 33 0,812 

Mãe 34 2,26 (0,56) 

  Filha x Pai    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Filha 24 28,29 (2,54) 1,634 

 

23 

 

0,116 

 Pai 24 27,08 (3,02) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Filha 23 20,39 (2,82) -0,769 

 

22 

 

0,450 

 Pai 23 20,95 (3,15) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Filha 21 29,90 (2,23) 3,409 

 

20 

 

0,003 

 Pai 21 27,19 (3,61) 

Quantidade de 

Filhos esperada 

Filha 22 2,18 (0,50) 
-1,073 21 0,296 

Pai 22 2,36 (0,58) 
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Quanto aos Filhos 

Ao compararmos expectativas da díade Filho-Pais, a única divergência encontrada no 

quadro geral que se mantém significativa é a idade para se iniciar a vida sexual, em que os Pais 

esperam que seus filhos iniciem a vida sexual mais tarde do que estes esperam (t(54) = 2,795; 

P = 0,007). Esta informação se mantém na díade Filho-Mãe, em que o único ponto de conflito 

encontrado é a idade para se iniciar a vida sexual (t(31) = -3,530; P = 0,001). Algo interessante 

nesta análise foi o fato da díade esperar que o Filho tenha filhos na mesma idade que eles 

preferem, aproximadamente 29 anos (t(32) < 0,001; P = 1,0). Curiosamente, o ponto em que 

filho e mãe concordaram foi o único que apontou conflito, mesmo que pequeno, quando 

analisamos as respostas dadas na díade Filho-Pai, em que o Pai deseja que o Filho tenha filhos 

um pouco mais de 1 ano mais cedo do que o Filho pretende (t(25) = 2,095; P = 0,046) (Tabela 

3). 

 

Tabela  3 - Comparações das Expectativas Reprodutivas na Perspectiva do Filho 

  Filho x Pais    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Filho 59 29,38(2,88) 

-1,341 58 0,185 
Pais 59 28,67(3,08) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Filho 55 17,34(4,09) 
2,795 54 0,007 

Pais 55 18,85(3,95) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Filho 59 30,10(3,18) 
-1,287 58 0,203 

Pais 59 29,42(3,22) 

Quantidade de 

Filhos esperada 

Filho 52 2,192(0,81) 
1,211 51 0,231 

Pais 52 2,346(0,48) 

  Filho x Mãe    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Filho 33 29,48(3,20) 

1,097 32 0,281 
Mãe 33 28,66(2,60) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

 

Filho 32 16,78(3,28) 
-3,530 31 0,001 

Mãe 32 18,93(2,78) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Filho 33 29,66 (3,62) 
<0,001 32 1,000 

Mãe 33 29,66 (2,78) 

Quantidade de 

Filhos esperada 

 

Filho 30 2,33 (0,92) 
-0,189 29 0,851 

Mãe 30 2,36 (0,49) 

  Filho x Pai    

  N M (SD) t df P 

Idade para Casar 
Filho 26 29,26 (2,49) 

0,758 25 0,455 
Pai 26 28,69 (3,65) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

 

Filho 23 18,13 (4,97) 
-0,636 22 0,531 Pai 23 18,73 (5,24) 
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Idade para ter o 

primeiro filho 

Filho 26 30,65 (2,48) 
2,095 25 0,046 

Pai 26 29,11 (3,75) 

Quantidade de 

Filhos esperada 

 

Filho 22 2,00 (0,61) 
-1,779 21 0,090 Pai 22 2,31 (0,47) 

 

Quanto a Filhas e Filhos 

Diante das divergências encontradas entre pais de meninas e pais de meninos, 

realizamos uma análise comparando as expectativas reprodutivas de Filhas e Filhos. Quando 

promovemos a comparação entre as expectativas na díade Filha-Filho, constatamos que eles 

esperam se casar mais tarde do que elas (t (123) = -2,195; P = 0,030), fazer sexo bem mais cedo 

que elas, aproximadamente 3 anos mais cedo, em média (t (117) = 4,862; P < 0,001). Não houve 

diferença significativa entre a idade desejada pela díade para se ter filhos e o número de filhos 

que pretendem ter. Demonstrando assim, um resultado parecido com o encontrado nas 

expectativas de pais de meninos e pais de meninas (Tabela 4). 

Tabela 4 - Comparações das Expectativas Reprodutivas de Filha e Filho 

  Filha x Filho    

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Filhas 65 28,20 (2,68) 

-2,195 123 0,030 
Filhos 60 29,31 (2,91) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

 

Filhas 60 20,48 (3,16) 
4,862 117 <0,001 

Filhos 59 17,28 (3,96) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Filhas 59 29,59 (2,96) 
-0,902 117 0,369 

Filhos 60 30,10 (3,16) 

Quantidade de 

filhos esperada 

 

Filhas 60 2,20 (0,68) 
-0,051 116 0,960 

Filhos 58 2,20 (0,78) 

 

Quantidade de ajuda 

Iniciando por uma análise geral, comparamos as respostas da díade Pais-Filhos, 

observando a quantidade de ajuda que Pais estariam dispostos a dar e Filhos acreditam que 

receberiam caso os Filhos viessem a ter um bebê, buscando relações pela faixa etária e sujeito 

que respondeu. Não encontramos diferenças entre os sujeitos (F(1, 111) = 1,67; P = 0,199). 

Contudo, observamos uma diferença significativa quando se trata da faixa etária em que os 

Filhos precisariam receber a ajuda, indicando um consenso entre Pais e Filhos de que quanto 

mais novo for o filho ao ter um bebê mais ajuda ele deverá receber (F(1,57; 174,1) = 68,41; P 

< 0,001) (Figura 1.a). E este padrão para a faixa etária se mantém constante quando analisamos 

as respostas dadas nas díades Pais-Filha (F(1,37; 76,88) = 36,77; P < 0,001) (Figura 1.b) e Pais-

Filho (F(1,71; 92,35) = 31,61; P < 0,001) (Figura 1.c). Contudo, quando analisamos as repostas 
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da díade Pais-Filho (Figura 1.c), há uma inversão nas idades iniciais (13 a 15 anos). Os filhos 

acham que receberiam mais ajuda do que os pais estão dispostos a dar, sendo esta a única díade 

com uma interação significativa para a interação Faixa Etária x Sujeito (F(1,77; 95,75) = 3,32; 

P = 0,046). Finalmente, ao proceder a comparação entre expectativas de ajuda para Filho e 

Filha, podemos observar na Figura 1.b que a Filha tem uma expectativa de ajuda bem próxima 

a que os Pais pretendem dar, e quando comparado à expectativa de ajuda para o Filho (Figura 

1.c), a ajuda que os Pais esperam dar a Filha é, em média, maior em todas as faixas etárias 

quando comparada à expectativa de ajuda para o Filho.  

Na comparação feita na díade Mãe-Pai, observamos que a diferença para a ajuda de 

acordo com a faixa etária se mantém (F(1,68; 191,93) = 25,60; P < 0,001), mas o mais 

interessante nesta comparação é que mãe e pai concordam na quantidade de ajuda que 

pretendem ofertar (Figura 1.d). Enquanto que na comparação da díade Filha-Filho (Figura 1.e), 

se mantém a diferença de alocação de ajuda de acordo com a faixa etária (F(1,52; 185,13) = 

50,83; P < 0,001), e é possível observar a diferença significativa que foi encontrada entre os 

sujeitos, em que a Filha espera receber mais ajuda que Filho (F(1,122) = 6,183; P = 0,014). 

(Mais informações a respeito das análises e gráficos desta sessão estão disponíveis nos 

Apêndices I e II) 
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Figura 1 - Quantidade de Ajuda Esperada nas díades 
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ESTUDO II 

Os achados do Estudo I, apesar de aparentemente consistentes, poderiam ser 

interpretados como algo corrente da experiência de vida e não de questões evolutivas. Buscando 

sanar esta questão, nós propusemos uma análise do conflito pais-prole quanto às escolhas 

reprodutivas usando o ponto de vista do pai e da mãe, respondendo as mesmas questões 

apresentadas no Estudo I para si e para o filho sobre o qual ele respondeu o questionário. 

 

Aspectos éticos 

O projeto foi submetido à apreciação ética e, tendo atendido aos requerimentos 

necessários para sua execução foi aprovado sob protocolo nº 39636914.6.0000.5537. (Anexo 

X) 

 

Participantes 

Participaram da pesquisa 122 pais, sendo 71 mães (38 mães de filhas e 33 mães de 

filhos) e 51 pais (24 pais de filhas e 27 pais de filhos). O filho ou a filha sobre o qual os pais 

expressaram suas expectativas tinham idade mínima de 18 anos. As mães tinham idade média 

de 50,20 anos (SD 6,37) e pais tinham 55,97 anos (SD 8,19). No tocante ao estado civil das 

mães 56,3% eram casadas ou estavam em uma união estável; 11,3% eram solteiras; 9,9% eram 

viúvas; 22,5% eram divorciadas, quanto aos pais 90,2% eram casados; 3,9% eram viúvos e 

5,9% eram divorciados. E quanto a situação socioeconômica das mães 67,6% eram da Classe 

B, 18,3% em da Classe C e 14,1% eram da Classe A, no caso dos pais 54,9% eram da Classe 

B, 41,2% eram da Classe A e 3,9% eram da Classe C. 

 

Procedimentos e Instrumentos de coleta 

Etapa da coleta de dados: 

A coleta de dados procedeu da mesma forma descrita no Estudo I, sendo esta uma parte 

dos dados coletados durante as aplicações dos questionários com as famílias. 

 

Instrumentos utilizados 

Os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo I), um questionário sociodemográfico (Anexo III) e questionários a respeito de 

expectativas reprodutivas para si e para seus filhos (Anexos V e VI) 
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O Questionário Sociodemográfico traz questões a respeito da configuração e rendas 

familiares, além de questões relacionadas a instrução escolar e orientação sexual do 

respondente. 

O Questionário sobre expectativas reprodutivas para os pais foi constituído por 

perguntas diretas a respeito da idade em que pais considerariam ideal que o filho iniciasse sua 

vida sexual, se casasse e tivesse o primeiro filho, além da quantidade de filhos que os pais 

considerariam ideal que o filho tivesse. No questionário de expectativas do pai para si mesmo, 

foram feitas perguntas a respeito da idade que ele gostaria de ter se casado, iniciado a vida 

sexual, ter tido o primeiro filho e quantos filhos ele gostaria de ter tido (ANEXO V). 

Procedimentos de coleta 

A coleta destes dados se deu da mesma forma que a descrita para o Estudo I, utilizando 

apenas as respostas dadas pelos pais. 

Análise de dados 

Quanto aos testes utilizados, para as análises das respostas dadas pelos pais e para si 

mesmos, uma série de testes t de Student de amostras pareadas foi aplicada. Para todos os testes 

o nível de significância adotado foi 5%. 

 

Resultados 

Expectativas dos Pais para si x Expectativas para os Filhos 

Quando realizamos a análise do que os Pais gostariam que tivesse acontecido com eles, 

independentemente de seu sexo, e suas expectativas para seus Filhos, não encontramos 

diferença significativa quanto a idade para casar, ficando em torno de 26 a 27 anos. Contudo, 

quanto a idade para iniciar a vida sexual, pais desejariam tê-la iniciado mais cedo do que 

consideram ideal para seus filhos (t(117) = -2,44; P = 0,016). Pais gostariam de ter tido filhos 

mais cedo do que projetaram para seus Filhos (t(121) = -3,608; P < 0,001). Pais ainda 

demonstraram o desejo de ter mais filhos do que imaginam que seus filhos deveriam ter (t(117) 

= 6,01; P < 0,001). Diante da significância de dados apresentada para a quantidade de filhos 

esperados pelos Pais, imaginamos se essa diferença não ocorreu porque de fato os Pais tiveram 

mais filhos, e desejam que os Filhos tenham um número de filhos menor do que eles, mas como 

é possível ver na Tabela 5, os Pais informaram desejar ter tido mais filhos do que de fato tiveram 

(t(121) = -5,039; P < 0,001).  
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Tabela 5 - Comparações das Expectativas Reprodutivas para Si e para os Filhos 

  Pais para si x Expectativas Filhos 

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Para si 121 26,95 (8,73) 

-1,080 120 0,282 
Para Filhos 121 27,80 (3,15) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Para si 118 19,07 (3,87) 
-2,440 117 0,016 

Para Filhos 118 20,08 (3,34) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Para si 122 27,16 (4,59) 
-3,608 121 <0,001 

Para Filhos 122 28,44 (3,33) 

Quantidade de 

filhos esperada 

Para si 118 2,93 (1,20) 
6,010 117 <0,001 

Para Filhos 118 2,27 (0,55) 

  Quantidade de Filhos   

  N M (SD) t df P 

Quantidade de 

filhos Real x 

Desejada 

Real 122 2,34 (0,98) 
-5,039 121 <0,001 

Desejada 122 2,90 (1,20) 

  Mãe para si x Expectativa Filha 

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Para si 36 22,83 (6,46) 

-3,348 35 0,002 
Para Filha 36 26,61 (3,02) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Para si 36 20,00 (4,52) 
-2,228 35 0,032 

Para Filha 36 21,83 (3,12) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Para si 37 25,43 (3,96) 
-3,168 36 0,003 

Para Filha 37 27,35 (2,75) 

Quantidade de 

filhos esperada 

Para si 38 3,105 (1,53) 
3,625 37 0,001 

Para Filha 38 2,18 (0,65) 

  Pai para si x Expectativa Filho 

  N M (SD) t df P 

Idade para casar 
Para si 26 28,73 (4,10) 

-0,402 25 0,691 
Para Filho 26 28,88 (3,58) 

Idade para iniciar a 

vida sexual 

Para si 23 17,00 (2,35) 
-2,048 22 0,053 

Para Filho 23 17,78 (2,44) 

Idade para ter o 

primeiro filho 

Para si 27 29,37 (4,78) 
0,078 26 0,939 

Para Filho 27 29,33 (3,85) 

Quantidade de 

filhos esperada 

Para si 24 3,04 (1,04) 
3,892 23 0,001 

Para Filho 24 2,29 (0,46) 
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Expectativa da Mãe x Expectativa para a Filha 

 Comparando as expectativas das Mães para si e para suas Filhas, encontramos diferença 

significativa em todos os pontos questionados. A Mãe gostaria de ter se casado mais cedo do 

que projeta para a filha (t(35) = -3,348; P < 0,002), iniciado a vida sexual mais cedo (t(35) = -

2,228; P = 0,032), ter tido o primeiro filho mais cedo (t(36) = -3,168; P = 0,003) e ter tido mais 

filhos (t(37) = 3,625; P = 0,001) (Tabela 5). 

 

Expectativa do Pai x Expectativa para o Filho 

Na comparação realizada entre o que os Pais esperavam para si e para o Filho, parte das 

divergências encontradas nas análises anteriores voltam a se apresentar. A idade para se iniciar 

a vida sexual mostrou-se marginalmente significativa, indicando que o Pai desejaria ter iniciado 

a vida sexual mais cedo do que considerou ideal para o filho (t(22) = -2,048; P = 0,053) e 

afirmou que gostaria de ter tido mais filhos do que imagina para o filho (t(23) = 3,892; P = 

0,001). Contudo, apesar de não ter se apresentado de forma significativa, observando as médias 

para as idades para casar e ter filhos, o Pai deseja ter feito isso mais cedo que o que projeta para 

o filho (Tabela 5). 

 

Discussão 

As informações reveladas por estes estudos reafirmam que o conflito pais-prole se 

estende para os aspectos das escolhas reprodutivas dos filhos, como Apostolou (2012) já havia 

apontado. A idade para que os Filhos se casem apresenta-se como um ponto pertinente de 

discordância entre Pais e Filhos, sendo ainda mais forte a discordância deste ponto quando se 

trata da Filha. Pais ainda apontam que gostariam que seus filhos fossem pais antes do que os 

Filhos planejam para si, e assim como ocorre quanto ao casamento, Pais querem que Filhas 

tenham filhos mais cedo quando comparado ao que esperam para o Filho.  

Um quesito no qual encontramos respostas interessantes foi quanto ao momento ideal 

para que os filhos iniciassem a sua vida sexual. Obtivemos algumas respostas como “isso vai 

acontecer quando ele estiver preparado”, ou “não importa a idade, só depois que ela casar”. 

Estas respostas obviamente não entraram na nossa análise de dados, mas demonstram certo 

“tabu” que ainda existe na sociedade atual para com este assunto. Mas nossos achados vão ao 

encontro do que estudos anteriores haviam apontando, os Pais querem que os filhos iniciem sua 

vida sexual mais tarde do que os Filhos gostariam que isto acontecesse, e comparando as 
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expectativas dos Pais para Filho e Filha, observa-se que eles querem que as Filhas iniciem a 

sua vida sexual mais tarde ainda do que esperam para os Filhos.  

Os dados encontrados com expectativas mais conservadoras para as filhas reforçam a 

hipótese de proteção da filha, que poderia acontecer por motivos de preservação da sua 

reputação, o que seria consequência do papel importante desempenhado pelo sexo feminino na 

seleção sexual (Trivers, 1972; Perilloux et al., 2008). 

Apesar de termos replicado questões discutidas por Apostolou (2012) sobre idade para 

casamento, ter filhos e iniciar a vida sexual, não encontramos estudos trazendo a expectativa a 

respeito da quantidade de filhos que os filhos deveriam ter, já que a reprodução de fato é o 

objetivo que deveria estar por trás de todos os outros pontos. Contudo, em nosso estudo não 

encontramos diferença significativa em nenhuma das comparações realizadas entre Pais e 

Filhos. Assim, os Pais e Filhos em nosso estudo indicam que os Filhos deveriam ter em média 

2 filhos, o que ainda está um pouco acima da média brasileira de 1,86 filhos por mulher, 

encontrada no Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística). 

A ausência de expectativa de um grande número de filhos está possivelmente 

relacionada às dificuldades e necessidade de investimento envolvidos na criação dos filhos. Já 

foi observado que com o aumento do poder aquisitivo da população o número de filhos acaba 

reduzindo; contudo, as explicações para isso ainda não são tão conclusivas (Mulder, 1998). 

Pensando em dados objetivos, o gasto que um filho acarreta pode ser um fator relevante para a 

redução do número de filhos na população, além da possibilidade de utilização de métodos de 

contracepção. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing (Invent), 

no ano 2013, aponta que no Brasil há um gasto mínimo médio de 53,7 mil reais na criação de 

um filho a partir do nascimento até os 23 anos. Segundo a pesquisa, este gasto se refere a 

indivíduos pertencentes à classe econômica “D”, e pode chegar a 2,08 milhões de reais para 

indivíduos da classe A. Esta pesquisa também revela que um percentual de 12% a 15% da renda 

familiar é direcionado exclusivamente para gastos com um filho de zero a três anos. Este 

percentual aumenta para 25% da renda familiar quando o filho tem entre sete e dez anos, e entre 

os 11 e os 23 anos, o gasto mensal com o filho representa minimamente 30% da renda familiar 

(Invent, 2013). 

Outro ponto inédito que abordamos no presente trabalho, foi quanto à quantidade de 

ajuda que seria esperada pelos Filhos e “disponibilizada” pelos Pais na criação de um possível 

neto. Vimos que os Pais esperam que os Filhos tenham filhos mais cedo do que estes calculam 



 

38 
 

para si, e como os dados apontaram, quanto mais cedo os Filhos vierem a ter filhos mais ajuda 

os Pais estão dispostos a dar, havendo neste ponto uma concordância entre Pais e Filhos de que 

quanto mais novo o Filho ou a Filha for, mais ajuda deverá ser destinada a criação deste neto. 

Sendo apresentada também uma indicação de mais ajuda na criação de um possível neto para 

as Filhas. E indo ao encontro deste dado, a Filha espera receber mais ajuda de seus pais, quando 

comparadas com o Filho. No entanto, nós questionamos a quantidade de ajuda de uma forma 

ampla, não distinguindo entre ajuda financeira ou de cuidado direto da criança, e mesmo que 

tempo e dinheiro sejam recursos muito valiosos, próximas pesquisas podem buscar diferenciar 

o tipo de ajuda que os pais estariam dispostos a dar e os filhos esperariam receber. Além disso, 

a participação dos avós no cuidado dos netos pode ser uma característica muito própria da 

cultura brasileira, sendo interessante que se faça a comparação com outras populações. 

Com o Estudo II, na comparação entre o que os Pais escolheriam para si e para os Filhos, 

é possível ter uma perspectiva a respeito do conflito pais-prole. Encontramos que a Mãe indica 

idades diferentes para si e para a Filha quando se trata de questões relacionadas a procriação 

(para casar, iniciar a vida sexual e ter filhos). E na comparação do Pai com suas expectativas 

para o Filho, a idade para iniciar a vida sexual e a quantidade de filhos demonstraram-se 

diferentes, com o pai desejando fazer sexo mais cedo e ter mais filhos. E apesar de não termos 

encontrado diferenças significativas em todas as áreas, como ocorreu com a Mãe, a média dos 

valores indicados pelo Pai se manteve no mesmo direcionamento dos encontrados na 

comparação feita entre a expectativa da Mãe para si e para a Filha. 

 Podemos observar, assim, que a instalação do conflito pais-prole se reafirma, já que é 

o papel desempenhado e não somente pela diferença de gerações entre os sujeitos que direciona 

os valores indicados pelos Pais na pesquisa. Pois, se o papel desempenhado pelo sujeito (ser pai 

ou ser filho) não fosse relevante, encontraríamos nas respostas dos Pais as mesmas idades 

apontadas para si e para os filhos. Desta forma, mesmo a aptidão do pai dependendo da 

reprodução do filho, ele ainda demonstra um forte interesse em intensificar, se pudesse, a sua 

própria reprodução, e proteger as circunstâncias da reprodução de seus filhos, planejando idades 

um pouco mais tardias, que estariam associadas a ideia de que os filhos, atrasando a reprodução, 

estariam em melhores condições de criação de possíveis netos. Os dados encontrados no Estudo 

II divergem dos dados encontrados por Apostolou (2012). Em seu estudo, ele pediu que pessoas, 

com pelo menos um filho, imaginassem que tinham um filho e uma filha entrando na puberdade 

e indicassem com que idade gostariam que os filhos casassem, iniciassem a vida sexual e 
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tivessem filhos, e nesta análise encontrou que os pais gostariam de se casar e ter filhos mais 

tarde que os filhos, além de ter relações sexuais mais cedo.  

Acreditamos que o fato dos Pais de nossa amostra terem apontado preferência para 

realizar todas as etapas da procriação estudadas mais cedo que filhos, inclusive, apresentando 

um ponto significativamente diferente que não apareceu na comparação feita entre as 

expectativas de Pais e Filhos no Estudo I, já que Pais demonstraram desejar ter mais filhos do 

que planejaram para os Filhos e do que tiveram de fato. Este comportamento dos Pais pode se 

relacionar com o fato de hoje desejar ter tido mais filhos de fato, já que com o tempo é possível 

se focar mais nos benefícios que os filhos trazem do que nos custos, e ao mesmo tempo é 

possível que o padrão de respostas dos pais encontrados esteja relacionado a sua história de 

vida, e a estratégia que os fatores da sua história de vida os levaram a adotar, pois dependendo 

de diversos elementos durante o desenvolvimento as pessoas podem adotar uma estratégia mais 

qualitativa ou quantitativa (Kaplan & Gangestad, 2005). Esta escolha passa por uma análise 

não necessariamente consciente de variáveis internas e externas, em que o ambiente e a forma 

com que o indivíduo o interpreta tem papel fundamental, e a estratégia adotada pelo indivíduo 

acaba sendo um fator muito relevante em suas escolhas durante toda a sua vida (Chisholm, 

1993; Draper & Harpending, 1982; Williams, 1966), desta forma a procriação e expectativas 

reprodutivas não poderiam deixar de ser afetadas pela história de vida do indivíduo. 

Considerações finais 

Apesar das lacunas ainda existentes no estudo do conflito pais-prole, o nosso trabalho 

reafirma a existência do conflito entre pais e filhos quanto as suas expectativas reprodutivas, 

em que os Filhos têm a pretensão de esperar um pouco mais para casar e ter filhos, contrariando 

as expectativas dos pais, possivelmente buscando mais independência e estabilidade financeira. 

Os pais foram mais rigorosos quando se tratou de expectativas quanto às filhas, que 

aparentemente estão respondendo ao seu papel evolutivo diferenciado, já que elas pretendem 

casar mais cedo e iniciar a vida sexual mais tarde que os Filhos. Além disso, podemos identificar 

que, por exemplo, o sexo é um elemento de conflito mais presente para os meninos, enquanto 

a idade para casar e ter filhos apresenta um conflito mais prevalente para as meninas. 

Ainda, os pais estão dispostos a despender recursos em forma de ajuda para os seus 

filhos, caso eles iniciem sua reprodução, e quanto mais novos eles o fizerem mais dispostos 

estão os pais a ajudar, demonstrando uma tendência a ajudar o filho a garantir o sucesso de sua 

prole. Os avanços no conhecimento do conflito quanto às expectativas reprodutivas nos 

permitem entender melhor os elementos que constituem as relações dentro do contexto familiar 
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do adolescente e do jovem adulto. Aparentemente os Filhos pretendem reproduzir sob suas 

próprias condições, pois preferem fazer isto mais tarde, mas é possível observar que os Pais 

estão dispostos a prolongar o investimento nos filhos estendendo-o para os netos.  

Ressaltamos que nossa amostra é relativamente pequena e traz dados apenas da 

população brasileira, em sua maioria, moradores do nordeste brasileiro. Temos relato de um 

estudo como este realizado apenas na Grécia, sendo importante a sua replicação com outras 

populações. 
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2.2. Estudo Empírico 2 -  Expectativas reprodutivas de pais e filhos: um olhar da teoria 

de história de vida 

 

Resumo 

 

A partir do referencial da teoria de história de vida, buscamos entender as motivações para as 

escolhas que fazemos a respeito da alocação da nossa energia em sobrevivência ou reprodução. 

Em última instância, nossas escolham se encaminham para quando e sob quais condições nós 

iremos nos reproduzir. Sendo levadas em consideração a quantidade e qualidade da prole e 

quando ocorrerá a reprodução. O investimento parental é um elemento que está intimamente 

ligado a história de vida do sujeito, pois os pais são a primeira relação que os filhos estabelecem, 

a primeira forma de contato com o mundo, e o investimento parental seria reflexo da história 

de vida do sujeito e refletiria nas suas expectativas para com seus filhos. Do cuidado dado pelos 

pais a prole e da expectativa de retorno que os pais têm, dentre outros elementos, surge o 

conflito pais-prole, que também se apresenta na idade reprodutiva dos filhos. Partindo da 

prerrogativa de que existe conflito pais-prole com relação às expectativas reprodutivas, este 

estudo busca mais informações sobre o que interfere nas expectativas reprodutivas dos 

indivíduos. Pretendemos investigar se há correlação entre aspectos da história de vida dos 

indivíduos e suas expectativas reprodutivas, mais especificamente se a imprevisibilidade e o 

cuidado parental percebido na infância correlacionam-se com as expectativas para idade para 

casar, ter filhos, e iniciar a vida sexual e a quantidade de filhos que os filhos deveriam ter. São 

analisadas as expectativas de pais e filhos para o futuro dos filhos. Nossos resultados 

corroboram com a relação entre a história de vida e as expectativas reprodutivas para pais e 

filhos, aparentando existir uma sensibilidade maior dos filhos a ambientes mais rígidos e a 

manutenção das expectativas reprodutivas dos pais para os filhos de acordo com os fatores 

ambientais vivenciados pelos primeiros. 

 

Palavras-chave: Investimento parental; Conflito pais-prole; Teoria de história de vida; 

Expectativas reprodutivas 

 

Introdução 

  

Para alcançar sucesso reprodutivo os indivíduos precisam basicamente, sobreviver e 

reproduzir. Para isso é necessário inicialmente lidar com uma questão energética, pois a energia, 
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assim como o tempo são bens finitos, não sendo possível utilizá-los mais de uma vez. As 

circunstâncias e escolhas que influenciam as decisões de como aplicar energia e tempo, diante 

dos diversos conflitos que se apresentam durante a vida, em busca de alcançar o sucesso 

reprodutivo, são o objeto de estudo da teoria de história de vida. Dois deste conflitos encontram-

se nas escolhas entre investir em reprodução atual ou futura e na quantidade ou à qualidade da 

prole (Ellis, Figueredo, Brumbach, & Schlomer, 2009; Kaplan & Gangestad, 2005; Shenk, 

2011). Assim, a história de vida do indivíduo conterá pressões ecológicas e evolutivas que 

inclinarão o seu organismo a “decidir” onde alocar energia, tendo sempre o foco de alcançar o 

melhor resultado entre sobrevivência e sucesso reprodutivo (Kaplan & Gangestad, 2005), o que 

implica que haverá diferenças entre populações, e até mesmo dentro de uma mesma população, 

já que mudanças de contextos dentro de uma mesma população são possíveis (Ellis et al., 2009).  

Diante dos estudos com a perspectiva da história de vida, entende-se que existe dentre 

as habilidades desenvolvidas ao longo da história evolutiva humana a capacidade de adequar o 

seu comportamento reprodutivo de acordo com as condições ecológicas e sociais nas quais o 

indivíduo está inserido momentânea e historicamente, graças a diversidade genética e a 

plasticidade fenotípica da espécie (Belsky, Steinberg & Draper, 1991; Draper & Harpending, 

1982; Ellis et al., 2009; West-Eberhard, 2003). Esta plasticidade permite que o indivíduo adote 

estratégias de história de vida mais lentas ou mais rápidas. 

A história de vida está associada com aspectos biológicos, comportamentais e sociais, 

envolvendo tudo que faz parte da vida do indivíduo e sendo um preditor do caminho que será 

tomado por ele em cada conflito apresentado (Brumbach, Figueredo, & Ellis, 2009). Entende-

se que há uma variação entre as estratégias de história de vida, tanto entre espécies como entre 

indivíduos da mesma espécie, não sendo algo rígido, apresentando-se dentro de um continuum 

de estratégias mais rápidas a estratégias mais lentas (Promislow & Harvey 1990).  

 Uma estratégia com características mais lentas está associada a um ambiente com alta 

densidade populacional, baixa dificuldade de conseguir recursos e baixa mortalidade em 

adultos (Promislow & Harvey, 1990). Indivíduos adaptados a esta situação normalmente têm 

um período maior de investimento em sobrevivência, manutenção e crescimento, tendo um 

número menor de filhos e investindo bastante neles, promovendo a sua capacidade de competir 

por recursos no ambiente, tendo também a característica de maior cuidado biparental 

(Brumbach et al., 2009; Ellis et al., 2009). Pode-se também adotar uma estratégia mais lenta 

em situações extremas de falta de recurso, sendo necessário desacelerar o desenvolvimento para 

poupar energia. E uma terceira situação em que se pode adotar uma estratégia mais lenta é 
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quando há alta taxa de mortalidade percebida nos jovens que é possível ser contornada com 

maior investimento parental.  

Já uma estratégia com características mais rápidas está associada a um ambiente com 

alta disponibilidade de recursos, que também pode ter altas taxas de mortalidade em adultos e 

em jovens (quando a intervenção dos pais não fizer diferença para a garantia da sobrevivência 

do filho) e baixa densidade populacional, neste tipo de situação os indivíduos apresentam um 

crescimento mais rápido, prática sexual mais precoce, um número maior de filhos, e menor 

necessidade/expressão de cuidado parental (Ellis et al., 2009). 

Ellis et al. (2009) sintetizam os achados que corroboram com um entendimento mais 

sistematizado da teoria de história de vida, propondo uma teoria desenvolvimentista da variação 

das estratégias de história de vida humanas, que preconiza que indivíduos se adaptam ao 

ambiente através de dois processos: desenvolvimento (ontogênese) e evolução (filogênese). A 

partir desta sintetização são levantados alguns pontos cruciais que influenciam os caminhos 

tomados durante a vida reprodutiva do indivíduo, sendo eles: a densidade populacional 

(MacArthur & Wilson, 1967), fatores de mortalidade/morbidez presentes no ambiente, como 

morte, violência e doenças, por exemplo (Brumbach, et al., 2009; Chisholm, 1993; Cohen et 

al., 2000; Quinlan, 2007), e a imprevisibilidade do ambiente, caracterizada pela instabilidade 

de elementos no ambiente, como cuidado parental, disponibilidade de comida (Brumbach, et 

al., 2009; Ellis et al., 2009). A forma como se apresentam muitas sociedades modernas hoje, 

em uma visão bem generalizada, temos uma alta densidade populacional, baixa escassez de 

alimentos e baixos fatores de mortalidade/morbidez (não temos predadores típicos e há muito 

avanço no tratamento e prevenção de doenças), o que enquadraria a espécie humana em um 

perfil mais lento, no que diz respeito a sua estratégia de história de vida. 

Contudo, o nosso organismo está preparado para recolher pistas ambientais de 

mortalidade/morbidez e imprevisibilidade, que também se apresentam juntas. As pistas de 

mortalidade/morbidez são: baixa disponibilidade de alimentos, baixo status socioeconômico 

(Chen, Matthews, & Boyce, 2002; Ellis, 2004; Ellis et al., 2009), morte de pessoas próximas 

ou presenciar mortes e violência, doenças, bairro com altas taxas de mortalidade e depreciação 

(Cohen et al., 2000; Wilson & Daly, 1997), pouco cuidado dos pais (Belsky et al., 1991; 

Quinlan, 2007), que também está associado ao tamanho da família, já que o cuidado diminui 

diante da presença de muitos filhos (Lawson & Mace, 2009). As pistas de imprevisibilidade 

são: mudança na situação parental (Albrecht & Teachman, 2003; Raley & Wildsmith, 2004;), 
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mudança de residência (Albrecht & Teachman, 2003; Baumer & South, 2001) e variação da 

mortalidade de jovens e adultos (Ellis et al., 2009). 

Assim teríamos uma condição em que, no geral, pessoas expostas a práticas parentais 

encaradas como positivas, boa oferta alimentar e recursos financeiros, em situações de alta 

competitividade por status social e recursos, como ocorre em nossa sociedade, adotariam uma 

estratégia de história de vida mais lenta, investindo em crescimento e desenvolvimento, 

esperando ter filhos mais tarde e investir no cuidado dos mesmos para proporcionar sua 

competitividade.  

Quando o ambiente apresenta imprevisibilidade e mortalidade/morbidez, o organismo 

se encaminha para uma segunda saída: a estratégia “de aposta” (bet-hedging) (Einum & 

Fleming, 2004). Essa estratégia se caracteriza por diminuir a variância nos fenótipos, e tem dois 

tipos de manifestação de acordo com o ambiente. Pode se ter um bet-hedging conservador, 

quando o ambiente apresenta imprevisibilidade durante um certo tempo, de forma a atingir toda 

a população, e os indivíduos tem as adaptações que seriam necessárias no seu leque de 

habilidades. Ela se assemelha a estratégia de história de vida mais lenta, já mencionada. Mas, 

quando a imprevisibilidade pode atingir de forma diferenciada os indivíduos, e acontece em um 

período menor de tempo, não podendo ser contornada por habilidades pertencentes a um único 

fenótipo, tem-se a adoção de um bet-hedging diversificado. Esta estratégia favorece a existência 

de indivíduos com diferentes habilidades que não reproduzirão ao máximo em épocas mais 

favoráveis, contudo, em épocas menos favoráveis, tem grandes chances de conseguir passar 

seus genes a diante (Einum & Fleming, 2004; Ellis et al., 2009). Além disso, pessoas expostas 

a muita imprevisibilidade desenvolveriam um esquema mental de imprevisibilidade, o que os 

levaria a comportamentos caracterizados como de risco, que envolvem, por exemplo, prática 

sexual precoce sujeita a contração de doenças e gravidez não planejada (Howat-Rodrigues, De 

Andrade, & Tokumaru, 2012; Lordelo et al., 2011; Ross & Hill, 2002). 

Entendemos assim que as estratégias de história de vida adotadas pelos indivíduos 

sofrem grande influência de diversos parâmetros evolutivos e ambientais, estando dentre eles a 

quantidade de cuidado/investimento parental envolvido na criação e as condições 

socioeconômicas durante o desenvolvimento, sendo a imprevisibilidade um fator também 

estressor, e, portanto, relevante. Estes fatores são especialmente importantes, pois podem ser 

acessados diretamente no relato das próprias pessoas de como se recordam do seu 

desenvolvimento, enquanto a densidade populacional e o índice de mortalidade seriam dados 

que possivelmente as pessoas não seriam capazes de fornecer em entrevistas.  
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Como a estratégia de história de vida adotada por um indivíduo afeta o seu 

comportamento em diversos aspectos, a estratégia adotada pelos pais deve influenciar a forma 

como eles interagem com os filhos e como os filhos se comportarão, criando uma cadeia de 

influências, que, segundo os estudos de Kerr, Leve e Chamberlain (2009), pode ser mudada a 

partir de modificações no ambiente de desenvolvimento. Contudo, há indícios de que a 

estratégia de história de vida apresentada se mantém consistente na idade adulta, mesmo que o 

contexto não seja necessariamente o mesmo (Brumbach et al., 2009; White et al., 2013).  

A adoção de uma estratégia mais lenta indica, entre outras coisas, que os pais estão 

sofrendo pressões para ter menos filhos, adiando a sua reprodução, e investindo bastante na 

qualidade de sua prole (Brumbach et al., 2009; Ellis et al., 2009). O alto custo energético e 

financeiro para se criar um filho estaria entre os fatores que influenciam a adaptabilidade desta 

estratégia, claro que de acordo com um contexto específico, já descrito. O gasto previsto por 

filho do período dos 0 aos 23 anos, no Brasil, varia aproximadamente entre 54 mil reais, para a 

classe D e 2 milhões de reais, para a Classe A (Invent, 2013), este gasto indica alta 

competitividade entre indivíduos para conseguir status social (conhecimento, habilidades, 

dinheiro, etc.), inclusive, o gasto com educação representa, em média, 39% do gasto total com 

o filho para as classes A, B e C (Invent, 2013). Estes indicadores acentuam a tendência a 

manifestação de características de uma estratégia mais lenta (Ellis et al., 2009; Low, Simon, & 

Anderson, 2002).  

Como a aptidão dos pais depende do sucesso reprodutivo de seus filhos, e diante das 

pistas de conflito pais-prole encontradas de que os pais divergem das opiniões dos filhos quando 

se trata da escolha de parceiro e de questões quanto a sua reprodução (Apostolou, 2007a, 2010a, 

2010b, 2011, 2012, 2013; Buunk, Park, & Dubbs, 2008; Perilloux, Fleischman, & Buss, 2008), 

é possível pensar que existem pressões seletivas sobre os pais para que eles usem estratégias 

visando garantir a sua aptidão. Desta forma, os pais investiriam bastante energia e recurso nos 

filhos que pudessem ter, em detrimento de continuar a ter filhos depois (Kaplan & Gangestad, 

2005), e utilizariam estratégias para garantir que o filho escolha um parceiro que aumente a sua 

própria aptidão (Apostolou, 2007a, 2010b, 2013; Buunk et al, 2008; Perilloux et al, 2008; 

Trivers, 1974), além de buscar interferir nas escolhas dos filhos quanto à sua idade reprodutiva 

(Apostolou, 2012).  

O interesse dos pais nas escolhas reprodutivas dos filhos vem sendo estudado em 

decorrência da proposta do conflito pais-prole de Trivers (1974). Existem muitos estudos que 

buscaram abordar aspectos deste conflito, indicando a sua existência em sociedades caçadoras-
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coletoras, pré-industriais e contemporâneas (Apostolou, 2007b, 2008, 2010a, 2011, 2012; 

Buunk et al., 2008; Buunk & Solano, 2010; Perilloux, Fleischman, & Buss, 2011). Assim, os 

pais utilizariam estratégias, como atrelar a si a escolha do parceiro e assim poder controlar as 

características deste parceiro, (Apostolou, 2007b, 2010b, 2011, 2013). Os pais também adotam 

uma variedade de comportamentos buscando que os filhos se comportem da maneira que 

desejam, ou não façam algo indesejável, por exemplo: o uso de coerção, ameaças físicas e 

financeiras, mentiras, indicar e provocar encontros com parceiros desejáveis, realizar 

comparação social, fazer chantagens emocionais, entre outras possibilidades (Apostolou, 2013). 

Além disso, a cobrança por netos pode ser uma tentativa de controlar também a reprodução dos 

filhos (Apostolou, 2012).  

Contudo, somente um estudo até o momento buscou informações sobre o conflito pais-

prole em aspectos cruciais para a reprodução dos filhos, Apostolou (2012) investigou as 

expectativas de pais e filhos quanto a época reprodutiva, investigando a idade para casar, iniciar 

a vida sexual e ter filhos. Ele encontrou que, de maneira geral, os pais desejam que os filhos 

tenham filhos mais cedo, se casem mais cedo, e iniciem a prática sexual mais tarde do que os 

filhos pretendem. Temos assim uma indicação, em parâmetros gerais, de que o filho tem 

pretensões de adotar comportamentos que se assemelham a uma estratégia de história de vida 

mais lenta, demorando mais a se reproduzir. Mas os pais, que já se reproduziram, desejam que 

seus filhos tenham desempenhos mais acelerados, aproximados de características de estratégias 

mais rápidas. Segundo Apostolou, os pais se comportariam desta forma para garantir ter 

controle sobre as escolhas dos filhos, e garantir que, principalmente as filhas, se reproduzissem 

logo, já que a mulher tem um tempo reprodutivo limitado (Apostolou, 2012, Perilloux et al., 

2008). No entanto, ainda não houve uma busca ativa de traços de história de vida de pais e 

filhos e a comparação com as suas expectativas reprodutivas, pois, já que a história de vida se 

molda de acordo com as pressões para que ao final, ao menos de uma perspectiva adaptativa, o 

indivíduo se reproduza, as expectativas reprodutivas do indivíduo devem ser influenciadas 

pelas pistas ambientais que o indivíduo recebeu durante o seu desenvolvimento (Ellis et al., 

2009). 

Seguindo a estratégia de história de vida mais lenta, os filhos, devem preferir esperar 

para poder procriar, investir mais em sua sobrevivência e na reprodução futura, quando 

possivelmente não dependerão tanto dos pais e serão capazes de ter os recursos necessários para 

o investimento parental em sua prole (Apostolou, 2012). Mas é necessário ressaltar que a 

estratégia de história de vida é escolhida a partir da percepção de cada indivíduo sobre o seu 
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ambiente (Belsky et al., 1991; Chisholm, 1993; Draper & Harpending, 1982; West-Eberhard, 

2003). Pais que seguirem uma estratégia de história de vida mais lenta, devem buscar ter um 

número reduzido de filhos e investir ao máximo no seu desenvolvimento e competitividade 

(Ellis et al., 2009); contudo, não encontramos na literatura como a estratégia adotada pelo pai 

afetaria suas expectativas com relação aos filhos.  

Para tentar acessar a relação entre história de vida e expectativas reprodutivas de pais e 

filhos, o que poderia nos ajudar a entender melhor o próprio conflito pais-prole, deveríamos 

cruzar as informações de expectativas reprodutivas com aspectos do contexto familiar e social 

dos indivíduos. Deveríamos, assim, analisar a forma de criação que os pais e os filhos 

consideram ter recebido e o ambiente ao qual foram expostos na infância, pois estes fatores 

poderiam nos indicar o tipo de elementos que influenciaram a sua história de vida (Ellis et al., 

2009). A imprevisibilidade da infância é algo a ser investigado, já que indícios mencionados 

anteriormente mostram que ela influencia a performance de comportamentos de risco e as 

tomadas de decisão, deixando marcas durante e através do desenvolvimento do indivíduo 

(Albrecht & Teachman, 2003; Baumer & South, 2001; Brumbach et al., 2009; Howat-

Rodrigues & Tokumaru, 2014; Howat-Rodrigues et al., 2012; Raley & Wildsmith, 2004; Ross 

& Hill, 2002). Aqui entende-se como imprevisibilidade familiar o nível de incerteza ou 

inconsistência de cuidado recebido pela criança em aspectos como: recebimento de apoio, 

cuidado, disponibilidade de recursos e alimentação (Howat-Rodrigues & Tukumaru, 2014; 

Howat-Rodrigues et al., 2012).  

Além da imprevisibilidade, para acessar as informações de como se percebeu o ambiente 

familiar na infância, é necessário investigar adicionalmente a forma como as práticas de cuidado 

dos pais foram percebidas, pois as práticas parentais têm grande influência nas decisões e 

comportamentos do indivíduo durante toda a sua vida (Ellis et al., 2009; Kobarg et al., 2010; 

Shenk, 2011). As práticas parentais são parte da expressão do investimento parental que é 

recebido pelos filhos, compondo pistas ambientais valiosas do ambiente em que o indivíduo 

está se desenvolvendo, já que pais, em ambientes imprevisíveis em que maior investimento nos 

filhos não fará diferença, tendem a se comportar dentro de parâmetros de estratégia de história 

de vida mais rápidas, investindo menos por filho, focando em esforço reprodutivo e maior 

quantidade de filhos (Ellis et al., 2009).  

Apesar dos diversos estudos de história de vida citados, nenhum de fato cruza 

informações de história de vida e expectativas reprodutivas; normalmente a informação 

utilizada é de ter ou não filhos e a idade em que os teve, a idade da menarca, a quantidade de 



 

50 
 

filhos. Assim, este trabalho objetiva trazer luz sobre a influência de dois aspectos da história de 

vida: as práticas parentais e a imprevisibilidade na infância sobre as expectativas reprodutivas 

de pais e filhos, quanto às escolhas reprodutivas que os filhos deveriam realizar, e entendemos 

que compreender os fatores relacionados as expectativas reprodutivas podem nos ajudar 

compreender melhor os aspectos do conflito pais-prole com relação aos aspectos da reprodução. 

 

Materiais e Métodos 

 

Aspectos éticos 

O projeto foi submetido à apreciação ética e, tendo atendido aos requerimentos 

necessários para sua execução foi aprovado sob protocolo nº 39636914.6.0000.5537. (Anexo 

X) 

 

Participantes 

Os participantes da pesquisa podem ser divididos em dois grupos: 126 jovens adultos 

(65 do sexo feminino e 61 do sexo masculino) e os 126 pais desses jovens. Vale ressaltar que 2 

jovens e 2 pais responderam ao questionário, contudo sua dupla desistiu de participar da 

pesquisa. Uma vez que não fizemos um cruzamento de respostas de pais e filhos, não há 

impedimento para que todas as respostas sejam utilizadas. Do total de pais tivemos: 38 mães 

de meninas, 35 mães de meninos, 25 pais de meninas e 28 pais de meninos. Assim, contamos 

com um total de 252 participantes que responderam à pesquisa. Para participar, o filho ou a 

filha deveria ser solteiro e ter a idade mínima de 18 anos e no máximo 35 anos. As filhas tinham 

uma idade média de 23,68 anos (SD 4,18) e os filhos tinham uma idade média de 22,63 anos 

(SD 4,02). Dentre todos os filhos, apenas 4% não residiam com os pais. As mães tinham idade 

média de 50,22 anos (SD 6,29) e os pais 55,94 anos (SD 8,03). Quanto às mães, 57,5% eram 

casadas ou estavam em uma união estável; 11% eram solteiras; 9,6% eram viúvas; 21,9% eram 

divorciadas. Quanto aos pais, 90,6% eram casados; 3,8% eram viúvos e 5,6% eram divorciados. 

Na declaração de perfil socioeconômico, no caso dos filhos 54% em da classe B, 29,4% eram 

da classe A, e 16,6% eram da classe C. De acordo com os pais, 61,9% eram da Classe B, 24,6% 

eram da Classe A e 13,5% eram da Classe C. 

 

Instrumentos de coleta 

Os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexos I e II), um questionário sociodemográfico (Anexos III e IV), um questionário a respeito 
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de expectativas reprodutivas dos filhos (Anexos VI e VII), e os instrumentos EIFI (Anexo VIII) 

e s-EMBU (Anexo IX). 

Questionário Sociodemográfico.  Constituído por questões a respeito da configuração e 

rendas familiares, além de questões relacionadas à instrução escolar e orientação sexual do 

respondente. 

Questionário sobre expectativas reprodutivas dos filhos.  Elaborado com base no estudo 

de Apostolou (2012), foi constituído por perguntas diretas a respeito da idade em que pais e 

filhos considerariam ideal que o filho iniciasse sua vida sexual, se casasse e tivesse o primeiro 

filho. No mesmo, era questionada também a quantidade de filhos que filhos e pais 

considerariam ideal que o filho tivesse e quanto ambos pensam que os pais estariam dispostos 

a ajudar caso o filho viesse a ter um filho.  

Escala de Imprevisibilidade Familiar na Infância (EIFI). Esta escala visa acessar a 

percepção de imprevisibilidade familiar das pessoas relacionada a sua infância. Ela é uma das 

poucas existentes adaptada para que os adultos relatem suas experiências na infância. O 

questionário foi adaptado para o português e validado para a realidade brasileira por Howat-

Rodrigues e Tokumaru (2014). Ele conta com 18 itens que devem ser respondidos em uma 

escala likert de 5 pontos, e foi desenvolvido para ser autoaplicável; contudo, para pessoas com 

escolaridade abaixo do ensino médio, a aplicação deve ser feita pelo pesquisador em forma de 

entrevista. Nestes casos, o pesquisador que aplicou a pesquisa auxiliou o participante a 

responder o questionário. Os resultados o EIFI se subdividem em três subescalas: 

Imprevisibilidade no Cuidado/Apoio; Imprevisibilidade nos Recursos Financeiros; e 

Imprevisibilidade de Alimentação. Para efeitos de análise e posterior interpretação dos 

resultados, após o tratamento dos dados, valores baixos representam baixa imprevisibilidade 

quando se tratou das condições de cuidado, recursos e alimentação, respectivamente. 

Escala de Lembrança sobre Práticas Parentais (s-EMBU). Este instrumento avalia as 

lembranças de práticas de criação na infância e adolescência. A escala foi inicialmente 

desenvolvida para a prática clínica e, posteriormente, validada para pacientes sem 

sintomatologias, em 1980, por Perris e seus colaboradores. A escala foi replicada em vários 

idiomas e países (Kobarg et al., 2010). E teve sua consistência comprovada na sua versão de 23 

itens, o “short” EMBU, no trabalho de Arrindell e colaboradores (1999), sendo chamado de s-

EMBU. A versão utilizada aqui foi adaptada da versão portuguesa feita por Canavarro, 1996 e 

1999, e validada para a realidade brasileira por Kobarg et al. (2010), apresentando-se com 21 

itens apenas. Os 21 itens se subdividem formando três dimensões: Calor Emocional, Rejeição 
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e Superproteção. Os participantes respondem as 21 questões para o pai e para a mãe e, havendo 

homogeneidade entre as respostas para pai e mãe, é possível falar em uma média para cada 

dimensão. Em nossa análise só pudemos utilizar a média para a dimensão rejeição, no caso dos 

filhos, e das dimensões calor emocional e rejeição no caso dos pais. Nesta escala valores altos 

representam pontuação alta nas dimensões. 

 

Procedimentos de coleta 

A coleta de dados ocorreu na região metropolitana do município de Natal (RN), sendo 

realizada de duas maneiras. Inicialmente foram convidados a participar da pesquisa alunos de 

uma universidade pública local e suas famílias. Os filhos receberam o convite para participar 

da pesquisa, juntamente com uma breve explicação sobre o objetivo do estudo, e tinham o papel 

de fazer o convite para que seus pais também participassem. Aceitando participar, foi marcado 

um dia, horário e local para aplicação dos instrumentos, normalmente a casa da família, de 

forma que pais e filhos respondessem preferencialmente ao mesmo tempo. Durante a aplicação, 

pais e filhos eram orientados a não conversar e ficaram em ambientes separados de forma que 

não pudessem ter acesso as respostas uns dos outros ou mesmo a eventuais dúvidas que 

surgissem de ambas as partes durante o preenchimento.  

Após a coleta com a família, utilizamos uma forma de recrutamento chamada Snow Ball, 

mais especificamente no seu modelo “Respondent-Driven Sampling”, no qual cada família que 

participou foi convidada a indicar duas outras famílias que poderiam participar voluntariamente 

da pesquisa (Albuquerque, 2009).  

A outra forma de coleta de dados utilizada foi a aplicação dos questionários durante o 

cadastramento dos alunos ingressantes de uma universidade pública local. Nos 4 dias em que 

ocorreu o cadastramento, pais e filhos que compareciam ao local eram abordados, e após uma 

breve explicação sobre os objetivos da pesquisa e esclarecimentos, eles eram convidados a 

participar da pesquisa. Como os pais não podiam entrar com os filhos no local de realização do 

cadastramento e eles normalmente ficam aguardando a saída dos filhos, os pais responderam 

fora do prédio, e os filhos dentro dele; logo a distância e ausência de comunicação entre pais e 

filhos, e o seguro do sigilo de suas respostas pôde ser mantido nesta forma de aplicação. 

 

Análise dos dados 

Inicialmente para facilitar o entendimento dos dados e sua descrição, padronizamos o 

uso do termo “Pais”, no plural, como referência ao conjunto de pais e mães da amostra, e sempre 

que utilizarmos “Filhos” estaremos nos referindo ao conjunto de filhos e filhas da amostra. Para 
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nos referirmos a cada grupo, utilizaremos as expressões no singular “Mãe”, “Pai”, “Filho” e 

“Filha”.  

Foram feitas correlações entre as respostas dadas pelos participantes para as seguintes 

questões: idade ideal para casar; idade ideal para iniciar a vida sexual; idade ideal para ter o 

primeiro filho; e número ideal de filhos esperado; versus os escores obtidos nas três subescalas 

do EIFI e três dimensões do s-EMBU. Como os dados não apresentaram uma distribuição 

normal, os valores de correlação do Rô de Spearman foram utilizados. Para todos os testes o 

nível de significância adotado foi 5%. 

 

Resultados 

 Inicialmente, sem fazer uma diferenciação pelo sexo do participante, nós analisamos a 

possíveis correlações entre as expectativas reprodutivas e o EIFI e o s-EMBU para todos 

aqueles na condição de Filho ou Filha em nossa amostra. Filhos apontaram uma idade ideal 

para casar que se correlacionou negativamente com a Dimensão de Calor Emocional para a 

Mãe no s-EMBU (rs = -0,19, P = 0,034) indicando que quanto maior o calor emocional 

percebido por eles de suas Mães, menor é a idade com que pretendem casar. Em contrapartida, 

os Filhos indicaram uma idade ideal para iniciar a vida sexual que se correlaciona de forma 

marginalmente significativa e positiva com a Dimensão de Calor Emocional do s-EMBU para 

o pai (rs = 0,182, P = 0,051). Assim, quanto mais calor emocional percebido pelos Filhos 

relacionado ao seu pai, maior é a idade com que eles pretendem iniciar a sua vida sexual. 

(Tabela 1) 
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Tabela 1 - Correlações entre as Expectativas reprodutivas dos Filhos e Escores no EIFI e s-EMBU 
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Idade para 

casar 
,113 -,020 ,142  -,134 -,190* ,145 ,146 ,102 ,022 -,001 

Idade para 

sexo 
-,155 ,169 -,086  ,182* ,067 -,031 -,052 ,048 -,087 -,138 

Idade para 

ter o 

primeiro 

filho 

,131 ,024 ,072  -,161 -,159 ,109 ,094 ,055 ,026 -,095 

Número de 

filhos 
-,003 -,118 -,073  ,026 -,173 -,050 -,110 ,050 -,112 ,122 

Nota: Correlações de Spearman foram realizadas, uma vez que a amostra não segue os critérios para normalidade. Os valores 

de correlação com asterisco e em negrito indicam significância menor que 0,05 (* p < 0,05). Os demais valores não foram 

significativos.  

  

Analisamos também se as expectativas reprodutivas dos Pais para seus Filhos se 

correlacionavam com a sua pontuação nas Escalas EIFI e s-EMBU (Tabela 2). Encontramos 

que a idade ideal para casar do ponto de vista dos Pais correlacionou-se de forma marginalmente 

significativa e negativa com o Subescala de Imprevisibilidade de Recurso Financeiro do EIFI 

(rs = -0,174, P = 0,056). Como valores baixos nesta escala indicam baixa imprevisibilidade nos 

recursos durante a infância, temos que pouca imprevisibilidade percebida pelos pais quanto aos 

recursos estão associados a expectativa dos Pais que os Filhos se casem mais tarde. As análises 

das respostas dos Pais também nos permitiram encontrar que o número ideal de filhos que os 

Filhos deveriam ter teve uma correlação positiva com a Dimensão de Superproteção do s-

EMBU nos escores para o pai (rs = 0,186, P = 0,048) e para a mãe (rs = 0,235, P = 0,011), ou 

seja, quanto mais superprotegidos os Pais se sentiram na relação com seus próprios pais, maior 

é quantidade de filhos que eles esperam que seus Filhos tenham. Este fator teve também uma 

correlação positiva com a Dimensão de Rejeição do s-EMBU, de forma marginalmente 

significativa na média (pai + mãe) (rs = 0,185, P = 0,055) e de forma significativa com relação 

a mãe (rs = 0,201, P = 0,035), ou seja, quanto maior a rejeição percebida pelos Pais, maior é a 

quantidade de filhos que eles esperam que seus Filhos tenham. 
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Tabela 2 - Correlações entre as Expectativas reprodutivas dos Pais e Escores no EIFI e s-EMBU 
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Idade para 

casar 
-,127 -,174* -,057  ,124 ,094 ,108 ,017 ,036 -,017 ,114 ,048 

Idade para 

sexo 
,022 ,056 -,023  -,100 -,051 -,119 ,035 -,040 ,107 ,098 ,075 

Idade para 

ter o 

primeiro 

filho 

-,116 -,077 -,022  ,128 ,134 ,116 -,052 -,011 -,080 ,010 ,039 

Número de 

filhos 
-,006 -,016 -,002  -,174 -,169 -,084 ,185 ,161 ,201* ,186* ,235* 

Nota:  Correlações de Spearman foram realizadas, uma vez que a amostra não segue os critérios para normalidade. Os valores 

de correlação com asterisco e em negrito indicam significância menor que 0,05 (* p < 0,05). Os demais valores não foram 

significativos.  

 

Filha 

Seguindo estudos anteriores que demonstram haver diferenciação entre as expectativas 

para filhos e filhas (Apostolou, 2012; Perilloux et al., 2008) realizamos as comparações 

separando os Filhos pelo sexo. Ao correlacionarmos as expectativas reprodutivas da Filha com 

o EIFI e o s-EMBU, encontramos que a idade ideal para casar apontada por ela correlaciona-se 

de forma marginalmente negativa com a Dimensão de Calor Emocional do s-EMBU para a mãe 

(rs = -0,243, P = 0,051), ou seja, quanto menor calor emocional percebido vindo da mãe maior 

é a idade apontada pela Filha para casar. A idade para iniciar a vida sexual correlacionou-se 

positivamente com a Subescala de Imprevisibilidade no Cuidado/Apoio do EIFI (rs = 0,257, P 

= 0,047). Como valores baixos significam baixa imprevisibilidade no cuidado e apoio durante 

a infância, temos que quanto menor a imprevisibilidade no Cuidado/Apoio relatada pela Filha, 

maior foi a idade que ela projetou para o início da sua vida sexual. A idade para iniciar a vida 

sexual também se correlacionou positivamente com a Dimensão de Rejeição do s-EMBU para 

a média (rs = 0,321, P = 0,013), do pai (rs = 0,291, P = 0,025), e da mãe (rs = 0,284, P = 0,028). 

Assim, quanto maior a rejeição percebida pela Filha, por parte dos pais, mais tarde ela desejaria 

iniciar a sua vida sexual. E finalmente, a idade para ter o primeiro filho teve correlação negativa 

com a Dimensão Calor Emocional do s-EMBU para o pai (rs = -0,283, P = 0,033) e para a mãe 

(rs = -0,380, P = 0,003). Assim, quanto menor o calor emocional percebido pela Filha, mais 

tarde ela deseja ter filhos (Tabela 3). 
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Analisando as respostas dadas por Pai e Mãe (Pais) de Filhas, encontramos que a idade 

ideal projetada pelos Pais para que sua Filha se case é negativamente correlacionada de forma 

marginal com a sua Subescala de Imprevisibilidade nos Recursos do EIFI (rs = -0,250, P = 

0,056). Então, repetindo o que foi encontrado no quadro geral, aqueles pais que tiveram baixa 

imprevisibilidade nos recursos quando crianças projetam uma idade maior para que suas Filhas 

se casem. Já a idade ideal projetada para o início da vida sexual correlacionou-se de forma 

marginal e positiva com a Dimensão de Superproteção recebida pelos Pais no s-EMBU com 

relação ao pai (rs = 0,255, P = 0,058). Então quanto maior o grau em que os Pais se perceberam 

superprotegidos pelos seus pais na sua infância e adolescência maior foi a idade esperada por 

eles que sua Filha iniciasse a sua vida sexual.  

A idade indicada pelos Pais para que a Filha tivesse o primeiro filho teve uma correlação 

negativa com Subescala de Imprevisibilidade no Cuidado/Apoio do EIFI dos Pais (rs = -0,323, 

P = 0,013). Desta forma, podemos entender que quanto menos imprevisível foi o cuidado 

percebido pelos Pais em sua infância, maior foi a idade esperada por eles para que sua Filha 

tenha o primeiro filho. As respostas dadas pelos Pais de filhas para o número ideal de filhos que 

a Filha deveria ter relacionou-se com duas dimensões do s-EMBU. Primeiramente, houve uma 

correlação positiva com a Dimensão de Superproteção do s-EMBU dos pais para o escore da 

mãe (rs = 0,346, P = 0,006), ou seja, quanto mais superprotegidos os Pais se sentiram na relação 

para com a mãe, maior foi a quantidade de filhos que eles esperam que sua Filha tenha. A outra 

Dimensão do s-EMBU com que o número ideal de filhos esperado pelos Pais se correlacionou 

positivamente foi a Rejeição, no escore da média (rs = 0,279, P = 0,039) e com relação ao Pai 

(rs = 0,264, P = 0,05). Assim, quanto maior a rejeição percebida pelos Pais na sua infância, 

maior seria a quantidade de filhos que eles esperam que sua Filha tenha. 
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Tabela 3 - Correlações das Expectativas reprodutivas da Filha e Escores no EIFI e s-EMBU 
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Idade 

para casar 
-,005 -,001 -,029  -,142 -,243 ,199 ,213 ,089 ,057 -,053 

Idade 

para sexo 
,257* ,091 ,093  ,014 -,124 ,321* ,291* ,284* -,036 -,136 

Idade 

para ter o 

primeiro 

filho 

,192 ,031 -,057  -,283* -,380** ,167 ,094 ,138 ,037 -,112 

Número 

de filhos 
-,055 -,138 -,048  ,077 ,018 ,008 -,020 ,036 -,064 ,038 

Nota: Correlações de Spearman foram realizadas, uma vez que a amostra não segue os critérios para normalidade. Nota: Os 

valores de correlação com asterisco e negrito indicam significância menor que 0,05 (* p < 0,05). E valores com dois asteriscos 

e negrito indicam significância menor de que 0,01 (** p < 0,001). Os demais valores não foram significativos.  

 

 

 

Tabela 4 - Correlação das Expectativas reprodutivas dos Pais de Filha e Escores no EIFI e s-EMBU 
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Idade para 

casar 
-,199 -,250* ,005  ,084 ,125 ,040 -,126 -,149 -,073 ,081 ,015 

Idade para 

sexo 
,146 -,032 -,049  ,004 -,038 -,015 ,048 ,029 ,099 ,255* ,244 

Idade para 

ter o 

primeiro 

filho 

-,323* -,053 -,007  ,122 ,148 ,120 -,149 -,063 -,139 ,022 ,048 

Número de 

filhos 
-,040 ,000 -,042  -,132 -,200 ,025 ,279* 

-,200 ,252 
,176 ,346** 

Nota: Correlações de Spearman foram realizadas, uma vez que a amostra não segue os critérios para normalidade.  

Os valores de correlação com asterisco indicam significância menor que 0,05 (* p < 0,05). E valores com dois asteriscos 

indicam significância menor de que 0,01 (** p < 0,001). Os demais valores não foram significativos.  
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Filho 

Analisando as respostas dadas pelo filho quanto às expectativas reprodutivas e escores 

do EIFI e s-EMBU (Tabela 5), encontramos que a idade ideal para casar indicada pelo Filho 

correlacionou-se positivamente com a Subescala de Imprevisibilidade de Alimentação (rs = 

0,299, P = 0,021). Como valores altos significam alta imprevisibilidade no fornecimento de 

alimentação na infância, há uma correlação entre alimentação imprevisível na infância e uma 

tendência a desejar casar-se mais tarde, entre os Filhos, apontando uma tendência parecida com 

os resultados das Filhas. Já a idade para iniciar a vida sexual correlacionou-se negativamente 

com a Subescala de Imprevisibilidade no Cuidado/Apoio do EIFI (rs = -0,296, P = 0,023). Como 

valores baixos significam baixa imprevisibilidade no cuidado e apoio durante a infância, temos 

que quanto menos imprevisível o cuidado/apoio o relatado pelo Filho, maior foi a idade por ele 

projetada para o início da sua vida sexual. Este mesmo fator se correlacionou negativamente 

com a Dimensão de Rejeição do s-EMBU na pontuação dada para média da dimensão (rs = -

0,321, P = 0,013). Assim, quanto menor a rejeição percebida pelo Filho, por parte dos pais, 

mais tarde o Filho pretende iniciar a sua vida sexual. Além disso, as respostas do Filho 

mostraram uma correlação negativa entre a quantidade de filhos esperada pelo Filho e a 

Dimensão de Calor Emocional do s-EMBU para a mãe (rs = -0,392, P = 0,003); assim, quanto 

mais calor emocional o filho imagina ter recebido da mãe, menor é a quantidade de filhos que 

ele imagina ter. E observando as respostas dadas por Pais de Filho, encontramos apenas uma 

correlação, que curiosamente se apresentou nas respostas do Filho de forma inversa, a idade 

ideal projetada pelos Pais para que o Filho se case é negativamente correlacionada com a sua 

Subescala de Imprevisibilidade na Alimentação (rs = -0,271, P = 0,038). Entende-se, então, que 

os pais, que tiveram uma alimentação mais imprevisível na infância, projetam que seus filhos 

se casem mais novos. (Tabela 6) 

 

Discussão 

Os resultados encontrados em nosso estudo podem nos dar um entendimento inicial 

sobre a relação entre os elementos da história de vida do indivíduo e as suas expectativas para 

si, no caso dos Filhos, e para os próprios filhos, no caso dos Pais. Quando os Filhos apontam 

maior calor emocional por parte do pai tendo uma relação positiva com a idade para iniciar a 

vida sexual, temos que a presença do pai e seu relacionamento com os Filhos aponta um 

ambiente seguro para os últimos, e correlacionado com a expectativa de se iniciar a vida sexual 

mais tarde, pode indicar uma estratégia de história de vida mais lenta. A presença do pai é 
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apontada como um fator protetor para filhos e principalmente filhas (Albrecht & Teachman, 

2003; Ellis et al., 2009). 

 

Tabela 5 - Correlação das Expectativas reprodutivas do Filho e Escores no EIFI e s-EMBU 
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Idade para 

casar 
0,190 0,002 ,299*  -,067 -,091 ,086 ,041 ,173 -,030 ,022 

Idade para 

sexo 
-,296* ,169 -,092  ,109 -,001 -,284* -,223 -,212 -,236 -,172 

Idade para 

ter o 

primeiro 

filho 

,076 ,032 ,192  -,010 ,064 ,032 ,062 ,004 -,015 -,097 

Número de 

filhos 
,010 -,096 -,100  -,036 

-

,392** 
-,103 -,193 ,056 -,176 ,234 

Nota: Correlações de Spearman foram realizadas, uma vez que a amostra não segue os critérios para normalidade. Os valores 

de correlação com asterisco indicam significância menor que 0,05 (* p < 0,05). E valores com dois asteriscos indicam 

significância menor de que 0,01 (** p < 0,001). Os demais valores não foram significativos.  

 
 

Tabela 3 - Correlação das Expectativas reprodutivas dos Pais de Filho e Escores no EIFI e s-EMBU 
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Idade para 

casar 
-,083 -,048 -,271*  ,133 ,054 ,181 ,085 ,092 ,038 ,070 ,051 

Idade para 

sexo 
-,113 ,171 ,068  -,127 -,001 -,185 ,173 ,054 ,224 ,223 ,121 

Idade para 

ter o 

primeiro 

filho 

-,008 -,071 -,171  ,166 ,170 ,176 -,009 -,063 ,005 -,019 ,101 

Número de 

filhos 
,036 -,037 ,086  -,258 -,177 -,237 ,116 ,048 ,163 ,176 ,068 

Nota: Correlações de Spearman foram realizadas, uma vez que a amostra não segue os critérios para normalidade. Os valores 

de correlação com asterisco indicam significância menor que 0,05 (* p < 0,05). Os demais valores não foram significativos.  
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Quando a Filha relata um ambiente com alta rejeição, cuidado imprevisível e baixo calor 

emocional, poderíamos esperar que ela apresentasse expectativas reprodutivas aproximadas 

com estratégias mais rápidas, contudo suas respostas indicam que ela projeta fazer sexo e ter 

filhos mais tarde. Buscando compreender este resultado, que se assemelha a uma estratégia de 

cunho mais lento, podemos entender que estas meninas perceberam um ambiente inseguro em 

suas casas, e preferem adiar o início de sua vida sexual de forma a reproduzir somente quando 

puderem fazer isso sem a ajuda dos pais. Esse comportamento se aproxima de uma estratégia 

mais lenta devido à escassez de recursos, que ocorre em casos em que não é possível investir 

nem em desenvolvimento nem em reprodução (Ellis et al., 2009), adotando uma estratégia de 

proteção. As respostas do Filho indicaram que ele adotaria esse mesmo tipo de estratégia diante 

da imprevisibilidade alimentar, pois a Subescala de imprevisibilidade de Alimentação 

apresentou-se positivamente correlacionada com a idade para casar, assim se adotaria uma 

estratégia mais lenta ou semelhante a ela, diante da imprevisibilidade do alimento. Em 

contrapartida, os Filhos indicaram que diante de ambientes com cuidados previsíveis, baixa 

rejeição e alto apoio emocional, eles iniciariam a vida sexual mais tarde, e teriam menos filhos, 

o que indica que eles adiariam a sua reprodução, mas diante de um ambiente acolhedor, que 

lhes permitiria adotar uma estratégia mais lenta para ter mais tempo de investir em suas 

habilidades de competição e poder ter melhores condições de reproduzir e investir em sua 

própria prole no futuro (Brumbach et al., 2009; Ellis et al., 2009). 

Quanto às influências que a história de vida pode ter para as expectativas reprodutivas 

dos Pais para os seus Filhos, encontramos que há uma correlação entre ter previsibilidade 

quando se trata de recursos e a idade esperada para que os Filhos se casem. Pais que tiveram 

baixa imprevisibilidade nos recursos esperam que os filhos se casem mais tarde, demonstrando 

que estão adotando uma estratégia de história de vida mais lenta, esperando que o Filho se 

desenvolva ao máximo para poder iniciar sua vida reprodutiva. A alta superproteção e baixa 

rejeição na infância relacionou-se com a expectativa de um número menor de netos, Pais que 

tiveram pais superprotetores indicam que tiveram vigilância e também cuidado, o que seria um 

demonstrativo de investimento parental (Shenk, 2011) e associado com a expectativa de um 

número menor de netos, indica, como previsto na literatura, a adoção de uma estratégia de 

história de vida mais lenta. Além disso, tivemos um indicador de uma estratégia mais rápida 

por parte dos pais, pois, diante de alta rejeição na infância eles esperam que os filhos tenham 

mais filhos, podemos entender que a rejeição é vista como um sinal de alto risco de 
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mortalidade/morbidez no ambiente e que adotar uma estratégia de bet-hedging diversificado, 

ou mesmo uma estratégia de história de vida mais rápida seria o caminho mais adaptativo.  

Os Pais de Filhas também apontam uma relação negativa entre imprevisibilidade de 

recurso na infância e a idade projetada para que a Filha se case, apontando a adoção de uma 

estratégia mais lenta. Também houve uma relação entre superproteção e baixa 

imprevisibilidade nos cuidados na infância e a expectativa de que a Filha inicie a vida sexual e 

tenha filhos mais tarde, respectivamente, o que é condizente com o recebimento de investimento 

parental e com uma estratégia de história de vida mais lenta. A correlação positiva entre a 

rejeição com o número de netos esperado, repete as expectativas encontradas no quadro geral 

para todos os Pais. As respostas dadas pelos Pais de Filhos indicaram uma correlação negativa 

entre alimentação e expectativa de idade para que o Filho case, pais que relataram uma 

alimentação imprevisível, podem ter percebido o ambiente de desenvolvimento com de alta 

mortalidade/morbidez, já que uma alimentação imprevisível na infância pode estar ligada 

também à situação socioeconômica baixa (Ellis et al., 2009). Assim, quando o pai espera que 

seu filho se case mais cedo, isso pode ser explicado pelo fato do pai adotar uma estratégia mais 

rápida e não “pretender ou imaginar” que será possível investir tanto no Filho, desejando que 

ele prossiga com a sua vida reprodutiva e se torne independente, desta forma, é possível também 

que o pai continue investindo em outros filhos e em esforço reprodutivo (Ellis et al., 2009). 

É interessante ressaltar que as informações relevantes são de como o sujeito percebeu e 

internalizou o seu ambiente, desta forma pistas ambientais não são objetivamente 

determinadoras de estratégias de história de vida e/ou das expectativas reprodutivas das 

pessoas, contudo, é possível perceber um relacionamento entre pistas ambientais e escolhas 

reprodutivas feitas pelos sujeitos. É possível observar no nosso estudo que meninas poder ser 

mais influenciadas por situações e ambientes mais inóspitos, os quais seriam demonstrativos de 

alto índice de mortalidade/morbidez e imprevisibilidade, o que as faria preferir aguardar 

condições melhores para reprodução. Enquanto meninos são bastante influenciados pela 

disponibilidade de alimento, já que este foi um fator apontado tanto em pais quanto em filhos, 

e em ambientes que dão pistas de alto investimento parental, eles planejam seguir estratégias 

de história de vida com características mais lentas.  

Já os pais aparentam estar passando através das suas expectativas para os filhos escolhas 

condizentes com as suas próprias estratégias de história de vida, encarando o ambiente em que 

criam os filhos baseados nas suas experiências durante o seu próprio desenvolvimento, o que é 

condizente com os achados de Brumbach et al. (2009) que afirmam haver uma certa estabilidade 
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na história de vida entre a adolescência e a vida adulta. Além disso é interessante apontar que 

os pais de filhas tiveram muitos mais aspectos de sua história de vida relacionados com as 

expectativas para as filhas do que para os filhos. Isso poderia ser o indicativo de que as histórias 

de vida dos pais refletem mais fortemente em suas expectativas para as filhas. Esta informação 

não é surpreendente, pois diante do papel que a mulher tem no cuidado parental, ela acaba sendo 

um item precioso a ser protegido diante da seleção sexual (Perilloux et al., 2008; Trivers, 1972), 

sendo assim coerente uma programação no ponto de vista de estratégia de história de vida para 

uma atenção maior às expectativas reprodutivas para elas, reforçando a hipótese da guarda da 

filha (Perilloux et al., 2008). Apesar de não comprovarmos esta suposição, ela levanta um 

possível ponto de investigação para estudos futuros. 

 

Considerações finais 

 

As bases da teoria da história de vida estão relacionadas as expectativas reprodutivas 

que o indivíduo tem para si, como acontece em muitas outras áreas de estudo do comportamento 

humano, o que era bastante esperado. Apesar de termos esperado que houvesse uma correlação 

mais forte entre as expectativas reprodutivas e a imprevisibilidade, medida pelo EIFI, e as 

práticas parentais, medidas pelo s-EMBU, foi possível encontrar que a história de vida do 

indivíduo tem influência para além de suas próprias escolhas reprodutivas, ela afeta as 

expectativas reprodutivas que temos para os nossos filhos, demonstrando uma importante 

cadeia de relação entre gerações, que pode nos ajudar a entender melhor os parâmetros que 

medeiam o conflito pais-prole com relação as expectativas reprodutivas. Pois se pais e filhos 

tem discordância quanto as expectativas reprodutivas, e as expectativas reprodutivas de filhos 

e pais estão relacionadas com a história de vida, pais com estratégia de história de vida rápida, 

que tem filhos que internalizaram estratégias de história de vida mais lentas podem estar mais 

predispostos a apresentar conflito quando a aspectos reprodutivos, apesar de ainda não ter sido 

possível realizar esta comparação em nosso estudo. Com essa informação é possível pensar que 

seria interessante para a prática clínica em psicologia familiar realizar estudos sobre aspectos 

de história de vida nos moldes propostos pela psicologia evolucionista para ajudar na resolução 

de conflitos familiares, pois seria possível entender melhor as motivações as expectativas dos 

pais para com os filhos, que são motivo de conflito entre eles. 

 

  



 

63 
 

Referências 

Albrecht, C., & Teachman, J. D. (2003). Childhood living arrangements and the risk of 

premarital intercourse. Journal of Family Issues, 24, 867–894. 

Apostolou, M. (2007a). Elements of parental choice: The evolution of parental preferences in 

relation to in-law selection. Evolutionary Psychology, 5, 70-83.  

Apostolou, M. (2007b). Sexual selection under parental choice: The role of parents in the 

evolution of human mating. Evolution and Human Behavior, 28, 403-409. 

Apostolou, M. (2008). Parent-offspring conflict over mating: The case of beauty. Evolutionary 

Psychology, 6, 303–315. 

Apostolou, M. (2010a). Parent-offspring conflict over mating: The case of mating 

age.Evolutionary Psychology, 8, 365–375. 

Apostolou, M. (2010b). Sexual selection under parental choice in agropastoral 

societies.Evolution and Human Behavior, 31, 39–47. 

Apostolou, M. (2011). Parent-offspring conflict over mating: Testing the tradeoffs hypothesis. 

Evolutionary Psychology, 9, 470–495. 

Apostolou, M. (2012). Parent-offspring conflict over the age of procreation: A life history 

perspective. Personality and Individual Differences, 52, 733-737. 

Apostolou, M. (2013). Do as we wish: Parental tactics of mate choice manipulation. 

Evolutionary Psychology, 11, 795-813. 

Arrindel, W.A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M. Recinos, 

L.A., Gaszner, P., Peter, M., Battagliesc, G., Kállai, J. & van der Ende, J. (1999). The 

development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, 

Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613-628. 

Belsky, J., Steinberg, L., & Draper, P. (1991). Childhood experience, interpersonal 

development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization. Child 

Development, 62, 647–670. 

Baumer, E. P., & South, S. J. (2001). Community effects on youth sexual activity. Journal of 

Marriage and the Family, 63, 540–554. 

Brumbach, B. H., Figueredo, A. J., & Ellis, B. J. (2009). Effects of harsh and unpredictable 

environments in adolescence on development of life history strategies: A longitudinal test of 

an evolutionary model. Human Nature, 20(1), 25-51. 

Buunk, A. P., Park, J. H., & Dubbs, S. L. (2008). Parent-offspring conflict in mate preferences. 

Review of General Psychology, 12, 47–62. 



 

64 
 

Buunk, A. P., & Solano, A. C. (2010). Conflicting preferences of parents and offspring over 

criteria for a mate: A study in Argentina. Journal of Family Psychology, 24, 391-399. 

Cohen, D., Spear, S., Scribner, R., Kissinger, P., Mason, K., & Widgen, J. (2000). “Broken 

windows” and the risk of gonorrhea. American Journal of Public Health, 90, 230–236. 

Chen, E., Matthews, K. A., & Boyce, W. T. (2002). Socioeconomic differences in children’s 

health: How and why do these relationships change with age? Psychological Bulletin, 128, 

295–329 

Chisholm, J. S. (1993). Death, hope, and sex: Life-history theory and the development of 

reproductive strategies. Current Anthropology, 34, 1–24 

Draper, P., & Harpending, H. (1982). Father absence and reproductive strategy: An 

evolutionary perspective. Journal of Anthropological Research, 38, 255-273. 

Einum, S., & Fleming, I. A. (2004). Environmental unpredictability and offspring size: 

Conservative versus diversified bet-hedging. Evolutionary Ecology Research, 6, 443–455. 

Ellis, B. J. (2004). Timing of pubertal maturation in girls: An integrated life history approach. 

Psychological Bulletin, 130, 920–958. 

Ellis, B. J., Figueredo, A. J., Brumbach, B. H., & Schlomer, G. L. (2009). Fundamental 

dimensions of environmental risk: The impact of harsh versus unpredictable environments 

on the evolution and development of life history strategies. Human Nature, 20(2), 204-268. 

Howat-Rodrigues, A. B. C., De Andrade, A. L., & Tokumaru, R. S. (2012). Construção e 

validação da Escala de Imprevisibilidade Familiar na Infância (EIFI). Psicologia: Reflexão 

e Crítica, 25(2), 212-220. 

Howat-Rodrigues, A. B. C., & Tokumaru, R. S. (2014). Escala de Imprevisibilidade Familiar 

na Infância (EIFI): Evidências de Validade. Paidéia (Ribeirão Preto), 24(57), 11-20. 

INVENT - Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing. Filho pode custar mais de R$ 2 

milhões. Disponível em: http://www.inventrade.com.br/novidades/filho-pode-custar-mais-

de-r-2-milhoes. Acesso em: 20 de maio de 2015. 

Kaplan, H. S., & Gangestad, S. W. (2005). Life history theory and Evolutionary Psychology. 

In D. M. Buss (Ed.), The handbook of Evolutionary Psychology (pp. 68-95). Hoboken, NJ: 

John Wiley. 

Kerr, D. C. R., Leve, L. D., & Chamberlain, P. (2009). Pregnancy rates among juvenile justice 

girls in two RCTs of Multidimensional Treatment Foster Care. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 77, 588-593. 



 

65 
 

Kobarg, A. P. R., Vieira, V., & Vieira, M. L. (2010). Validação da escala de lembranças sobre 

práticas parentais (EMBU). Avaliação Psicológica, 9(1), 77-85. 

Lawson, D. W., & Mace, R. (2009). Trade-offs in modern parenting: A longitudinal study of 

sibling competition for parental care. Evolution and Human Behavior, 30, 170–183. 

Lordelo, E. R., Seidl-de-Moura, M. L., Vieira, M. L., Bussab, V. S. R., Oliva, A. D., Tokumaru, 

R. S. & Britto, R. C. S. (2011). Ambiente de desenvolvimento e início da vida reprodutiva 

em mulheres Brasileiras. Psicologia: Reflexão e Crítica, 24(1), 116-125. 

Low, B. S., Simon, C. P., & Anderson, K. G. (2002). An evolutionary ecological perspective 

on demographic transitions: Modeling multiple currencies. American Journal of Human 

Biology, 14, 149–167. 

MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). The theory of island biogeography. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

Perilloux, C., Fleischman, D. S., & Buss, D. M. (2008). The daughter guarding hypothesis: 

Parental influence on, and emotional reaction to, offspring’s mating behavior. Evolutionary 

Psychology, 6, 217–233. 

Perilloux, C., Fleischman, D. S., & Buss, D. M. (2011). Meet the parents: Parent offspring 

convergence and divergence in mate preferences. Personality and Individual Differences, 

50, 253–258. 

Promislow, D. E. L., & Harvey, P. H. (1990). Living fast and dying young: A comparative 

analysis of life history variation among mammals. Journal of Zoology, London, 220, 417–

437. 

Quinlan, R. J. (2007). Human parental effort and environmental risk. Proceedings of the Royal 

Society B, 274, 121–125 

Raley, R. K., & Wildsmith, E. (2004). Cohabitation and children’s family instability. Journal 

of Marriage and the Family, 66, 210–219 

Ross, L. T., & Hill, E. M. (2002). Childhood unpredictability, schemas for unpredictability, and 

risk taking. Social Behavior and Personality, 30, 453–474. 

Shenk, M. K. (2011). Our Children: Parental Decisions — How Much to Invest in Your 

Offspring. In: Essential Building Blocks of Human Nature, The Frontiers Collection, 17-38 

West-Eberhard, M. J. (2003). Developmental plasticity and evolution. New York: Oxford 

University Press. 

Trivers, R. (1974). Parent offspring conflict. American Zoologist, 24, 249–264. 



 

66 
 

Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In B. Campell (Org.), Sexual 

selection and the descent of man: 1871–1971 (pp. 136–179). Chicago: Aldine. 

White, A. E, Li, Y. J., Griskevicius, V., Neuberg, S. L., Kenrick, D. T. (2013). Putting all your 

eggs in one basket: Life-history strategies, bet hedging, and diversification. Psychological 

Science,24 (5) 715-722. 

Wilson, M., & Daly, M. (1997). Life expectancy, economic inequality, homicide, and 

reproductive timing in Chicago neighborhoods. British Medical Jornal, 314(7089), 1271-

1274. 

  



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.DISCUSSÃO 



 

68 
 

3. Discussão 

O presente trabalho alcançou seu objetivo principal de contribuir com o conhecimento 

sobre as expectativas reprodutivas de pais e filhos, considerando dois aspectos: a comparação 

das expectativas entre pais e filhos e a forma como a história de vida de cada um deles se 

relacionou com as suas expectativas reprodutivas para os filhos. A Tabela 1 traz um resumo das 

predições pensadas para cada hipótese levantada neste trabalho e os resultados a elas 

relacionados.  

Tabela 1 - Quadro Resumo das Hipóteses e Predições e dos Resultados Relacionados 

Hipótese 1 (testada no Estudo Empírico 1): Existe diferença entre a idade para casar que os pais propõem 

para os filhos e a idade que os filhos propõem para si mesmos. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 1.1: Os pais irão propor 

que os filhos se casem mais cedo do 

que os filhos indicarão para si 

mesmos. 

Pais e Filhos apresentaram esta diferença, que 

também se apresentou nas expectativas para a 

Filha, mas na análise das expectativas para o 

Filho não encontramos diferença significativa. 

Corroborada em 

parte. 

Hipótese 2 (testada no Estudo Empírico 1): Existe diferença entre a idade para iniciar a vida sexual que os 

pais propõem para os filhos e a idade que os filhos propõem para si mesmos. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 2.1: Os pais irão propor que 

os filhos iniciem a vida sexual em 

uma idade maior do que os filhos 

indicarão para si mesmos. 

Pais e filhos discordaram quanto a este 

quesito, que também apresentou diferença nas 

expectativas para o Filho, mas na análise das 

expectativas para a Filha não encontramos 

diferença significativa. 

Corroborado em 

parte. 

Hipótese 3 (testada no Estudo Empírico 1): Existe diferença entre a idade para ter o primeiro filho que os 

pais propõem para os filhos e a idade que os filhos propõem para si mesmos. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 3.1: Os pais irão propor 

que os filhos tenham filhos mais cedo 

do que os filhos indicarão para si 

mesmos. 

Pais e Filhos responderam diferentemente 

entre si a este quesito. O que também ocorreu 

especificamente com a filha. Na análise para o 

Filho apenas o cruzamento com a resposta do 

Pai apresentou diferença significativa. 

Corroborada em 

parte. 

Hipótese 4 (testada no Estudo Empírico 1): Existe diferença entre a quantidade de filhos que os pais 

esperam que os filhos tenham e a quantidade que os filhos propõem para si mesmos. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 4.1: Os pais irão querer que 

os filhos tenham mais filhos do que 

os próprios filhos desejarão. 

Na comparação entre as expectativas de 

quantidade de filhos para pais e filhos não 

houve diferença significativa. 

Não corroborada. 
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Hipótese 5 (testada no Estudo Empírico 1): Existe diferença entre a quantidade de ajuda que os pais estão 

dispostos a dar aos filhos na criação dos netos e a quantidade de ajuda que os filhos esperam que os pais 

deem. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 5.1: Os pais estarão 

dispostos a ajudar os filhos em uma 

quantidade menor do que os filhos 

estarão esperando. 

Pais e Filhos concordaram na quantidade de 

ajuda a ser ofertada e recebida, e observando 

os gráficos, na maior parte dos casos os pais 

disponibilizariam mais ajuda que os filhos 

esperaram. 

Não corroborada. 

Predição 5.2.: A ajuda 

disponibilizada pelos pais e esperada 

pelos filhos será maior em idades 

mais jovens. 

Pais e Filhos em análise conjunta e separada 

por sexo demonstraram que quanto mais novo 

for o filho mais ajuda ele deverá receber. 

Corroborada. 

Hipótese 6 (testada no Estudo Empírico 2): Existe um relacionamento entre as expectativas reprodutivas 

indicadas por pais e filhos e as práticas parentais percebidas por eles. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 6.1: Pais e filhos que 

relatarem práticas parentais positivas, 

terão expectativas reprodutivas 

condizentes com uma estratégia mais 

lenta. 

Foi encontrado relacionamento entre as três 

dimensões das práticas parentais (Calor 

emocional, Rejeição e Superproteção), com 

algumas das expectativas reprodutivas. Mas o 

relacionamento não seguiu necessariamente o 

caminho esperado, pois características de boas 

práticas parentais se associaram com 

características de estratégias mais rápidas e 

mais lentas. 

Corroborada em 

parte. 

Hipótese 7 (testada no Estudo Empírico 2): Existe relação entre as expectativas reprodutivas indicadas por 

pais e filhos e a imprevisibilidade percebida por eles em seu ambiente familiar durante a infância. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 7.1: Quanto mais 

imprevisível for o ambiente relatado, 

mais próximo de uma estratégia mais 

rápida se aproximarão as expectativas 

de pais e filhos. 

Houve relacionamento entre as três subescalas 

de imprevisibilidade (Cuidado/Apoio, Recurso 

e Alimentação), com os aspectos das 

expectativas reprodutivas medidos no estudo, 

exceto com o número de filhos. Mas cenários 

de imprevisibilidade se associaram tanto com 

expectativas de estratégias mais rápidas como 

com mais lentas. 

Corroborada em 

parte. 

 

O Estudo Empírico 1 nos apresentou pontos que corroboram com a literatura que trata 

sobre os conflitos pais-prole e especificamente com os aspectos relacionados com a reprodução, 
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já relatados por Apostolou (2012), trazendo, além disso, novidades sobre o tema. As 

divergências apresentadas entre Pais e Filhos a respeito da idade para casar, ter filho e iniciar a 

vida sexual, nos confirmam a existência de pontos de vista conflitantes a respeito deste assunto. 

Contudo, quando fazemos uma análise em separado pelo sexo dos filhos e sexo dos pais alguns 

conflitos deixam de existir, o que pode indicar que a idade para casar e ter filhos, por exemplo, 

é um conflito maior entre os Pais e a Filha do que entre os Pais e o Filho, ao passo que a idade 

para iniciar a vida sexual se mostrou mais presente no conflito entre os Pais e o Filho. 

É importante ressaltar que os Pais de Filhas tinham expectativas significativamente mais 

conservadoras para elas do que os Pais de Filhos tinham para eles quanto a idade ideal para 

casar, ter filhos e fazer sexo, ou seja os três principais elementos que se mostraram relevantes, 

já que a quantidade de filhos não apresentou divergências entre Pais e Filhos. Encontramos uma 

forte evidência da hipótese da guarda da filha, apontada primeiramente por Perilloux et al. 

(2008). 

O Estudo Empírico 1 ainda nos traz a informação inédita a respeito da quantidade de 

ajuda que os pais acreditam que disponibilizariam e que os filhos acreditam que receberiam 

caso o filho viesse a ser pai/mãe. Como não existiam estudos anteriores sobre o assunto, nossas 

expectativas eram de que os filhos iriam desejar mais ajuda o que os pais esperariam dar, por 

querer aproveitar ao máximo o investimento disponível, como postula Trivers (1974) desde de 

que se iniciou a discussão sobre o conflito pais-prole. Mas, ao contrário disso, encontramos que 

pais e filhos não divergem significativamente quanto a quantidade de ajuda de acordo com a 

faixa etária, e eles concordam que a quantidade de ajuda deve ser maior em idades mais novas, 

em que o filho não teria condições de cuidar de seu próprio filho sozinho. Mas a ajuda não foi 

zerada em idades maiores, o que indica uma postura de disponibilidade de ajuda dos pais ao 

longo da vida dos filhos. Ainda, a Filha esperou receber mais ajuda que o Filho, o que pode ser 

mais um indicador da guarda da filha e da importância da sua reprodução para os pais. 

Finalmente o Estudo Empírico 1, quando compara as expectativas dos pais para si e para 

o filho apresenta evidência de que é o papel desempenhado pelos pais que interfere nas escolhas 

reprodutivas que eles fazem para o filho, pois caso contrário, eles escolheriam para si as mesmas 

idades que apontam para o filho, o que não ocorreu para muitos quesitos, principalmente no 

caso das mães. De maneira geral, os Pais desejaram realizar todos os pontos de expectativas 

reprodutivas estudados por nós: idade para casar, ter filhos e fazer sexo, mais cedo do que 

propuseram para os Filhos, e este padrão se deu inclusive na quantidade de filhos, em que eles 

não só gostariam de ter tido mais filhos do que indicaram para os Filhos, como também 
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gostariam de ter mais filhos do que de fato tiveram. Acreditamos que isto pudesse se relacionar 

a uma história de vida que os levou desejar reproduzir mais, mais cedo e mais rápido, como 

acontece com indivíduos que adotam uma estratégia de vida mais rápida ou um bet hedging 

diversificado. 

Esta possível relação das respostas dos pais com a sua história de vida evidencia a 

necessidade de realizar um cruzamento entre as expectativas reprodutivas e a história de vida 

das pessoas, que era uma pretensão deste trabalho desde o seu início, pois assim poderíamos 

consequentemente entender melhor os aspectos do conflito pais-prole com relação as 

expectativas reprodutivas. Os estudos com a história de vida ainda têm muito a avançar, 

contudo, não encontramos ainda um assunto relativo ao desenvolvimento humano com o qual 

ela não tenha relação, afinal, ela afeta e se relaciona com os aspectos biológicos, 

comportamentais e sociais da vida dos indivíduos (Brumbach et al., 2009). Então, não poderia 

ser diferente quanto às expectativas reprodutivas de pais e filhos. Apesar de muitos estudos 

terem feito relação da história de vida com a idade em que as pessoas tiveram filhos e iniciaram 

a vida sexual como, por exemplo, o estudo de Lordelo et al. (2011) realizado com brasileiras, 

não encontramos estudos com as expectativas que as pessoas têm. Assim, nós estudamos 

especificamente a relação das expectativas reprodutivas de pais e filhos com o cuidado parental 

e imprevisibilidade percebidos na infância. E houve sim relação entre os aspectos da história 

de vida e as expectativas de pais e filhos, apresentando-se para as três dimensões das práticas 

parentais e para as três subescalas de imprevisibilidade. 

Em alguns casos as correlações tiveram resultados esperados na literatura com pistas de 

imprevisibilidade se associando a estratégias mais rápidas, por exemplo, e em outros, como no 

caso das filhas, tivemos resultados que nos surpreenderam por irem na direção oposta a 

esperada.  Contudo, acreditamos que a contribuição mais importante do Estudo Empírico 2 é 

revelar que a história de vida do indivíduo reflete em suas expectativas para os filhos, cujos 

pais, por exemplo, que tiveram uma história de vida com características mais rápidas 

demonstram expectativas atreladas com estratégias mais rápidas, como pais que perceberam 

rejeição nas práticas parentais indicaram o desejo dos filhos terem mais filhos, o que pode ser 

indicativo de uma exacerbação das consequências das estratégias de história de vida adotadas 

que pode chegar a afetar o conflito pais-prole. .   

Considerações finais 

Dessa forma, o presente estudo como um todo traz contribuições no entendimento das 

expectativas reprodutivas de pais e filhos, confirmando informações já encontradas na literatura 
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e acrescentando novas informações ao campo de estudo do conflito pais-prole, como a 

quantidade de ajuda na criação de um neto, e dos estudos com a teoria de história de vida, 

demonstrando que as expectativas dos pais para os filhos são afetadas por sua história de vida. 

Estes resultados, caso aprofundados, podem ser interessantes, para a prática em psicologia, em 

que, entendendo o padrão de história de vida adotado pelos pais (a partir dos critérios adotados 

pela psicologia evolucionista) seria possível trabalhar com eles suas expectativas para com os 

filhos e poder manejar possíveis conflitos no relacionamento deles, o que poderia ser de grande 

ajuda, principalmente na psicologia familiar. 

 

 

 

 

 

  



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.REFERÊNCIAS 



 

74 
 

Referências  

Apostolou, M. (2007a). Elements of parental choice: The evolution of parental preferences in 

relation to in-law selection. Evolutionary Psychology, 5, 70-83.  

Apostolou, M. (2007b). Sexual selection under parental choice: The role of parents in the 

evolution of human mating. Evolution and Human Behavior, 28, 403-409. 

Apostolou, M. (2008). Parent-offspring conflict over mating: The case of beauty. Evolutionary 

Psychology, 6, 303–315. 

Apostolou, M. (2010a). Parent-offspring conflict over mating: The case of mating age. 

Evolutionary Psychology, 8, 365–375. 

Apostolou, M. (2010b). Sexual selection under parental choice in agropastoral societies. 

Evolution and Human Behavior, 31, 39–47. 

Apostolou, M. (2011). Parent-offspring conflict over mating: Testing the tradeoffs hypothesis. 

Evolutionary Psychology, 9, 470–495. 

Apostolou, M. (2012). Parent-offspring conflict over the age of procreation: A life history 

perspective. Personality and Individual Differences, 52, 733-737. 

Apostolou, M. (2013). Do as we wish: Parental tactics of mate choice manipulation. 

Evolutionary Psychology, 11, 795-813. 

Albrecht, C., & Teachman, J. D. (2003). Childhood living arrangements and the risk of 

premarital intercourse. Journal of Family Issues, 24, 867–894. 

Belsky, J., Steinberg, L., & Draper, P. (1991). Childhood experience, interpersonal 

development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization. Child 

Development, 62, 647–670. 

Baumer, E. P., & South, S. J. (2001). Community effects on youth sexual activity. Journal of 

Marriage and the Family, 63, 540–554. 

Brumbach, B. H., Figueredo, A. J., & Ellis, B. J. (2009). Effects of harsh and unpredictable 

environments in adolescence on development of life history strategies: A longitudinal test of 

an evolutionary model. Human Nature, 20(1), 25-51 

Buss, D. M. & Schmitt, D. R. (1993). Sexual Strategies Theory: an evolutionary perspective on 

human mating. Psychological Review, 100, 204-232.  

Buunk, A. P., Park, J. H., & Dubbs, S. L. (2008). Parent-offspring conflict in mate preferences. 

Review of General Psychology, 12, 47–62. 

Buunk, A. P., & Solano, A. C. (2010). Conflicting preferences of parents and offspring over 

criteria for a mate: A study in Argentina. Journal of Family Psychology, 24, 391-399. 



 

75 
 

Castro, F. N., & Lopes, F.A. (2011). Romantic preferences in Brazilian undergraduate students: 

from the short term to the long term. Journal of Sex Research, 47, 1-7.  

Cohen, D., Spear, S., Scribner, R., Kissinger, P., Mason, K., & Widgen, J. (2000). “Broken 

windows” and the risk of gonorrhea. American Journal of Public Health, 90, 230–236. 

Chang, L., Wang, Y., Shackelford, T. K., & Buss, D. M. (2011). Chinese mate preferences: 

Cultural evolution and continuity across a quarter of a century. Personality and Individual 

Differences, 50, 678-683. 

Chen, E., Matthews, K. A., & Boyce, W. T. (2002). Socioeconomic differences in children’s 

health: How and why do these relationships change with age? Psychological Bulletin, 128, 

295–329 

Chisholm, J. S. (1993). Death, hope, and sex: Life-history theory and the development of 

reproductive strategies. Current Anthropology, 34, 1–24 

Draper, P., & Harpending, H. (1982). Father absence and reproductive strategy: An 

evolutionary perspective. Journal of Anthropological Research, 38, 255-273. 

Einum, S., & Fleming, I. A. (2004). Environmental unpredictability and offspring size: 

Conservative versus diversified bet-hedging. Evolutionary Ecology Research, 6, 443–455. 

Ellis, B. J. (2004). Timing of pubertal maturation in girls: An integrated life history approach. 

Psychological Bulletin, 130, 920–958. 

Ellis, B. J., Figueredo, A. J., Brumbach, B. H., & Schlomer, G. L. (2009). Fundamental 

dimensions of environmental risk: The impact of harsh versus unpredictable environments 

on the evolution and development of life history strategies. Human Nature, 20(2), 204-268. 

Ellis, B. J., Mcfadyen-Ketchun, S. Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Bates, J. E. (1999). Quality of 

early family relationships and individual differences in the timing of pubertal maturation in 

girls: A longitudinal test of an evolutionary model. Journal of Personality and Social 

Psychology, 77, 387-401. 

Falkner, J., & Schaller, M. (2007). Nepotistic nosiness: inclusive fitness and vigilance of kin 

members' romantic relationships. Evolution and Human Behavior, 28(6), 430-438 

Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating: Trade-offs and 

strategic pluralism. Behavioral and Brain Sciences, 23, 573-644.  

Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behavior. Journal of Theoretical 

Biology, 1, 1-52. 



 

76 
 

Howat-Rodrigues, A. B. C., De Andrade, A. L., & Tokumaru, R. S. (2012). Construção e 

validação da Escala de Imprevisibilidade Familiar na Infância (EIFI). Psicologia: Reflexão 

e Crítica, 25(2), 212-220. 

Howat-Rodrigues, A. B. C., & Tokumaru, R. S. (2014). Escala de Imprevisibilidade Familiar 

na Infância (EIFI): Evidências de Validade. Paidéia (Ribeirão Preto), 24(57), 11-20. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010. Disponível em: 

http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?view=noticia&id=1&idnoticia=2018& 

busca=&t=censo-2010-pais-tem-declinio-fecundidade-migracao-aumentos-escolarizacao-

ocupacao-posse-bens. Acesso em: 16 de maio de 2013. 

INVENT - Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing. Filho pode custar mais de R$ 2 

milhões. Disponível em: http://www.inventrade.com.br/novidades/filho-pode-custar-mais-

de-r-2-milhoes. Acesso em: 20 de maio de 2015. 

Kaplan, H. S., & Gangestad, S. W. (2005). Life history theory and Evolutionary Psychology. 

In D. M. Buss (Ed.), The handbook of Evolutionary Psychology (pp. 68-95). Hoboken, NJ: 

John Wiley. 

Kerr, D. C. R., Leve, L. D., & Chamberlain, P. (2009). Pregnancy rates among juvenile justice 

girls in two RCTs of Multidimensional Treatment Foster Care. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 77, 588-593. 

Kobarg, A. P. R., Vieira, V., & Vieira, M. L. (2010). Validação da escala de lembranças sobre 

práticas parentais (EMBU). Avaliação Psicológica, 9(1), 77-85. 

Lawson, D. W., & Mace, R. (2009). Trade-offs in modern parenting: A longitudinal study of 

sibling competition for parental care. Evolution and Human Behavior, 30, 170–183. 

Lordelo, E. R., Seidl-de-Moura, M. L., Vieira, M. L., Bussab, V. S. R., Oliva, A. D., Tokumaru, 

R. S. & Britto, R. C. S. (2011). Ambiente de desenvolvimento e início da vida reprodutiva 

em mulheres Brasileiras. Psicologia: Reflexão e Crítica, 24(1), 116-125. 

MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). The theory of island biogeography. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

Perilloux, C., Fleischman, D. S., & Buss, D. M. (2008). The daughter guarding hypothesis: 

Parental influence on, and emotional reaction to, offspring’s mating behavior. Evolutionary 

Psychology, 6, 217–233. 

Perilloux, C., Fleischman, D. S., & Buss, D. M. (2011). Meet the parents: Parent offspring 

convergence and divergence in mate preferences. Personality and Individual Differences, 

50, 253–258. 



 

77 
 

Promislow, D. E. L., & Harvey, P. H. (1990a). Living fast and dying young: A comparative 

analysis of life history variation among mammals. Journal of Zoology, London, 220, 417–

437. 

Quinlan, R. J. (2007). Human parental effort and environmental risk. Proceedings of the Royal 

Society B, 274, 121–125 

Raley, R. K., & Wildsmith, E. (2004). Cohabitation and children’s family instability. Journal 

of Marriage and the Family, 66, 210–219 

Ross, L. T., & Hill, E. M. (2002). Childhood unpredictability, schemas for unpredictability, and 

risk taking. Social Behavior and Personality, 30, 453–474. 

Shenk, M. K. (2011). Our Children: Parental Decisions — How Much to Invest in Your 

Offspring. In: Essential Building Blocks of Human Nature, The Frontiers Collection, 17-38 

Schlomer, G. L., Del Giudice, M., & Ellis, B. J. (2011). Parent–offspring conflict theory: an 

evolutionary framework for understanding conflict within human families. Psychological 

Review, 118, 496–521 

Trivers, R. (1974). Parent offspring conflict. American Zoologist, 24, 249–264. 

Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In B. Campell (Org.), Sexual 

selection and the descent of man: 1871–1971 (pp. 136–179). Chicago: Aldine. 

Williams, G. C. (1966). Adaptation and natural selection: A critique of some current 

evolutionary thought. Princeton: Princeton University Press. 

Wilson, M., & Daly, M. (1997). Life expectancy, economic inequality, homicide, and 

reproductive timing in Chicago neighborhoods. British Medical Jornal, 314(7089), 1271-

1274. 

  



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. APÊNDICES 



 

79 
 

 

APÊNDICE I - Dados descritivos dos gráficos de Quantidade de Ajuda (Estudo Empírico 1) 
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Tabela 1 -  Dados descritivos dos gráficos de Quantidade de Ajuda  

1.a) Pais x Filhos  

  N M SD 

    

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (13 a 

15 anos) 
112 5,00 1,79 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (16 a 

18 anos) 
112 4,93 1,70 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (19 a 

21 anos) 
112 4,66 1,73 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (22 a 

24 anos) 
112 4,32 1,81 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (25 a 

27 anos) 
112 3,95 2,05 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar 

(Acima de 28 anos) 
112 3,88 2,10 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (13 a 15 anos) 112 4,97 1,56 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (16 a 18 anos) 112 4,79 1,59 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (19 a 21 anos) 112 4,38 1,72 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (22 a 24 anos) 112 4,04 1,82 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (25 a 27 anos) 112 3,59 1,94 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (Acima de 28 

anos) 
112 3,40 2,14 

1.b) Pais x Filha  

 N M SD 

    

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (13 a 

15 anos) 
57 5,39 1,40 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (16 a 

18 anos) 
57 5,25 1,49 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (19 a 

21 anos) 
57 4,93 1,64 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (22 a 

24 anos) 
57 4,51 1,75 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (25 a 

27 anos) 
57 4,16 2,02 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar 

(Acima de 28 anos) 
57 4,02 2,14 

Quantidade de ajuda que a filha iria receber (13 a 15 anos) 57 5,11 1,59 

Quantidade de ajuda que a filha iria receber (16 a 18 anos) 57 4,98 1,60 

Quantidade de ajuda que a filha iria receber (19 a 21 anos) 57 4,74 1,60 

Quantidade de ajuda que a filha iria receber (22 a 24 anos) 57 4,33 1,73 

Quantidade de ajuda que a filha iria receber (25 a 27 anos) 57 3,98 1,84 

Quantidade de ajuda que a filha iria receber (Acima de 28 

anos) 
57 3,81 2,05 

1.c) Pais x Filho  

  N M SD 

    

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (13 a 

15 anos) 
55 4,60 2,06 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (16 a 

18 anos) 
55 4,60 1,85 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (19 a 

21 anos) 
55 4,38 1,80 
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Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (22 a 

24 anos) 
55 4,13 1,86 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar (25 a 

27 anos) 
55 3,73 2,07 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a dar 

(Acima de 28 anos) 
55 3,75 2,06 

Quantidade de ajuda que o filho iria receber (13 a 15 anos) 55 4,84 1,54 

Quantidade de ajuda que o filho iria receber (16 a 18 anos) 55 4,58 1,56 

Quantidade de ajuda que o filho iria receber (19 a 21 anos) 55 4,02 1,77 

Quantidade de ajuda que o filho iria receber (22 a 24 anos) 55 3,73 1,87 

Quantidade de ajuda que o filho iria receber (25 a 27 anos) 55 3,18 1,97 

Quantidade de ajuda que o filho iria receber (Acima de 28 

anos) 
55 2,98 2,16 

1.d)  Mãe x Pai  

  N M SD 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a 

dar (13 a 15 anos) 

Mãe 67 4,96 1,84 

Pai 49 5,00 1,83 

Total 116 4,97 1,82 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a 

dar (16 a 18 anos) 

Mãe 67 4,87 1,78 

Pai 49 4,94 1,69 

Total 116 4,90 1,74 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a 

dar (19 a 21 anos) 

Mãe 67 4,57 1,82 

Pai 49 4,69 1,70 

Total 116 4,62 1,76 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a 

dar (22 a 24 anos) 

Mãe 67 4,24 1,91 

Pai 49 4,33 1,76 

Total 116 4,28 1,84 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a 

dar (25 a 27 anos) 

Mãe 67 3,87 2,07 

Pai 49 3,94 2,06 

Total 116 3,90 2,06 

Quantidade de ajuda que os pais estavam dispostos a 

dar (Acima de 28 anos) 

Mãe 67 3,94 2,03 

Pai 49 3,80 2,19 

Total 116 3,88 2,09 

1.e)  Filha x Filho  

  N M SD 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (13 

a 15 anos) 

Filha 63 5,11 1,58 

Filho 61 4,87 1,51 

Total 124 4,99 1,54 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (16 

a 18 anos) 

Filha 63 5,00 1,56 

Filho 61 4,59 1,52 

Total 124 4,80 1,55 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (19 

a 21 anos) 

Filha 63 4,76 1,56 

Filho 61 4,00 1,70 

Total 124 4,39 1,67 
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Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (22 

a 24 anos) 

Filha 63 4,35 1,71 

Filho 61 3,62 1,90 

Total 124 3,99 1,83 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber (25 

a 27 anos) 

Filha 63 4,00 1,89 

Filho 61 3,08 1,98 

Total 124 3,55 1,98 

Quantidade de ajuda que os filhos iriam receber 

(Acima de 28 anos) 

Filha 63 3,81 2,09 

Filho 61 2,85 2,16 

Total 124 3,34 2,17 
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APÊNDICE II – Análise da Quantidade de Ajuda – Output GLM (Estudo Empírico 1) 
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Tabela 1 - Análise da Quantidade de Ajuda – Output GLM  

 

 

 

 

  

1.a) Pais x Filhos  

  F df P 

Sujeito 1,67 1,00 0,199 

Error (Sujeito)   111,00   

Faixa Etária 68,41 1,57 <0,001 

Error(Faixa Etária)   174,10   

Sujeito * Faixa Etária 1,51 1,66 0,226 

Error(Sujeito*Faixa Etária)   184,77   

1.b) Pais x Filho  

 F df P 

Sujeito 0,99 1,00 0,325 

Error (Sujeito)   54,00   

Faixa Etária 31,62 1,71 <0,001 

Error(Faixa Etária)   92,35   

Sujeito * Faixa Etária 3,32 1,77 0,046 

Error(Sujeito*Faixa Etária)   95,75   

1.c) Pais x Filho  

 F df P 

Sujeito 0,99 1,00 0,325 

Error (Sujeito)   54,00   

Faixa Etária 31,62 1,71 <0,001 

Error(Faixa Etária)   92,35   

Sujeito * Faixa Etária 3,32 1,77 0,046 

Error(Sujeito*Faixa Etária)   95,75   

 1.d) Mãe x Pai   

  F df P 

Faixa Etária 25,60 1,68 <0,001 

Sujeito * Faixa Etária 0,25 1,68 0,741 

Error (Faixa Etária)   191,93   

 1.e) Filha x Filho  

  F df P 

Faixa Etária 50,83 1,52 <0,001 

Sujeito * Faixa Etária 2,30 1,52 0,117 

Error (Faixa Etária)   185,13   
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Pais 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (PAIS) 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Expectativas reprodutivas de pais e filhos”, que tem como 

pesquisadora responsável a mestranda Luília Suelly Cruz Menezes, sob a Orientação da Professora Fívia de Araújo Lopes. 

Esta pesquisa pretende realizar a comparação entre expectativas reprodutivas dos pais e filhos, analisando também 

aspectos da infância dos mesmos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de conhecer as possíveis semelhanças e diferenças 

entre as expectativas reprodutivas de pais e filhos e a infância vivenciada por eles.  

Caso você decida participar, você deverá assinar este termo e responder a cinco questionários relativamente 

curtos, que tomarão aproximadamente 25 minutos do seu tempo, com perguntas relativas a sua situação 

sociodemográfica, perguntas sobre suas expectativas reprodutivas para si mesmo e para os seu filho (a) (idade de 

casamento, quantidade de filhos que deseja ter, por exemplo), além de responder a informações sobre a sua infância e 

sobre a sua relação com os seus pais. Suas respostas, trarão como benefício para si mesmo e para a comunidade 

científica, a oportunidade de contribuir para um conhecimento mais amplo a respeito da relação entre pais e filhos. 

 Durante a realização de resposta aos questionários a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre 

é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Algumas perguntas sobre as quais você nunca 

pensou sobre ou não tem conhecimento da informação, podem gerar ligeiro constrangimento. Caso isso ocorra, favor 

sinalizar à pesquisadora para os devidos esclarecimentos. Além disso, quando não se sentir à vontade, é um direito seu 

não responder a qualquer uma das questões da pesquisa que lhe cause desconforto. Em caso de algum problema que 

você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada em local de sua 

preferência pela pesquisadora responsável pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a pesquisadora que estará aplicando os 

questionários, Luília Suelly Cruz Menezes, através do telefone: (84) 88133120. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais, não sendo disponibilizados de forma alguma para os seu 

filho (a), e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa, junto ao LECH (Laboratório de 

Evolução do Comportamento Humano), em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto comprovadamente associado à sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pela pesquisadora e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável Luília 

Suelly Cruz Menezes. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Expectativas reprodutivas de pais e filhos”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo pesquisa “Expectativas reprodutivas de pais e filhos”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 

 

 Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Filhos 



 

90 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (FILHOS) 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Expectativas reprodutivas de pais e filhos”, que tem como 

pesquisadora responsável a mestranda Luília Suelly Cruz Menezes, sob a Orientação da Professora Fívia de Araújo Lopes. 

Esta pesquisa pretende realizar a comparação entre expectativas reprodutivas dos pais e filhos, analisando também 

aspectos da infância dos mesmos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de conhecer as possíveis semelhanças e diferenças 

entre as expectativas reprodutivas de pais e filhos e a infância vivenciada por eles.  

Caso você decida participar, você deverá assinar este termo e responder a quatro questionários relativamente 

curtos, que tomarão aproximadamente 25 minutos do seu tempo, com perguntas relativas a sua situação 

sociodemográfica, perguntas sobre suas expectativas reprodutivas (idade de casamento, quantidade de filhos que deseja 

ter, por exemplo), além de responder a informações sobre a sua infância e sobre a sua relação com os seus pais. Suas 

respostas, trarão como benefício para si mesmo e para a comunidade científica, a oportunidade de contribuir para um 

conhecimento mais amplo a respeito da relação entre pais e filhos. 

 Durante a realização de resposta aos questionários a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre 

é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Algumas perguntas sobre as quais você nunca 

pensou sobre ou não tem conhecimento da informação, podem gerar ligeiro constrangimento. Caso isso ocorra, favor 

sinalizar à pesquisadora para os devidos esclarecimentos. Além disso, quando não se sentir à vontade, é um direito seu 

não responder a qualquer uma das questões da pesquisa que lhe cause desconforto. Em caso de algum problema que 

você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada em local de sua 

preferência pela pesquisadora responsável pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a pesquisadora que estará aplicando os 

questionários, Luília Suelly Cruz Menezes, através do telefone: (84) 88133120. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais, não sendo disponibilizados de forma alguma para os seus 

pais, e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa, junto ao LECH (Laboratório de 

Evolução do Comportamento Humano), em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto comprovadamente associado à sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pela pesquisadora e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável Luília 

Suelly Cruz Menezes. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Expectativas reprodutivas de pais e filhos”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo pesquisa “Expectativas reprodutivas de pais e filhos”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 

 

 Natal, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO III – Questionário Sociodemográfico - Pais 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTAÇÃO: ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 

 

DADOS PESSOAIS – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO - PAIS 

PESQUISA: “Expectativas reprodutivas de pais e filhos” 

COORDENADORA: Fívia de Araújo Lopes 

PESQUISADORA: Luília Suelly Cruz Menezes 

 

 

1. Seus dados: 

1.1. Data de Nascimento:_____/______/________ 

1.2. Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Outro:_____________ 

1.3. Quanto a sua orientação sexual, você se sente atraído por: 

(   ) Homens (   ) Mulheres (   ) Tanto homens 

quanto mulheres 

(   ) Nenhum dos      

dois 

1.4. Você se considera independente financeiramente? 

(   ) Sim  (   ) Não 

2. Dados da Família: 

 

2.1. Você é: 

(   ) Casado (a) 

/União Estável 

(   ) Solteiro (   ) Viúvo (a) (   ) Divorciado (a) 

 

2.2. Assinale abaixo quais destas frases descreve melhor a sua configuração familiar: 

(   ) Casamento estável sem filhos de outro relacionamento 

(   ) Casamento estável sem filhos de outro relacionamento, vivendo com os avós ou bisavós 

(   ) Casamento estável com filhos de outra relação 

(   ) Casamento estável com filhos de outra relação, vivendo com os avós ou um deles 

(   ) Casamento estável com filhos adotados 

(   ) Você e seu filho (a) vivem sozinhos, com ou sem outros filhos 

(   ) Você e seu filho (a) vivem com os avós ou um deles 

(   ) Você e seu filho (a) vivem com outras pessoas 

(   ) Você tem um parceiro (a) homoafetivo e tem um filho (a) biológico de um dos dois 

(   ) Você tem um parceiro (a) homoafetivo e tem um filho (a)  adotado 

 

2.3. Quantos filhos você tem? _____ filhos. 

2.4. Algum dos seus filhos é de outro relacionamento? (  ) Não  (  ) Sim.  Se sim, quantos? ______ 

2.5. Algum dos seus filhos é adotado? (  ) Não  (  ) Sim. Se sim, quantos? ______ 

2.6. É sobre um destes filhos que você irá responder nossa pesquisa? (  ) Sim  (  ) Não 

2.7. Qual a idade e o sexo do filho sobre o qual você irá responder esta pesquisa: 

(   ) Feminino  (   ) Masculino  Idade:______ anos. 

 

 



 

94 
 

 

 

3. Posse de itens - responda quantos destes itens você possui em sua casa: 

 Possui (Marcar com um “X” a quantidade) 

Item Não possui 1 2 3 4 ou mais 

Automóvel para passeio      

Motocicletas para passeio      

DVD      

Geladeira      

Freezer (independente ou a segunda porta 

da geladeira) 
     

Banheiro      

Empregada mensalista      

Máquina de Lavar Roupa      

Secadora de Roupas (independente 

ou máquina que lava e seca)
      

Máquina de Lavar Louça      

Micro-ondas      

Desktop(PC)/Notebook/Netbook      

 

3.1.  A água utilizada no seu domicílio é proveniente de: 

(  ) Rede geral de distribuição (CAERN) (  ) Poço ou nascente  (  ) Outro Meio 

 

3.2. A rua onde está a sua casa é: 

(  ) Asfaltada/Pavimentada  (  ) De terra/cascalho 

 

4. Quem é o principal contribuinte para a renda familiar? 

(  ) É você (  ) Esposa (  ) Marido (  ) Outro:___________ 

 

4.1. Caso não seja você, qual é o grau de instrução do principal contribuinte para a renda familiar? 

(  ) Analfabeto (  ) Ensino Médio Incompleto 

(  )Fundamental I (até a 4ª serie) Incompleto (  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Fundamental I (até a 4ª serie) Completo (  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Fundamental II (até a 8ª serie) Incompleto (  ) Ensino Superior Completo 

(  ) Fundamental II (até a 8ª serie) Completo  
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ANEXO IV – Questionário Sociodemográfico – Filhos 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTAÇÃO: ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 

DADOS PESSOAIS – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO-FILHOS 

PESQUISA: “Expectativas reprodutivas de pais e filhos” 

COORDENADORA: Fívia de Araújo Lopes 

PESQUISADORA: Luília Suelly Cruz Menezes 

1. Seus dados: 

1.1. Data de Nascimento: _____/______/_______ 

1.2. Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Outro:_____________ 

1.3. Quanto a sua orientação sexual, você se sente atraído por: 

(   ) Homens (   ) Mulheres (   ) Tanto homens 

quanto mulheres 

(   ) Nenhum dos 

dois 

1.4. Você se considera independente financeiramente? 

(  ) Sim  (  ) Não 

2. Dados da Família 

2.1. Assinale abaixo quais destas frases descreve melhor a sua configuração familiar: 

(   ) Seus pais são um casal estável sem filhos de outro relacionamento 

(   ) Seus pais são um casal estável sem filhos de outro relacionamento, vivendo com seus os avós ou bisavós 

(   ) Seus pais são um casal estável com filhos de outra relação 

(   ) Seus pais são um casal estável com filhos de outra relação, vivendo com os avós ou um deles 

(   ) Você e a sua mãe vivem sozinhos, com ou sem irmãos 

(   ) Você e seu o pai vivem sozinhos, com ou sem irmãos 

(   ) Você vive com seus os avós 

(   ) Você vive com as sua mãe e com os avós ou um deles 

(   ) Você vive com o seu pai e com os avós ou um deles 

(   ) Você vive com outras pessoas 

(   ) Você tem dois pais ou duas mães e é filho biológico de um deles 

(   ) Você tem dois pais ou duas mães, e é adotado 

(   ) Você tem um pai e uma mãe e é adotado ou está sob tutela 

2.2. Idade dos pais:  1.___________ (   ) Pai  (   ) Mãe 

2.___________ (   ) Pai  (   ) Mãe 

3. Posse de itens – marque um “x” na quantidade de itens dentre os listados que você possui em sua casa: 

Item Não possui 1 2 3 4 ou mais 

Automóvel para passeio      

Motocicletas para passeio      

DVD      

Geladeira      

Freezer (independente ou a segunda porta da geladeira)      

Banheiro      

Empregada mensalista      

Máquina de Lavar Roupa      

Secadora de Roupas (independente ou máquina que lava e seca)
      

Máquina de Lavar Louça      

Micro-ondas      

Desktop(PC)/Notebook/Netbook      
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3.1. A água utilizada no seu domicílio é proveniente de: 

(  ) Rede geral de distribuição (Caern)     (  ) Poço ou nascente (  ) Outro Meio 

 

3.2. A rua onde está a sua casa é: 

(  ) Asfaltada/Pavimentada  (  ) De terra/cascalho 

 

4. Quem é o principal contribuinte para a renda familiar? 

(  ) É você (  ) Pai  (  ) Mãe (  ) Outro_______________ 

 

4.1. Caso não seja você, qual é o grau de instrução do principal contribuinte para a renda familiar? 

(  ) Analfabeto (  ) Ensino Médio Incompleto 

(  )Fundamental I (até a 4ª serie) Incompleto (  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Fundamental I (até a 4ª serie) Completo (  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Fundamental II (até a 8ª serie) Incompleto (  ) Ensino Superior Completo 

(  ) Fundamental II (até a 8ª serie) Completo  
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ANEXO V – Questionário de Expectativas Reprodutivas adaptado para os Pais 
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QUESTIONÁRIO DE EXPECTATIVAS REPRODUTIVAS 

 

Agora você irá responder questões relacionadas a aspectos que envolvem as suas expectativas 

quanto a sua vida reprodutiva. Tenha em mente o que você espera para você mesmo(a). 

Nenhuma informação deste documento será revelada seus filhos. Por favor, dê como resposta 

aquilo que você consideraria a melhor situação. 

 

 

1. Você é/foi casado ou está em uma união estável? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

1.1. Se é/foi casado/união estável, com quantos anos você se casou? ______anos. (se 

não casou, não precisa responder a esta questão) 

 

1.2. Independentemente da idade em que casou, com quanto anos você gostaria de ter 

se casado/união estável? ______anos.  

 

2. Com que idade você teve a sua primeira relação sexual? ______ anos. 

 

2.1.  Independentemente da idade em que iniciou a sua vida sexual, quantos anos você 

gostaria que isso tivesse acontecido? ______anos  

 

3. Com quantos anos você teve o seu primeiro filho? ______ anos. 

 

3.1. Independentemente da idade em que teve o primeiro filho, com quantos anos você 

gostaria de ter tido o seu primeiro filho? ______anos.  

 

3.2. Independente de quantos filhos você teve, quantos filhos você gostaria de ter tido? 

_____ filhos. 
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ANEXO VI – Questionário de Expectativas Reprodutivas para os filhos adaptado para 

os Pais 
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QUESTIONÁRIO DE EXPECTATIVAS REPRODUTIVAS PARA O FILHO(A) 
 

Agora você irá responder questões relacionadas a aspectos que envolvem as suas expectativas quanto a vida 

reprodutiva do seu filho (a). Tenha em mente o que você espera para ele (a). Nenhuma informação deste 

documento será revelada a seus filhos. Por favor, dê como resposta aquilo que você consideraria a melhor 

situação. 

 

1. Seu filho (a) é casado ou está em uma união estável? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

1.1. Se já ele (a) é casado/união estável, com quantos anos se casou? ______anos. (Se não casou, não 

precisa responder a esta questão). 

 

1.2. Independentemente de já ter casado/união estável ou não, com quantos anos você gostaria que ele se 

casasse ou tivesse se cassado? ______anos.  

 

 

2. Seu filho (a) já iniciou sua vida sexual (já teve relações sexuais)? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

a. Você sabe com que idade isso aconteceu? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

b. Se sim, com que idade foi? _______anos. (Se não sabe ou não teve, não precisa responder a esta 

questão). 

 

3. Independentemente de seu filho (a) já ter iniciado sua vida sexual, com quantos anos você gostaria que isso 

acontecesse/ tivesse acontecido? ______anos Seu filho (a) já tem filhos? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

3.1. Se ele (a) já tem filhos, com quantos anos teve o primeiro filho? (se não teve filhos, não precisa 

responder a esta questão). ______anos. 

 

3.2. Independentemente de já ter ou não filhos ou não, com quantos anos você gostaria que seu filho 

tivesse o primeiro filho dele? ______anos.  

 

3.3. Independentemente de seu filho (a) já ter filhos ou não, quantos filhos você gostaria que ele (a) 

tivesse?______ filhos. 

 

4. Caso seu filho(a) viesse a ter filhos, gostaríamos que você pensasse, de acordo com a idade que ele(a) 

teria, quanta ajuda você estaria disposto a dar na criação do seu neto. Nas opções abaixo temos as faixas 

de idade e para cada uma existe uma escala que vai de 0 a 6, sendo 0 - “nenhum pouco disposto a ajudar” 

e 6 – “totalmente disposto a ajudar”. Assim, quanto mais próximo de “0” você marcar menos ajuda 

acredita que daria na criação do seu neto, e quanto mais próximo de “6” mais ajuda você acredita daria 

na criação do seu neto. 

 

a) De 13 a 15 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

b) De 16 a 18 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

c) De 19 a 21 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

d) De 22 a 24 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

e) De 25 a 27 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

f) Mais de 28 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 
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ANEXO VII – Questionário de Expectativas Reprodutivas adaptado para os filhos 

  



 

 103 

QUESTIONÁRIO DE EXPECTATIVAS REPRODUTIVAS 

 

Agora você irá responder questões relacionadas a aspectos que envolvem as suas expectativas quanto a sua vida 

reprodutiva. Tenha em mente o que você espera para você mesmo(a). Nenhuma informação deste documento 

será revelada seus pais. Por favor, dê como resposta aquilo que você consideraria a melhor situação. 

 

2. Você é casado ou está em uma união estável? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

1.3. Se já é casado, com quantos anos você se casou/união estável? ______anos. (se não casou, não precisa 

responder a esta questão) 

 

1.4. Independente de já ter casado/união estável ou não, com quanto anos você gostaria de se casar ou ter 

se casado? ______anos.  

3. Você já iniciou sua vida sexual (já teve relações sexuais)? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

a. Se já teve sua primeira relação sexual, com que idade foi? _______anos. (se não teve, não precisa 

responder a esta questão). 
 

b. Independente de já ter iniciado sua vida sexual ou não, com quantos anos você gostaria que isso 

acontecesse ou tivesse acontecido? ______anos  
 

4. Você tem filhos? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

3.1. Se já tem filhos, com quantos anos você teve o seu primeiro filho? ______anos. (se não teve filhos, 

não precisa responder a esta questão) 

 

3.2. Você deseja ter filhos? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

3.3. Se sim, independente de já ter filhos ou não, com quantos anos você gostaria de ter ou ter tido o seu 

primeiro filho? ______anos.  

 

3.4. Se sim, independente de já ter filhos ou não, quantos filhos você gostaria de ter? _____ filhos. 

 

4. Caso você viesse a ter filhos, gostaríamos que você pensasse, de acordo com a idade que você teria, quanta 

ajuda o seus pais estariam dispostos a dar na criação do possível neto. Nas opções abaixo temos as faixas de 

idade e para cada uma existe uma escala que vai de 0 a 6, sendo 0 – “nenhum pouco disposto a ajudar” e 6 – 

“totalmente disposto a ajudar”. Assim, quanto mais próximo de “0” você marcar menos ajuda acredita que 

receberia dos seus pais, e quanto mais próximo de “6” mais ajuda você acredita que receberia. 

 

a) De 13 a 15 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

b) De 16 a 18 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

c) De 19 a 21 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

d) De 22 a 24 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

e) De 25 a 27 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 

f) Mais de 28 anos (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 (  )  4  (  ) 5  (  ) 6 
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ANEXO VIII – Escala de Imprevisibilidade Familiar na Infância (EIFI)  
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ESCALA DE IMPREVISIBILIDADE FAMILIAR NA INFÂNCIA (EIFI) 

Vamos começar falando sobre seu passado. De que idade você lembra quando você fala da sua infância? _________ 

anos. 

Pense na sua infância e escreva, na linha que segue, quem eram os adultos que você considerava que cuidavam de você:  

_____________________________________________________________________________ 

Abaixo você encontrará uma série de afirmações sobre o comportamento da sua família quando você era pequeno (a). 

Você, provavelmente, concordará com alguns itens e discordará de outros. Não existem respostas certas ou erradas e nós 

estamos interessados no grau em que você concorda ou discorda destas opiniões. Leia cada afirmação cuidadosamente e 

marque o grau em que você concorda ou discorda dela, por meio de um círculo ou um X, de acordo com a seguinte 

escala:  

 

1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo em parte; 3 = Indiferente; 4 = Concordo em parte; e 5 = Concordo Totalmente 

Quando você responder, mantenha em mente a família na qual você foi criado durante a sua infância. CUIDADO PARA 

NÃO PULAR NENHUMA LINHA. 

 Discordo 

totalmente 
Discordo 

em parte Indiferente Concordo 

em parte 
Concordo 

Totalmente 

1. Na infância minha família não sabia ao certo como pagaria as 

contas de cada mês. 
1 2 3 4  5 

2. Na minha casa o horário que o jantar era servido normalmente 

era o mesmo todos os dias. 
1 2 3 4 5 

3. Houve momentos na minha casa que faltava dinheiro para 

comprar coisas de necessidade básica (higiene, vestuário, etc). 
1 2 3 4 5 

4. Eu tinha certeza de que minha família me daria apoio se eu 

precisasse. 
1 2 3 4 5 

5. Na minha casa o horário que o almoço era servido 

normalmente era o mesmo todos os dias. 
1 2 3 4 5 

6. Quando eu estava chateado eu sabia que poderia procurar 

consolo com a minha família. 
1 2 3 4 5 

7. Eu sabia que eu era importante para minha família 1 2 3 4 5 

8. Eu e/ou outras crianças da minha casa tivemos que começar a 

trabalhar cedo. 
1 2 3 4 5 

9. Eu sabia que minha família estaria presente para cuidar de 

mim. 
1 2 3 4 5 

10. Minha família tinha a preocupação de que os alimentos 

acabassem antes de poder comprar mais. 
1 2 3 4 5 

11. Na minha infância, de segunda a sexta-feira, eu sabia que as 

mesmas pessoas iriam se sentar à mesa para jantar. 
1 2 3 4 5 

12. Eu sabia que as pessoas da minha família cuidavam umas das 

outras. 
1 2 3 4 5 

13. Na minha casa eu sabia quem estaria presente na hora das 

refeições. 
1 2 3 4 5 

14. Na infância houve pessoas da minha família que ficaram 

desempregadas. 
1 2 3 4 5 

15. Na minha casa não sabíamos se haveria comida para as 

refeições diárias. 
1 2 3 4 5 

16. Eu me sentia amado pela minha família. 1 2 3 4  5 

17. Eu sabia que minha família estaria presente para me proteger. 1 2 3 4 5 

18. Na minha casa o horário das refeições era diferente a cada 

dia. 
1 2 3 4 5 

 



 

 106 

 

ANEXO IX – Escala de Lembranças Sobre Práticas Parentais (s-EMBU) 
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Lembranças de Práticas de Criação 

Estamos realizando uma pesquisa sobre lembranças de práticas de criação usada pelos pais e gostaríamos 

de contar com sua participação.  Antes de responder ao questionário sobre questões específicas relacionadas ao 

tema da pesquisa, solicitamos a você que responda a algumas questões preliminares. 

  

Data: ...........................  Idade em anos:...............   Sexo:      (   ) masculino       (   ) feminino          

Estado Civil:..............................           Profissão:................................... 

Escolaridade: 

Ensino Fundamental (   ) Completo (   ) Incompleto  

Ensino Médio (   ) Completo (   ) Incompleto  

Ensino Superior        (   ) Completo (   ) Incompleto  

Pós-Graduação:      (   )  Especialização    (   )  Mestrado    (   )  Doutorado 

 

(    )  Meu pai ainda vive. 

(     ) Meu pai morreu quando eu tinha .......... anos. 

 

(     )    Minha mãe ainda vive. 

(     ) Minha mãe morreu quando eu tinha .......... anos. 

(     )    Eu fui criado(a) pelo meu pai e pela minha mãe até a idade de  ..........  anos. 

(     )    Meus pais se separaram quando eu tinha ..........  anos. 

(     )    Eu fui criado(a) desde a idade de .............................. anos por................................... 

 

(     ) Eu tenho .......... irmãos.              Sou o(a) .................................... na seqüência dos irmãos. 

Especificar nº de irmãos: Homens: .......... e Mulheres: .......... 

 

INSTRUÇÕES: Em seguida serão colocadas algumas questões relativas à sua infância e adolescência. É 

importante lembrar-se dos comportamentos dos seus pais em relação a si, tal como os recorda, até a idade de 16 

anos. Mesmo que as vezes seja difícil relembrar como é que os nossos pais se comportavam em relação a nós 

quando éramos crianças e adolescentes, cada um de nós tem certas memórias dos princípios por eles utilizados 

na nossa educação. 

Leia cada questão cuidadosamente e considere qual a resposta que melhor se aplica ao seu caso.  

Diferencie seu pai de sua mãe. Caso ambos se comportaram da mesma maneira, assinale a mesma a alternativa 

para os dois. A seguir você encontrará exemplos de como responder o questionário. 

__________________________________________________________________________________ 

Exemplo 1:             

Seus pais lhe deram puxões de 

orelha? 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai x    

Mãe  x   

 

Seus pais foram bons para você? 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai    x 
Mãe    x 

Pelo primeiro exemplo, verifica-se que o pai nunca deu puxões de orelha, enquanto a mãe 
deu puxões de orelha ocasionais. O segundo exemplo mostra que tanto o pai como a mãe 
foram frequentemente bons para o(a) o(a) filho(a).  
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Observe por favor que só é possível dar uma resposta para cada pergunta relativa a cada um dos pais.  

 

Por favor, não deixe de responder nenhuma pergunta.  

1.Os meus pais eram severos ou             

zangavam-se comigo sem me          

explicar o por quê. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

2.Os meus pais elogiavam-me. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

3.Eu desejava que os meus pais se 

preocupassem menos com o que eu 

fazia. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

4.Os meus pais deram-me mais                

castigos físicos do que eu merecia.  

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

5.Os meus pais contribuíram para que 

a adolescência fosse uma época de 

aprendizagens importantes na minha 

vida. 

 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

6.Os meus pais criticavam-me na 

frente dos outros. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

7.Os meus pais proibiam-me de fazer 

coisas que a outras crianças eram 

permitidas por terem medo que 

acontecesse algo comigo.  

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

8.Os meus pais incentivavam-me a 

ser melhor em tudo o que eu fazia.  

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     
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9. Meus pais, através de seu 

comportamento (parecendo tristes, 

por exemplo), faziam-me sentir 

culpado por ter me comportado mal. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

10. Eu penso que a ansiedade dos 

meus pais de que alguma coisa 

pudesse me acontecer era exagerada. 

 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

11.Se as coisas dessem errado 

comigo, eu sentia que os meus pais 

tentavam me confortar e encorajar. 

 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

12.Eu era tratado como a “ovelha 

negra” ou o “bode expiatório” da 

família. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

13.Os meus pais mostravam com 

gestos e palavras que gostavam de 

mim. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

14.Eu sentia que os meus pais 

gostavam mais do(s) meu(s) irmão(s) 

e/ou irmã(s) do que de mim. 

 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

15.Os meus pais faziam-me sentir 

vergonha de mim mesmo. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

16.Eu sentia que os meus pais 

interferiam em tudo aquilo que eu 

fazia. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     
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17.Eu sentia que havia ternura entre 

mim e os meus pais.  

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

18.Os meus pais estipulavam limites 

sobre o que era e sobre o que não era 

permitido eu fazer e eles seguiam 

rigorosamente esses limites. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

19.Os meus pais castigavam-me 

mesmo por pequenos erros.  

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

20.Os meus pais é que decidiam 

sobre como eu devia me vestir ou 

parecer. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

21.Eu sentia que os meus pais 

ficavam orgulhosos quando eu era 

bem sucedido(a) em qualquer coisa 

na qual eu havia me empenhado. 

 Não, nunca 
Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Pai     

Mãe     

 

 

 

   Obrigado pela disponibilidade em colaborar conosco nessa pesquisa. 
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ANEXO X – Parecer de Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética da UFRN 

 

 



 

 112 

 



 

 113 

 

 



 

 114 

 

 



 

 115 

 

  

 



 

 116 

 

 



 

 117 

 

 


