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RESUMO

Carmo, P. H. B. (2009). Práticas educativas coercitivas e crenças sobre a coerção em 
mães de diferentes níveis socioeconômicos. Dissertação de Mestrado, Instituto de 
Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

O uso da coerção pelos pais no controle  do comportamento de seus filhos tem sido 
investigado por diversos pesquisadores devido a suas consequências negativas para o 
desenvolvimento infantil.  Dentre os diversos fatores apontados pelas pesquisas como 
determinantes da coerção parental,  o nível socioeconômico tem sido considerado um 
fator importante  para a compreensão deste fenômeno.  Contudo, enquanto em alguns 
estudos ele aparece como a principal variável determinante do uso de práticas mais ou 
menos adequadas, em outros sua função é questionada, e não são encontradas relações 
diretas  entre  o  nível  socioeconômico  e  o  uso  da  coerção  pelos  pais.   Além disso, 
diversos estudos apontam que crenças sobre a legitimidade e eficácia da coerção no 
controle do comportamento infantil são fundamentais para entender as práticas parentais 
coercitivas. Este estudo teve como objetivo comparar o uso de práticas coercitivas e as 
crenças sobre a coerção de mães de diferentes níveis socioeconômicos. Participaram do 
estudo 40 mães com idades entre 25 e 45 anos, com filhos na faixa etária de 5 a 6 anos 
de ambos os sexos, sendo 20 mães de nível socioeconômico baixo e 20 mães de nível 
socioeconômico  médio/alto.  As  mães  responderam  uma  ficha  de  dados 
sociodemográficos,  uma  entrevista  sobre  práticas  educativas  que  abordava  cinco 
situações  hipotéticas  envolvendo  conflitos  do  cotidiano  de  mães  e  crianças,  e  uma 
entrevista  sobre  as  crenças  em  relação  à  coerção  composta  por  oito  questões  que 
investigavam a opinião das mães em relação à efetividade e às consequências do uso da 
punição física e do castigo. O nível socioeconômico das participantes foi obtido através 
dos critérios propostos por Hollingshead (1975). A análise de conteúdo das entrevistas 
sobre as práticas coercitivas demonstrou que a única diferença significativa entre os 
grupos ocorreu na categoria  punição física, na qual o grupo de nível socioeconômico 
baixo  apresentou  maior  número  de  respostas.  Dos  fatores  indicadores  do  nível 
socioeconômico  apenas  a  escolaridade  da mãe esteve  negativamente  correlacionada 
com a punição física.  A análise  dos dados das crenças sobre a coerção demonstrou 
haver uma única diferença significativa entre os grupos, em que apenas na categoria 
eficácia do castigo o grupo nível socioeconômico médio/alto apresentou maior número 
de respostas. O maior número de eventos aversivos presentes no ambiente do grupo de 
nível socioeconômico baixo provocado pela falta de recursos materiais, o repertório de 
práticas mais restrito devido a menor escolaridade, e o efeito imediato da punição física 
na  supressão  do  comportamento,  são  apontados  como  possíveis  explicações  para  a 
maior frequência de punição física no grupo de nível socioeconômico baixo. Entretanto, 
as crenças sobre a punição física estariam mais relacionadas a outras varáveis culturais 
compartilhadas  pelos  dois  grupos,  já  que  não  houve  diferenças  entre  os  grupos.  A 
diferença nas crenças sobre o castigo é analisada como decorrente de um possível maior 
repertório  de  práticas  das  mães  de  nível  socioeconômico  médio/alto.  Discute-se  a 
importância do acesso à educação para favorecer o uso de práticas menos coercitivas no 
contexto familiar, bem como para a compreensão das hipóteses da literatura a respeito 
das relações entre práticas coercitivas e nível socioeconômico.  

Palavras chave: coerção; práticas educativas parentais; crenças; nível socioeconômico.



ABSTRACT

Carmo, P. H. B. (2009). Coercive childrearing practices and beliefs about coercion in  
different  socioeconomic  levels  mothers. Dissertação  de  Mestrado,  Instituto  de 
Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

Parent’s  use  of  coercion  in  the  control  of  children’s  behavior  has  been  related  to 
negative  outcomes  for  the  children’s  development.  Among different  factors,  several 
studies  have  indicated  an  association  between  socioeconomic  level  and  coercive 
childrearing practices. Nevertheless, while in some studies socioeconomic level appears 
as  the  principal  variable  correlated  with  coercive  practices,  in  others  this  straight 
relation are not found. Furthermore, numerous research studies have demonstrated that 
parents’ beliefs regarding legitimacy and effectiveness of the coercion on the control of 
children’s behavior are essential to understand the parental coercive practices. The aim 
of  the  present  study was  to  compare  coercive  practices  and  beliefs  about  coercion 
between mothers of different socioeconomic levels. Forty mothers with ages between 
25 and 45 years, with children ranging from 5 to 6 years of both sexes participated in 
the  study.  The  mothers  were  designated  in  two  groups:  20  mothers  of  low 
socioeconomic level and 20 mothers of middle/high socioeconomic level. The mothers 
answered  a  sociodemografic  questionnaire,  an  interview  concerning  children’s  five 
daily  situations,  and  an  interview  concerning  parent’s  beliefs  about  coercion  that 
investigated  the  mothers’  opinion  regarding  effectiveness  and  outcomes  of  corporal 
punishment and retreat of privileges. The socioeconomic level of the participants was 
obtained  through  the  criterion  proposed  by  Hollingshead  (1975).  Content  analysis 
revealed that the only significant  difference between the groups was in the category 
physical punishment, which the low socioeconomic level group presented more rates of 
answers. Among indicative factors of socioeconomic level only the schooling of the 
mother was negatively correlated with the  corporal punishment. The data analysis of 
beliefs  about coercion shows an only one significant  difference between the groups, 
which the middle/high socioeconomic level group presented more rates of answers in 
the category  efficiency of the retreat of privileges.  It was hypothesized that the most 
numbers of aversive events in the environment of low socioeconomic level group due to 
the  lack  of  material  resources,  the  most  limited  repertoire  of  practices  due  to  less 
schooling, and the immediate corporal punishment’s effect on the behavior, are possible 
explanations  for  the  most  frequencies  of  corporal  punishment  found  in  the  low 
socioeconomic  level  group.  However,  there  were no differences  between the groups 
regarding  beliefs  about  corporal  punishment.  It  was  hypothesized  that  these  beliefs 
would be more connected to others cultural variables shared by two groups and not with 
socioeconomic level.  The difference in the beliefs about retreat of privileges is analyze 
how resulting from a bigger repertoire of practices of the middle/high socioeconomic 
level mothers. It was discussed the importance of the access to the education as a mean 
to  lessen  the  use  of  coercive  practices  in  the  familiar  context,  as  well  as  to  the 
understanding of the literature’s hypotheses regarding the relations between coercive 
practices and socioeconomic level.

Key words: coercion; parental childrearing practices; beliefs; socioeconomic level.



CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

O uso da coerção pelos pais no controle do comportamento de seus filhos 

tem sido investigado por diversos pesquisadores devido a suas consequências negativas 

para o desenvolvimento infantil. Segundo Sidman (1995) a coerção pode ser definida 

como  o  uso  da  punição  e  do  reforçamento  negativo  como  forma  de  controle  do 

comportamento.  No que se refere às práticas educativas parentais,  surras, castigos, e 

ameaças  são exemplos  comuns  do cotidiano  de muitas  famílias.  Dentre  os  diversos 

efeitos negativos do uso da coerção como a depressão, a ansiedade e a agressividade, as 

crianças que sofrem tal  tipo de controle aversivo com frequência,  tendem também a 

reproduzi-lo em diversos outros contextos, aprendendo a legitimidade do uso da coerção 

em seus relacionamentos. Além disso, crianças expostas a modelos coercitivos de pais, 

tendem a repetir este padrão com seus próprios filhos.  

Diversas  pesquisas  vêm  apontando  determinantes  da  coerção  parental: 

estresse, problemas conjugais, abuso de substâncias, baixa escolaridade, experiência dos 

pais com seus próprios cuidadores, eficácia da punição a curto prazo, entre outros. O 

nível  socioeconômico  também  tem  sido  considerado  um  fator  importante  para  a 

compreensão das práticas educativas parentais. Esta variável tem estado correlacionada 

negativamente com o uso de práticas coercitivas. Porém, o nível socioeconômico ainda 

é um aspecto controverso. Enquanto em alguns artigos ele aparece como a principal 

variável  determinante  do  uso  de práticas  mais  ou  menos  adequadas,  em outros  sua 

função é questionada, e não são encontradas relações entre o nível socioeconômico e o 

uso da coerção pelos pais. 
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Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo investigar, dentro de alguns 

pressupostos  da  Análise  do  Comportamento  e  do  Behaviorismo  Radical,  o  uso  de 

práticas coercitivas em mães de diferentes níveis socioeconômicos, e as diferenças nas 

crenças dessas mães sobre o uso da coerção no controle do comportamento infantil. 

Inicialmente serão revisados aspectos teóricos relacionados ao modelo de seleção por 

consequências,  descrevendo  como  as  práticas  coercitivas  podem  se  instalar  no 

repertório dos pais e cuidadores. Num segundo momento veremos como a Análise do 

Comportamento compreende a formação de regras, e como elas podem influenciar a 

emissão  de comportamentos  coercitivos.  Num terceiro  momento  serão discutidos  os 

efeitos  negativos  decorrente  do uso da coerção.  Por fim,  serão revisados os estudos 

sobre as relações entre nível socioeconômico, crenças e práticas educativas parentais. 

O modelo de seleção por conseqüências 

A Análise do Comportamento tem como objeto de estudo o comportamento 

dos organismos, e este objeto é definido como a inter-relação entre as respostas de um 

organismo e eventos ambientais (Skinner, 1953/2002). Logo, o comportamento é um 

fenômeno  que  só  pode  ser  devidamente  compreendido  estudando-se  as  influências 

mútuas entre as respostas do organismo e seu ambiente. 

Skinner  (1990)  propõe  que  o  comportamento  seja  estudado  através  do 

modelo causal de seleção por conseqüências. Segundo esse modelo, o comportamento 

humano seria resultado de três processos de variação e seleção: 1. A seleção natural 

(nível filogenético): responsável pela evolução e características físicas das espécies e 

por comportamentos comuns a todos os seus membros; 2. O condicionamento operante 

(nível ontogenético):  variações no comportamento do indivíduo são selecionadas por 

aspectos  do  ambiente  que  não  são  estáveis  o  suficiente  para  terem  um  papel  na 
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evolução.  No condicionamento operante o comportamento torna-se mais provável de 

ocorrer  pela  ação  de  certos  tipos  de  consequências  ambientais;  3.  A  cultura:  os 

indivíduos aprendem comportamentos através  dos comportamentos  já adquiridos por 

outros membros da espécie. Apresentar modelos e ensinar são as funções das culturas 

(Skinner, 1990).

Dessa forma, as causas do comportamento humano deveriam ser buscadas 

em três histórias de variação e seleção: a história da espécie, a história do indivíduo e a 

história da cultura.  

Quanto à classificação, os comportamentos podem ser classificados em dois 

grandes grupos: 1. Comportamentos Respondentes: nos comportamentos respondentes 

um evento ambiental antecedente (estímulo eliciador) elicia uma resposta todas as vezes 

em que é apresentado. Respostas emocionais geradas pela punição como choro, medo, 

ansiedade  e  raiva  podem  ser  condicionadas  e  aparecerem  em  outras  situações  não 

punitivas.  Por  exemplo,  o  comportamento  de  mentir,  após  ter  sido  exposto  à 

consequências punitivas, pode levar a criança a apresentar as respostas emocionais de 

medo ou ansiedade,  em uma situação  em que ela  precise  se  expressar  verbalmente, 

mesmo que não esteja mentindo; 2. Comportamentos Operantes: nos comportamentos 

operantes  um  evento  ambiental  antecedente  sinaliza  a  probabilidade  de  que  o 

organismo,  ao  apresentar  uma  determinada  resposta,  produza  uma  determinada 

consequência. Por exemplo, uma criança, ao parar de mexer no rádio porque recebeu 

um tapa do pai, aumenta a probabilidade do pai de usar o tapa em outras situações em 

que ele queira cessar um comportamento da criança (Skinner, 1974/1999).  

A  Análise  do  Comportamento  tem  dado  uma  atenção  maior  aos 

comportamentos operantes, já que esses comportamentos abrangem a maior parte do 

repertório  comportamental  humano.  A  principal  unidade  de  análise  utilizada  pela 
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Análise  do  Comportamento  para  lidar  com  o  comportamento  operante  é  a  tríplice 

contingência: SD (estímulo antecedente)        R (resposta)         SR (conseqüência) 

(Skinner, 1974/1999).

A compreensão desta unidade de análise é dependente da distinção de seus 

elementos constituintes.  A resposta é o movimento ou a mudança observada em um 

organismo individual (que pode ser privada ou pública), enquanto o SD e o SR são todos 

os  eventos  ambientais  que  não  as  respostas  a  serem  analisadas,  e  que  afetam  a 

probabilidade de emissão de respostas similares no futuro. 

Fazendo  uma  distinção  entre  os  eventos  antecedentes  e  eventos 

consequentes, vemos que a consequência é um evento produzido por uma resposta e que 

pode aumentar ou diminuir a frequência de respostas similares àquela que a produziu. 

Eventos conseqüentes que aumentam a freqüência das respostas que os produziram são 

chamados de reforçadores e eventos que diminuem a frequência das respostas que os 

produziram são chamados de punidores. Reforçadores e punidores também alteram a 

probabilidade de ocorrência de respostas similares futuras na presença dos antecedentes 

similares  àqueles  presentes  quando  uma  resposta  foi  consequenciada.  Ou  seja,  os 

estímulos antecedentes sinalizam que se determinada resposta for emitida ocorrerá o 

evento consequente. Os estímulos antecedentes, por sua vez, podem ter ao menos uma 

de  duas  funções:  (1)  aumentar  ou diminuir  a  probabilidade  de  ocorrência  de  certas 

respostas, devido a uma história de pareamento com a produção de consequências por 

respostas similares nessas situações; e (2) estabelecer a efetividade das consequências 

(Skinner, 1953/2002).

 Outra  noção  fundamental  para  um  adequado  estudo  das  relações  dos 

organismos com o ambiente é o de classes funcionais de resposta. Ao descrevermos os 

conceitos de resposta, de estímulo antecedente e de consequência repetimos a expressão 
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“respostas similares”. Cada resposta, no entanto, é fundamentalmente única, e nunca se 

repete de modo idêntico. A previsão e a possibilidade de controle, objetivos de todas as 

ciências, todavia, exigem o agrupamento de fenômenos em classes significativas, já que 

não se pode prever ou controlar instâncias que ocorram apenas uma única vez. 

Nas  classes  funcionais  de  respostas,  esse  agrupamento  define-se  pelos 

eventos ambientais  (antecedentes e consequentes) que controlam a repetição de suas 

instâncias. Se um conjunto de respostas produz uma mesma classe de consequência em 

situações  antecedentes  similares,  e  tanto  as  consequências  como  os  antecedentes 

exercem algum controle sobre aquele conjunto de respostas, então tal conjunto pode ser 

agrupado em uma classe de respostas (Baum, 2006).  As birras de uma criança,  por 

exemplo, ocorridas em lojas ou supermercados (estímulos antecedentes) podem ter feito 

com que seus pais lhe comprassem brinquedos (consequência). Nesse caso, as birras 

podem  ser  consideradas  como  uma  classe  de  respostas,  independentemente  de 

diferenças na topografia das respostas emitidas. Por exemplo: a criança pode, por vezes, 

chorar e atirar-se no chão, e em outras ocasiões, chorar, gritar e pular sem atirar-se no 

chão. 

Essa definição funcional de classe de resposta já aponta para a necessária 

inter-relação  entre  os  componentes  da  contingência  tríplice.  Nenhum  desses 

componentes pode ser definido independentemente dos outros. Uma classe de respostas 

não  pode ser  definida  a  priori  sem alguma forma  de  investigação  sobre os  eventos 

ambientais  que  a  controlam.  Da  mesma  forma,  classes  de  consequências  e  de 

antecedentes  comportamentais  só  podem  ser  delimitadas  após  seu  efeito  ter  sido 

demonstrado sobre uma classe de respostas particular. Logo, a contingência tríplice é 

uma ferramenta que só pode ser utilizada quando seus três elementos são identificados 

de modo inter-relacionado.
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Essa e outras ferramentas conceituais da Análise do Comportamento, além 

de seus princípios e métodos, já foram aplicadas ao estudo do comportamento dos mais 

diversos seres vivos. O interesse principal desse campo de conhecimento,  entretanto, 

recai  sobre  o  comportamento  humano.  O mundo dos  seres  humanos  é  formado  em 

grande parte por outros seres humanos e mesmo o ambiente “físico” no qual vivem é em 

boa medida construído por sua própria espécie (Baum, 2006). Se a compreensão do 

comportamento humano, como o de outras espécies, depende da análise das interações 

entre  respostas  e  eventos  ambientais,  e  se  o  ambiente  humano  é  em  grande  parte 

composto pelas ações de outras pessoas, logo todo comportamento humano é em grande 

parte determinado pelos outros. Dessa forma, pode-se dizer que todo comportamento 

humano  é  em grande  parte  comportamento  social,  ou  seja,  controlado  por  relações 

sociais. 

 

Comportamento social, cultura e práticas parentais 

Skinner (1953/2002) define o comportamento social como o comportamento 

de  duas  ou mais  pessoas,  uma  em relação  à  outra  ou,  em conjunto,  em relação  ao 

ambiente comum. Andery, Micheletto e Sério (2005) destacam que podemos falar em 

comportamento social quando uma outra pessoa estiver envolvida em qualquer um dos 

três elementos de uma contingência de reforçamento (estímulos antecedentes, resposta, 

ou  estímulos  consequentes)  ou,  quando  estivermos  diante  de  contingências  com 

“propriedades sociais”, ou seja, diante de quaisquer contingências em que uma outra 

pessoa estiver envolvida, seja como um estímulo contextual como um determinante de 

consequências, ou como parte do próprio comportamento.      

Entretanto,  além dos  comportamentos  sociais,  existe  uma  outra  categoria 

mais abrangente, que engloba a disseminação de comportamentos similares para outros 
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membros,  e  a  perpetuação  desses  comportamentos  entre  gerações.  Estes 

comportamentos que estão relacionados a cultura são chamados “práticas culturais”, e 

estão incluídas no nível cultural de seleção do comportamento por consequências. O que 

efetivamente caracteriza uma prática cultural é a manutenção de um padrão similar de 

comportamentos  através  de  gerações  de  indivíduos  (Catania,  1999;  Baum,  2006; 

Skinner, 1990). Se um grupo de indivíduos que interage durante algum tempo tem um 

ou mais de seus integrantes substituídos, e se mesmo assim algumas das ações do grupo 

permanecem semelhantes, isso só pode dever-se a dois fatos: 1 – ou os novos membros 

entraram  em  contato  com  contingências  bastante  semelhantes  àquelas  as  quais  os 

membros anteriores estiveram expostos; 2 – ou (o que é mais provável) os membros 

antigos  mostraram  aos  novos  membros  como  esses  deveriam  agir.  É  essa  segunda 

situação que definimos como prática cultural (Andery, Micheletto & Sério, 2005).

Dessa  forma,  o  que  caracteriza  uma  prática  cultural,  é  a  perpetuação  ou 

propagação de comportamentos similares através de sucessivos indivíduos ao longo do 

tempo. Como define Glenn (citado por Andery, Micheletto & Sério, 2005), o conceito 

envolve a repetição de comportamento operante análogo entre indivíduos de uma dada 

geração e entre gerações de indivíduos. 

Logo, podemos enumerar algumas características das práticas culturais: 1 – 

Englobam principalmente comportamentos operantes, sensíveis às suas consequências; 

2 – Envolvem comportamentos similares (topográfica ou funcionalmente) de mais de 

uma pessoa; 3 – Os comportamentos similares perpetuam-se ou propagam-se através de 

sucessivos  indivíduos  ao  longo  do  tempo  por  meio  de  processos  de  aprendizagem 

(Andery, Micheletto & Sério, 2005). Importante observar que existem comportamentos 

com tais características que não são práticas culturais, entretanto, toda prática cultural 

possui tais características. 
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Dessa forma, o controle coercitivo exercido pelos pais deve ser caracterizado 

também como uma prática cultural,  pois tal controle se perpetua através de gerações 

(Webster-Stratton, 1998; Granic e Patterson 2006), e surge através das interações com 

outros  membros  da  cultura.  Nessas  interações  uma  ampla  gama  de  repostas  para 

eliminar comportamentos indesejados das crianças é aprendida. Nesse sentido, pais que 

foram expostos a altos níveis de disciplina coercitiva na infância tenderão a desenvolver 

o mesmo padrão de controle. 

Além de todo processo de aprendizagem na cultura,  é importante lembrar 

que a coerção é selecionada também devido a seus efeitos diretos no ambiente. Skinner 

(1974/1999)  afirma  que  embora  muitas  pessoas  considerem a  punição  e  o  controle 

aversivo censuráveis, eles são utilizados porque ao empregarmos essa forma de controle 

somos imediatamente reforçados. Ou seja, o efeito imediato do uso da punição reforça o 

agente punidor. O controle punitivo funciona de imediato, o que acaba por manter seu 

uso frequente, ao passo que o uso de reforço positivo produz efeitos somente em médio 

ou longo prazo. 

Partindo então dos três níveis de seleção do comportamento, podemos dizer 

que  as  práticas  coercitivas  de  controle  do  comportamento  infantil  são  selecionadas 

porque: 1 – o organismo é mais sensível a conseqüências imediatas do que a longo 

prazo (nível filogenético); 2 – sua utilização gera reforço em curto prazo, ao obter a 

obediência imediata da criança ou eliminação de um comportamento indesejado  (nível 

ontogenético); 3 – é um modelo de controle comportamental disseminado na cultura, 

que legitima seu uso (nível cultural).

 Embora façamos essa divisão nos três níveis de seleção, isso não significa 

que os níveis  estejam dissociados.  Na verdade eles  estão interligados,  havendo uma 

influência mútua entre os três níveis. Quando um pai ou uma mãe usa a coerção como 
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forma de controle do comportamento infantil, os três níveis de seleção estão operando 

em conjunto. Um pai que na sua história de vida foi exposto ao controle coercitivo em 

sua infância, aprende um modelo de controle do comportamento difundido na cultura 

como eficaz e legítimo na educação infantil. E ao utilizá-lo com seus filhos, tal modelo 

de  controle  comportamental  é  selecionado  pela  sensibilidade  do  organismo  às 

consequências imediatas de supressão do comportamento indesejado da criança.  

Outro aspecto importante de ressaltar, é que, embora estejamos concentrando 

nossa análise no comportamento parental, não estamos descartando na determinação das 

práticas  educativas  os  comportamentos  da  criança.  A  própria  definição  de 

comportamento  como  relação  entre  organismo  e  ambiente  não  permitiria  tal  fato. 

Forget-Dubois et al. (2007) destacam que traços genéticos da criança ao nascer, como o 

temperamento,  influenciam  na  utilização  de  práticas  parentais  hostis.  Os  autores 

afirmam  que  crianças  com  temperamento  difícil  têm  mais  probabilidade  de  evocar 

práticas disciplinares severas dos pais. Nesse sentido, as características genéticas, entre 

outros  fatores  da  criança,  devem ser  consideradas  na  análise  dos  determinantes  das 

práticas educativas parentais.  

Controle por regras e disciplina parental 

Segundo  Skinner  (1974/1999)  quando  dizemos  que  um  organismo  se 

comporta  de  uma  determinada  forma  porque  o  comportamento  foi  seguido  por  um 

determinado  tipo  de  consequência  no  passado,  devemos  nos  referir  a  este 

comportamento  como  sendo  modelado  pelas  contingências.  Entretanto,  quando  o 

organismo em questão é um humano, observamos que grande parte de seu repertório 

comportamental não é adquirido apenas através de exposição às contingências naturais. 

O desenvolvimento  do comportamento  verbal  na espécie  humana tornou-a capaz  de 
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descrever o que fazer, sob determinadas condições, para que ocorram certas alterações 

ambientais (Nico, 1999). Desta forma, o ser humano tem grande parte de seu repertório 

comportamental adquirido através de descrições verbais que especificam contingências. 

Nesse  sentido,  a  regras  são  estímulos  discriminativos  verbais  que  descrevem 

contingências.  Elas  se  constituem  como  conselhos,  ordens,  instruções  ou  quaisquer 

formulações  culturalmente  elaboradas  acerca  de  como  se  comportar  numa  dada 

circunstância.  

Uma regra sempre envolve duas contingências:  a contingência  última e a 

contingência próxima (Baum, 2006). A contingência última é aquela a “longo prazo” e a 

razão primeira da regra, e a contingência próxima é a “curto prazo”, o reforço por seguir 

a regra. Quando um pai emite a regra: “filho, escove seus dentes para não ter cáries”, a 

contingência próxima está relacionada com o reforço proveniente dos pais por seguir a 

regra (elogios, aprovação, retirada de ameaças, etc,), ao passo que a contingência última 

está relacionada com evitar ter cáries.    

Segundo Hübner (1999), a criação de regras é parte de nossa condição de 

sujeitos falantes e, por isto, o poder das regras pode ser grande e até sobrepor-se às 

contingências naturais. Quando uma mãe fala: “depois de lavar os pratos você poderá 

ver  televisão”,  ela  está  usando  uma  contingência  verbal  para  controlar  um 

comportamento  não-verbal  de  seu  filho.  A  mãe  nesse  caso  especifica  um 

comportamento  a  ser  emitido  (lavar  os  pratos),  e  uma  consequência  positivamente 

reforçadora (ver televisão). 

Logo, a regra é uma instrução verbal que especifica uma contingência, isto é, 

ela  descreve o estímulo  discriminativo,  a resposta  e  a  consequência  que se  seguirá. 

Assim como as contingências naturais, as regras também alteram a probabilidade de 

emissão de um determinado comportamento (Skinner, 1974/1999). 
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O que observamos é que diversas práticas educativas são adotadas a partir de 

regras  presentes  na  cultura,  a  respeito  de  quais  seriam as  medidas  mais  ou  menos 

indicadas na educação infantil. Ou seja, muitas vezes os pais comportam-se de acordo 

com as regras sem observar se a regra realmente descreve o melhor curso de ação.   

Alguns ditos populares são excelentes exemplos de regras sobre educação 

infantil, e um ótimo campo de estudo para a compreensão de aspectos de uma cultura. 

Ditos  como:  “não  economize  no  marmelo  (vara)  para  não  estragar  a  criança”, 

demonstram uma descrição clara  de contingências.  A regra diz  que se deve punir  a 

criança para que ela não apresente comportamentos considerados inadequados. O que a 

regra faz nesse caso é instruir o sujeito num curso de ação para conseguir determinado 

resultado. Vejamos outro exemplo: “bato hoje no meu filho para que a polícia não bata 

amanhã”.  Novamente  a  instrução  é  de  que  o  uso  da  punição  evita  consequências 

desagradáveis. Nos dois ditos citados, o estímulo discriminativo está implícito na frase e 

específica um comportamento infantil julgado inadequado. 

Outra  característica  comum  é  que  os  dois  exemplos  acima  especificam 

reforçadores negativos, já que a consequência do uso da punição seria a retirada de um 

estímulo aversivo (no primeiro caso um comportamento inadequado da criança, e no 

segundo a ação violenta da polícia). Podemos ainda citar diversos outros exemplos de 

regras dadas pela cultura em relação à criação infantil: “uma palmada nunca fez mal a 

ninguém”,  “pata  de galinha  não mata  pinto”,  ou “criança,  cachorro  e  tamanco tudo 

embaixo do banco”. Encontramos até mesmo indicações do uso da punição como forma 

de disciplinar crianças na Bíblia Sagrada: “Não poupes ao menino a correção: se tu o 

castigares com a vara, ele não morrerá; castigando-o com a vara salvará sua vida da 

morada dos mortos” (Provérbios: 23: 13-14). 
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Esses exemplos servem para ilustrar  duas características básicas de idéias 

que permeiam a disciplina infantil  na cultura:  a legitimidade do uso da punição e a 

submissão da criança frente ao adulto. 

A possibilidade das regras de descrever contingências e de fazer com que 

alguém responda sob controle dessas descrições, permite que um indivíduo influencie 

outro  a  emitir  respostas  que  podem ser  reforçadas  positivamente  ou  negativamente, 

antes que as consequências  naturais  destas respostas possam operar.  Dessa forma,  o 

controle  por  regras  é  uma  vantagem  adaptativa,  já  que  seguir  uma  regra  pode 

desencadear a emissão de respostas novas ou a extinção de respostas já estabelecidas, 

sem  a  necessidade  de  contato  com  as  contingências  (Amorim  &  Andery,  2002). 

Entretanto, como lembra Skinner (1953/2002), as regras podem ser prejudiciais quando 

se mantiverem sob contingências diferentes, ou seja, quando as contingências mudam e 

as regras não. 

Como  nenhum  comportamento  é  determinado  por  uma  única  variável,  as 

regras  não  agem  isoladamente  no  controle  do  comportamento  humano.  Todo 

comportamento é multi-determinado, e tanto regras quanto contingências naturais agem 

simultaneamente.  Uma pessoa  pode  aprender  regras  tanto  por  uma  instrução  verbal 

vinda do ambiente quanto por suas experiências diretas. Vejamos um exemplo: um pai 

enquanto bate em seu filho por ele ter falado um palavrão diz que seu filho agora vai 

aprender a respeitá-lo. Nesse caso o pai poderá estar ensinando através de contingências 

naturais,  as seguintes regras a seu filho: 1 – não se pode falar  palavrões para o pai 

(podendo se generalizar para outras figuras masculinas de autoridade); 2 – quando lhe 

faltam com respeito, a agressão física é uma prática legítima; 3 – o  pai está pareando o 

uso da palavra respeito com respondentes de medo no filho, que acaba aprendendo que 

respeito e medo são equivalentes; 4 – a punição física é um meio de disciplinar crianças. 
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No  futuro,  ao  se  tornar  pai,  tal  criança  poderá  usar  também  o  controle 

coercitivo com seus próprios filhos. Além disso, o comportamento de punir do pai é 

reforçado  pela  supressão  do  comportamento  indesejado  do  filho,  assim,  o 

comportamento do pai e suas consequências podem gerar uma auto-regra descrevendo 

que a punição é uma forma eficaz de disciplina. 

Tais  regras,  depois  de  aprendida  pelo  filho,  podem ser  classificadas  como 

auto-regras. As auto-regras são estímulos verbais que especificam contingências, e que 

são  produzidas  pelo  comportamento  verbal  da  própria  pessoa  a  quem  estas 

contingências se aplicam (Baum, 2006). O termo “auto” não significa que a regra se 

desenvolveu  espontaneamente  no  indivíduo,  mas  somente  que  o  estímulo  verbal 

antecedente  partiu  do  próprio  indivíduo  podendo  ser  público  ou  encoberto 

(pensamento). Como as regras, as auto-regras são comportamentos verbais modelados 

através  da  interação  do  organismo  com  o  ambiente.  No  exemplo  citado,  futuros 

comportamentos  do filho de uso da coerção para impor respeito  ou disciplinar  uma 

criança poderão ser controlados também por essas auto-regras, além de outras regras e 

contingências  a  que ele  for  exposto ao longo da sua história  de vida.  É importante 

ressaltar  que todas essas variáveis  atuam em conjunto,  sendo difícil  determinar  qual 

delas influencia mais ou menos na emissão dos comportamentos coercitivos.   

Dessa forma, o uso da coerção como forma de controle do comportamento 

infantil  possui  uma  alta  probabilidade  de  ser  reforçado,  e  consequentemente 

selecionado.  Já  que,  pode-se  obter  o  reforço  pela  conseqüência  natural  do  uso  da 

coerção (supressão do comportamento indesejado da criança), pode-se obter reforço da 

comunidade pelo seguimento da regra (uma mãe pode ser reforçada positivamente ao 

receber  aprovação  social  dos  seus  métodos  disciplinares,  ou  até  mesmo  reforçada 

negativamente por escapar de possíveis críticas que seriam feitas caso utilizasse formas 
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de  controle  menos  severas),  e  também  por  seguir  uma  auto-regra  sobre  disciplina 

infantil: “Estou fazendo o que é certo”, “Faço isso pelo bem do meu filho.” Observe 

que,  além do reforço imediato de usar a coerção como forma de controle,  as regras 

sobre disciplina  e educação também especificam reforçadores a  longo prazo:  o bem 

futuro do filho. Ou seja, uma regra especifica um curso de ação que terá determinada 

consequência, e que, com outras variáveis, determinam o comportamento humano.   

Os estudos empíricos analisados na sessão intitulada Nível socioeconômico e 

práticas  educativas  parentais:  as  regras  como  variáveis  mediadoras abordarão  o 

conceito  de  crenças  relacionando-o  às  práticas  parentais.  Os  estudos  revisados  no 

presente projeto foram somente aqueles nos quais o termo crença era equivalente ao 

conceito de regras aqui apresentado. Tal decisão é derivada do fato de que são escassos 

os  estudos  na  Análise  do  Comportamento  que  trabalhem  a  relação  entre  regras  e 

disciplina parental; e também porque o termo crença é muito abrangente podendo ser 

entendido  como  normas  sociais,  fé  religiosa,  esquemas  cognitivos  etc.  O  critério 

adotado na inclusão dos estudos foi o de que estes investigassem o que os pais pensam 

ou dizem pensar sobre práticas coercitivas, criação de filhos, etc. O exemplo “dar uma 

palmada  ensina  o  que  é  errado”  pode  ser  tomado  como  uma  regra,  sendo  o  mau 

comportamento o contexto para a emissão do comportamento (está implícito),  dar a 

palmada a resposta,  e ensinar o que é errado ao filho/filho sabendo que é errado,  a 

consequência. 

Efeitos da coerção para o desenvolvimento infantil

A coerção  como  prática  disciplinar  tem sido  descrita  na  literatura  como 

prejudicial  ao  desenvolvimento  de  crianças  e  adolescentes  (Patterson,  Derbayshe  & 

Ramsey, 1989; Webster-Stratton, 1991; Alvarenga & Piccinini, 2001; Salvo, Silvares & 
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Toni, 2005; Bender et al., 2007). Skinner (1953/2002) e Sidman (1995) destacam que 

apesar  da coerção  (principalmente  a  punição  corporal)  produzir  efeito  imediato  que 

mantém a utilização dessa prática disciplinadora, há também efeitos negativos como as 

emoções de raiva, medo, tristeza e ansiedade. Os autores lembram que além da eliciação 

de comportamentos emocionais, ocorre também o condicionamento de comportamentos 

de fuga-esquiva (por meio de reforçamento negativo), que reduzem ou livram a criança 

da estimulação aversiva ou pré-aversiva, ou seja, a criança simplesmente passa a fugir 

ou evitar o agente punidor. Dessa forma, os comportamentos inadequados continuariam 

no repertório da criança, mas deixariam de ser punidos quando ela mentisse ou evitasse 

os pais. Além disso, Skinner (1953/2000) enfatiza que punir um comportamento não faz 

com que comportamentos adequados apareçam, apenas reforça o comportamento dos 

pais que passarão a ter maior probabilidade de utilizar a coerção em outras situações 

similares. 

Os comportamentos anti-sociais e a agressividade na infância são apontados 

por diversos autores como os principais efeitos negativos do uso da coerção pelos pais. 

Patterson,  DeBaryshe  e  Ramsey  (1989),  Guerra,  Tolan,  Huesmann,  Acker  e  Eron 

(1995), e Webster-Strattom, (1990) encontraram que famílias que se caracterizavam por 

uma disciplina severa e inconsistente e poucas relações positivamente reforçadoras entre 

pais e filhos, tinham alta probabilidade de desenvolver comportamentos anti-sociais e 

agressividade  em  suas  crianças.  Além  disso,  Patterson  (1986)  cita  dois  estudos 

longitudinais  de  Elder,  Caspi  & Downey,  (1983)  e  Huesmann,  Eron,  Lefkowitz,  & 

Walder (1983) em que os resultados reforçam a tese de que tais relações coercitivas na 

infância podem passar de uma geração para outra, perpetuando as práticas coercitivas 

como forma de disciplina infantil. 
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Mash e  Barkley (1998)  demonstraram que as  interações  coercitivas  entre 

pais e crianças ao longo do tempo aumentam significantemente a taxa e a intensidade de 

comportamentos agressivos das crianças. Segundo Dilalla, Mitchell, Arthur e Pagliocca, 

(1988) a criança imitaria comportamentos violentos e agressivos vistos em casa, já que 

ao comportar-se mal  e sofrer  práticas  severas,  ela  veria  seus pais  sendo positiva ou 

negativamente  reforçados.  Tal  modelo  mostraria  à  criança  como  ela  poderia  obter 

reforço, aumentando a probabilidade dela imitar a agressividade. Outro aspecto a ser 

analisado, segundo os autores, é que a probabilidade de que a criança imite aqueles que 

dispõem de reforçadores (pessoas que ela admira e gosta) é maior. Logo, é provável 

imitar os pais quando estes usam de coerção em suas relações. Para Granic e Patterson 

(2006) as interações coercitivas constituem o mecanismo comportamental fundamental 

pelo qual a agressão emerge e se estabiliza no decorrer do desenvolvimento da criança. 

Weber, Viezzer e Brandeburg (2004) ainda ressaltam que na utilização da 

punição física pode ocorrer uma associação entre a dor que a criança sente e o amor em 

relação a seus pais. As autoras dizem que a punição é frequentemente acompanhada por 

um discurso dos pais que referem amar a criança e que batem para o bem dela. Assim, a 

associação entre dor e amor, por emparelhamento de estímulos, vai ensinar a criança a 

usar o mesmo método em outras situações de sua vida. Catania (1999) também descreve 

uma situação similar. Ele afirma que uma criança privada de atenção parental, ao ser 

punida,  e  em seguida  receber  carinho ou outras  recompensas  dos  pais  arrependidos 

tenderá  a  comportar-se  inadequadamente  com  maior  frequência.  Dessa  forma,  o 

comportamento da criança é selecionado pela atenção e pelo carinho que recebe ao se 

comportar inadequadamente.  

Dawson, Ashman e Carver (2000) e Segalowitz e Schmidt (2007), através de 

pesquisas neurológicas perceberam que crianças que viviam em ambientes estressantes 
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(pobreza,  negligência  e  violência  parental)  apresentavam  problemas  no 

desenvolvimento  de  algumas  funções  cerebrais.  Segundo  os  autores,  os  ambientes 

estressantes geram a produção de altos níveis de dopamina e noradrenalina,  que são 

associadas a disfunções no córtex pré-frontal, uma região envolvida na auto-regulação 

emocional. Outra implicação de altos níveis de estresse na infância segundo Segalowitz 

e Schmidt  (2007) é o efeito  do cortisol  sobre vários aspectos funcionais do sistema 

nervosos  central.  Os  altos  níveis  de  cortisol  afetam  a  resposta  imunológica  do 

organismo  e  afetam o  crescimento  do  hipocampo,  cujo  tamanho  reduzido  tem sido 

associado com diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático.     

Embora a literatura aponte tais efeitos nocivos em relação ao uso da coerção 

como forma de controle do comportamento infantil, alguns autores ressaltam que não é 

somente o uso ou não da coerção que promoveria tais resultados, mas sim um conjunto 

de  outros  fatores  agindo  paralelamente.  Segundo  Mistry,  Vandewater,  Huston  e 

McLoyd  (2002),  Patterson  (1986)  e  Webster-Stratton  (1998)  a  não  utilização  do 

reforçamento  positivo  para  comportamentos  socialmente  adequados  da  criança 

juntamente com o uso da coerção, e o uso da punição e de reforçadores de forma não 

contingente  (Reid,  Patterson & Snyder,  2003) é que constituiria  condição ambiental 

propícia ao desenvolvimento de comportamentos anti-sociais nas crianças. 

A  coerção  engloba  uma  série  de  procedimentos  de  controle  do 

comportamento que não podem ser igualados tanto em procedimento quanto em efeitos. 

A punição física, as ameaças e o castigo, embora sejam práticas coercitivas, possuem 

efeitos distintos. Práticas disciplinares que envolvem o uso moderado da coerção como 

o time out, em que a criança ao emitir um comportamento indesejado perde o acesso a 

reforçadores positivos (ex. fica isolada em um local por alguns minutos), junto com o 

uso do reforço positivo para os comportamentos adequados, tem demonstrado eficácia 
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em eliminar  alguns  comportamentos  infantis  indesejados  (Rortvedt  & Miltenberger, 

1994).  Larzelere  (2000)  em  uma  revisão  de  pesquisas  sobre  os  efeitos  de  práticas 

parentais  punitivas  e  não punitivas  na criança,  ao  contrário  da maioria  dos  autores, 

sugere que em crianças pequenas (entre 2 e 6 anos) o uso da punição moderada (física 

ou  não)  aliada  ao  diálogo  foi  a  forma  mais  eficaz  de  corrigir  comportamentos 

indesejados. 

Para Weber e Gomide (2004) as práticas educativas que induzem à leitura de 

contingências (reflexão)  seriam mais adequadas  que as punitivas.  Elas colocam essa 

questão da seguinte forma: 

“O pai que leva o filho a imaginar como se sentiria caso estivesse no 
lugar  da  pessoa  prejudicada  por  ele  desenvolveria  uma  resposta 
empática que seria emitida em situações diversas, enquanto o pai que 
pune o dano causado pelo filho sem que um diálogo seja estabelecido 
para  que  ambas  as  partes  se  expressem  não  pode  esperar  a 
generalização do  comportamento  adequado para  outras  situações.  O 
esperado  nesse  caso  seria  o  comportamento  opositivo,  a  mágoa,  a 
mentira,  a  omissão  e  outras  consequências  que  podem levar  a  uma 
convivência infeliz” (p. 277). 

Somente  punir  uma  criança  por  ela  ter  emitido  um  comportamento 

socialmente indesejado e que causou dano a alguém, faz com que ela deixe de prestar 

atenção nas consequências que seu comportamento causou no outro, e focalizar-se nas 

conseqüências que a quebra da regra causou a si mesma. Dessa forma, o mais provável 

é  que  a  criança  não  desenvolva  empatia  para  com  o  outro,  mas  sim  padrões  de 

comportamentos de fuga e esquiva como mentir e dissimular.  

Ao interagirem com seus filhos de maneira afetuosa e empática, explicitarem 

sua opinião, aprovação ou desaprovação através de situações vividas por eles próprios, 

pelos filhos ou por outras pessoas, responsabilizarem-se e repararem um dano causado a 

alguém, os pais estarão oferecendo modelos de valores esperados no ambiente familiar e 

que serão generalizados em outras circunstâncias (Weber & Gomide, 2004).    
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Nível  socioeconômico e práticas educativas parentais:  As regras  como variáveis 
mediadoras

O nível socioeconômico (NSE) é uma variável constantemente relacionada 

na literatura ao uso de práticas coercitivas no controle do comportamento infantil pelos 

pais, e há muito tempo vem sendo um tópico de grande interesse dentro da psicologia 

do desenvolvimento. 

Para Bornstein e Bradley (2003) o NSE denota uma posição relativa  dos 

indivíduos, famílias ou grupos dentro de um sistema social desigual e estratificado onde 

alguns  valores  sociais  (ocupação,  educação,  saúde,  fontes  econômicas,  poder, 

informação), não são distribuídos uniformemente. A desigualdade social seria então o 

resultado  de  um  complexo  processo  de  estratificação  social  que  classifica 

hierarquicamente as pessoas de acordo com o acesso a esses valores e fontes. A posição 

relativa  desses  indivíduos,  famílias  ou  grupos  em  uma  dada  hierarquia  é  então 

frequentemente convertida em um escore por uma escala, e, segundo Bornstein, Hahn, 

Suwalsky e Haynes, (2003) o NSE é normalmente classificado nas pesquisas através de 

um ou de uma combinação dos seguintes indicadores: educação, ocupação e renda.  

Além  disso,  segundo  Ribas,  Moura,  Soares,  Gomes  e  Bornstein  (2003) 

estudos ainda distinguem entre  o NSE objetivo e subjetivo.  Enquanto NSE objetivo 

seria  dado  através  da  quantificação  dos  dados  obtidos  através  das  escalas,  o  NSE 

subjetivo tem sido conceitualizado como a percepção do indivíduo sobre sua própria 

posição na sociedade em termos de educação, ocupação e renda. 

Embora não exista entre os pesquisadores uma completa concordância sobre 

o  que  precisamente  o  NSE  representa,  há  uma  grande  tendência  de  que  crianças 

pertencentes ao NSE alto possuam acesso a uma maior fonte de recursos que conduzem 

a um desenvolvimento mais positivo quando comparadas a crianças de NSE baixo. As 

situações  aversivas  relacionadas  às  dificuldades  econômicas  (estresse,  desemprego, 
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fome),  parecem aumentar  a probabilidade  da utilização  da punição  pelos  pais  como 

forma de controle, bem como de agressividade nas crianças (Conte, 1996). Entretanto, 

segundo Lerner (2003); Bradley e Corwyn (2002), ainda não está claro através de que 

mecanismos  o  NSE  se  traduz  em  processo  de  desenvolvimento  que  resulta  em 

comportamentos de pais e crianças, ou em mudanças ontogenéticas nas relações pais-

filhos. Segundo os autores, não é fácil determinar com precisão os processos através dos 

quais o NSE influencia o bem-estar infantil. Isto ocorre em parte porque o NSE é uma 

variável composta por outras variáveis agrupadas, tornando-se difícil  distinguir quais 

mecanismos são responsáveis pela associação entre NSE e desenvolvimento infantil. 

Em alguns casos, o nível de educação parental poderia ser uma variável decisiva, em 

outros casos, a ocupação dos pais ou a renda familiar poderia ter uma influência maior 

(Lerner, 2003; Bradley & Corwyn 2002). 

Por exemplo, Bornstein, Hahn, Suwalsky e Haynes, (2003) em um estudo 

sobre os efeitos do NSE sobre práticas maternas com 324 mães e seus respectivos filhos 

com 5 meses  de idade,  utilizando duas escalas  classificatórias  de NSE (a  escala  de 

quatro  fatores  de  Hollingshead  e  o  índice  socioeconômico  de  ocupações)  e  seus 

componentes  (educação,  ocupação,  e  renda),  encontraram  que  somente  a  escala  de 

Hollingshead  pôde  prever  comportamentos  maternos  e  infantis,  sendo  que  o  único 

componente  da  escala  de  Hollingshead  que  consistentemente  pôde  prever  tais 

comportamentos foi a educação materna. Tal resultado pode ter sido encontrado devido 

a  amostra  de  participantes  que  eram  todas  norte-americas,  empregadas,  e  com  os 

maridos também empregados. Possivelmente, as diferença encontradas entre os estudos 

sobre  qual  a  variável  determinante  do  NSE  é  a  mais  significativa  na  predição  de 

comportamentos maternos e infantis, estejam ligadas diretamente às características das 

amostras.  
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Além  disso,  pesquisas  têm  sido  realizadas  na  América  do  Sul  para  a 

validação da escala de Hollingshead fora dos Estados Unidos. Segundo Moura et al. 

(2001) escala de Hollingshead foi correlacionada com a Escala Brasileira de Medição de 

Nível  Socioeconômico-cultural  (NESC),  desenvolvida  por  Monteiro  e  Eiras.  A 

classificação segundo Hollingshead foi correlacionada significativamente com a NESC 

(r=0,74,  p  <0,001),  indicando sua adequação para estudos transculturais  envolvendo 

participantes brasileiros. Pascual, Galperin e Bornstein (1995) testaram a validade da 

escala de Hollingshead na Argentina e encontraram uma alta correlação (r = 0,88) entre 

a escala de Hollingshead e o Index argentino de NSE. Os autores também verificaram 

que estas duas escalas demonstraram modelos similares de associação com o estilo de 

vida e a percepção materna de cuidados infantis.    

Como veremos nos estudos relatados abaixo, outro problema nas pesquisas 

relacionadas ao NSE é que dificilmente os autores utilizam os mesmos indicadores ou 

as mesmas escalas para definir esta variável,  o que dificulta afirmar se os diferentes 

resultados encontrados se devem a diferentes características das populações pesquisadas 

ou a diferentes indicadores de NSE adotados. 

Mistry,  Vandewater,  Huston  e  Mcloyd  (2002)  pesquisaram os  efeitos  de 

dificuldades econômicas  da família  no bem-estar infantil.  Com uma amostra  de 419 

crianças entre 5 e 12 anos e seus respectivos pais e professores, eles utilizaram a renda 

familiar  e  as  dificuldades  materiais  (falta  de  comida  e  de  bens  de  consumo)  para 

classificar  o NSE. Os pesquisadores encontraram que as dificuldades econômicas da 

família  têm  um  efeito  indireto  sobre  as  práticas  educativas  parentais.  Segundo  a 

pesquisa, as dificuldades econômicas têm impacto sobre o bem estar psicológico dos 

pais  aumentando o nível  de depressão,  estresse e ansiedade destes,  que por sua vez 
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aumenta  o uso de práticas  educativas  coercitivas  e  diminui  o  número  de  interações 

afetivas entre os pais e seus filhos. 

Ribas, Moura e Bornstein (2003) numa pesquisa com 64 mães, investigaram 

a relação do NSE com o conhecimento das mães  sobre cuidados e desenvolvimento 

infantil, classificando o NSE através de três instrumentos: a escala dos quatro fatores de 

Hollingshead, o Índice Socioeconômico Internacional de Status Ocupacional e a Escala 

Padrão  Internacional  de  Prestígio  Ocupacional.  Os  autores  encontraram que  quanto 

menor  o  NSE  menor  o  grau  de  conhecimento  materno  sobre  cuidados  e 

desenvolvimento  infantil.  Segundo  os  pesquisadores  isto  teria  uma  implicação 

importante, já que o entendimento dos processos de cuidado e desenvolvimento infantil 

estariam  relacionados,  entre  diversos  fatores,  a  melhores  práticas  educativas  e  a 

interações mais positivas entre mães e filhos.   

Straus e Stewart (1995) com uma amostra de 991 pais pesquisaram sobre o 

uso da punição física entre as famílias norte-americanas, analisando o NSE através da 

renda e da ocupação de seus provedores. Os pesquisadores também encontraram que o 

uso da punição física pelos pais na disciplina infantil crescia com o decréscimo do NSE, 

e era mais freqüente em famílias de afro descendentes quando comparadas às famílias 

de descendência latina ou européia do mesmo NSE. Os autores ressaltam que além do 

aspecto econômico, características culturais devem ser analisadas na determinação de 

melhores ou piores práticas educativas infantis. 

Shor (2000), num estudo com 110 famílias israelenses sobre as diferenças na 

percepção  das  práticas  educativas entre  pais  de  NSE  baixo  e  médio,  utilizou 

características  dos  bairros  de  residência  das  famílias  para  classificar  o  NSE.   Ele 

encontrou que as práticas educativas dos pais de NSE baixo eram mais coercitivas do 

que  a  dos  pais  de  NSE médio,  e  que  os  pais  de  NSE baixo  acreditavam mais  na 
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legitimidade do uso da punição física na disciplina infantil do que os pais e NSE médio. 

Entretanto, o autor chama a atenção de que as crenças dos pais sobre a legitimidade e 

eficácia do uso da coerção diferiam muito entre os dois grupos. Os pais de NSE baixo 

enfatizavam a obrigatoriedade da obediência dos filhos para com os pais, demonstravam 

valores autoritários e enfatizavam a necessidade de tais práticas para manter as crianças 

em segurança, já que moravam em bairros perigosos. Enquanto que os pais de NSE 

médio não compartilhavam dessa preocupação, eram contra o uso da punição física, e 

demonstravam valores mais democráticos dentro das famílias. 

Knutson, DeGarmo, Koppl e Reid  (2005) em um estudo com 238 mães e 

suas  crianças  sobre  os  efeitos  da  negligência  materna  e  o  uso  de  disciplina  severa 

(punições  físicas e  demonstrações  de raiva quando punindo) no desenvolvimento  de 

agressão nas crianças, utilizou como indicador de NSE a ocupação da mãe, seu nível 

educacional e bens de consumo da família. Os autores encontraram alta correlação entre 

o NSE baixo e a disciplina materna severa. 

Gershoff, Aber, Raver e Lennon (2007) numa pesquisa com 21,255 crianças 

pré-escolares e 20, 628 pais ou responsáveis não utilizaram o conceito de NSE, mas 

relacionaram a renda familiar e as dificuldades materiais (dois aspectos utilizados por 

diversos  autores  para  classificar  o  NSE)  para  estudar  os  efeitos  desses  fatores  no 

desenvolvimento  infantil.   Segundo  os  pesquisadores  a  baixa  renda  da  família  não 

deveria ser relacionada diretamente com resultados negativos no desenvolvimento das 

crianças.  As  dificuldades  materiais  teriam  grande  contribuição  nas  dificuldades  de 

desenvolvimento  cognitivo,  no  nível  de  stress  dos  pais,  e  de  prática  parentais 

coercitivas.  Embora  os  autores  ressaltem  que  as  dificuldades  materiais  sejam 

provavelmente mais comuns entre famílias de baixa renda, esta não seria uma relação 

causal  direta.  Algumas famílias pesquisadas com renda a baixo da linha de pobreza 
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conseguiam superar as dificuldades materiais, tendo os pais menores níveis de stress e 

melhores práticas educativas, enquanto famílias com uma renda 200% acima da linha de 

pobreza  continuavam encontrando dificuldades  materiais.  Tais  dados  são  explicados 

através de programas sociais do governo presentes em algumas comunidades pobres e 

ausentes em outras. Eles chamam a atenção de que programas de apoio governamental 

às  famílias  pobres  poderiam  reduzir  o  risco  da  utilização  de  práticas  parentais 

coercitivas. 

Pinderhughes, Bates, Dodge, Pettit e Zelli, (2000) pesquisando as influências 

do NSE da família, das crenças sobre educação infantil e do estresse sobre as respostas 

disciplinares com uma amostra de 978 pais e 585 crianças pré-escolares, utilizaram a 

escala de quatro fatores de Hollingshead para classificar o NSE. Os autores encontraram 

que as crenças parentais sobre a efetividade e legitimidade do uso da coerção como 

prática disciplinadora infantil funcionava como uma mediadora entre o NSE e o uso da 

coerção.  Segundo  os  pesquisadores,  o  NSE  não  seria  uma  variável  diretamente 

relacionada com práticas disciplinares severas, sendo as crenças e o estresse variáveis 

que  mediariam os  efeitos  do NSE.  Entretanto  segundo os  resultados  da pesquisa,  o 

baixo  NSE seria  um preditor  de  estresse,  práticas  disciplinares  mais  severas,  e  de 

crenças  parentais  legitimadoras  do  uso  da  coerção  no  controle  do  comportamento 

infantil.  

Já Bor e Sanders (2004) num estudo com 305 famílias com crianças de três 

anos  de  idade,  para  a  elaboração  de  um  modelo  preditivo  de  práticas  coercitivas, 

utilizaram a renda familiar e uma escala de prestígio ocupacional para a classificação do 

NSE.  Os  pesquisadores  encontraram  que  características  parentais  como  depressão, 

abuso  de  substâncias  e  as  crenças  sobre  a  legitimidade  do  uso  da  coerção  eram 

características  chave para a predição do uso da coerção como prática disciplinadora 
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infantil.  Segundo  os  autores,  o  baixo  NSE  obteve  pequena  representatividade  na 

construção de seu modelo preditivo. 

Weber, Viezzer e Brandenburg (2004) pesquisando sobre práticas educativas 

parentais  punitivas com uma amostra de 472 crianças e adolescentes entre oito e 16 

anos,  classificaram  o  NSE  dos  participantes  a  partir  do  tipo  de  escola  em  que 

estudavam: estudantes da escola particular foram considerados NSE alto, estudantes da 

escola municipal foram considerados NSE médio, e estudantes da escola estadual foram 

considerados NSE baixo. As pesquisadoras não encontraram relações entre o NSE e o 

uso da coerção nas práticas parentais. Segundo as pesquisadoras, tanto as crianças e 

adolescentes de NSE baixo, médio e alto relataram sofrer punição física e castigo como 

prática disciplinadora dos pais, sendo a mãe a agente punidora mais freqüente. 

Piccinini, Frizzo, Alvarenga, Lopes e Tudge (no prelo) estudando as práticas 

educativas de 34 famílias de crianças aos 18 meses de idade, utilizaram para classificar 

o NSE os critérios baseados em Hollingshead adaptados por Tudge e Frizzo (2002). Os 

autores  também  não  encontraram  relações  entre  o  NSE  das  famílias  e  as  práticas 

educativas.  Entretanto,  tal  resultado  pode  ser  explicado  pela  baixa  faixa  etária  das 

crianças pesquisadas. Segundo Straus e Stewart (1999), a freqüência no uso de práticas 

punitivas no controle do comportamento infantil não é comum até os dois anos de idade 

da criança.    

Wagner (1995) num estudo transcultural realizado com uma amostra de 960 

pré-escolares, 125 pais e 100 educadores de Brasil e Espanha, analisa a utilização do 

medo  como  forma  habitual  de  controle  dos  comportamentos  infantis  indesejados,  e 

utiliza  a  renda familiar  para a  classificação  do NSE.  A pesquisadora não encontrou 

associação  entre  as  formas  de  controle  das  condutas  infantis  e  o  NSE na  amostra 

Espanhola. Entretanto, na amostra brasileira, as estratégias utilizadas para assustar as 
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crianças  encontraram-se  relacionadas  com  o  NSE;  o  medo  era  utilizado  mais 

frequentemente entre a população de NSE médio. Outro dado interessante da pesquisa é 

a contradição quanto a crença dos pais e educadores sobre a legitimação e a eficácia do 

medo no controle do comportamento infantil; embora a maioria dos pais e educadores 

concordassem que não é conveniente utilizar o medo como instrumento de mudança de 

comportamento infantil, a grande maioria também concorda que o castigo psicológico é 

o mais eficaz no controle do comportamento infantil e estão de acordo com seu uso. 

Wagner também chama a atenção para outro dado paradoxal. Embora a maior parte dos 

pais  e professores tenha declarado que não utilizavam o medo como instrumento de 

controle  dos  comportamentos  infantis  indesejados,  a  grande  maioria  das  crianças 

relatam haver sofrido essa forma de controle. Segundo a pesquisadora, estes resultados 

associados a pouca convicção de pais e educadoras quanto à eficácia de tal estratégia 

educativa, nos remete a pensar que as respostas da população estão mais sob controle da 

aprovação social, não constituindo assim, uma descrição real dos métodos utilizados por 

eles com seus filhos e alunos. 

Erlanger  (citado  por  Hill,  1996)  em  uma  revisão  sobre  pesquisas  que 

correlacionavam o  NSE e  o uso da  punição  pelos  pais  na  disciplina  infantil,  relata 

diversas pesquisas realizadas entre as décadas de 30 e 60 do século XX, em que também 

aparecem dados conflitantes  sobre a relação entre o NSE e o uso da punição física. 

Segundo Erlanger, alguns problemas metodológicos podem ter contribuído para esses 

resultados  discrepantes:  1  –  uso  de  indicadores  diferentes  para  definir  o  nível 

socioeconômico e as técnicas da punição usadas; 2 – forte confiança nos questionários 

da pesquisa em vez da observação; 3 – interpretação de dados de cidades isoladas em 

vez do cruzamento de estudos nacionais.  
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Wadeson  (citado  por  Hill,  1993)  argumenta  que  as  pesquisas  têm 

demonstrado na realidade uma relação entre pobreza dos pais, alto nível de stress e o 

uso da coerção na disciplina. O autor afirma que a idéia de que a violência familiar não 

depende do NSE é um mito, e que a posição social e o NSE agem como um fator ao 

determinar as normas e valores que ditam a admissibilidade da punição física em certos 

grupos sociais.  

Os autores que afirmam uma relação entre o NSE e as práticas parentais 

coercitivas, utilizam a hipótese de que as dificuldades econômicas geram más condições 

de  vida,  que  impactam  diretamente  sobre  o  bem  estar  psicológicos  das  pessoas, 

aumentando níveis de agressão nas relações familiares. Algumas evidências obtidas em 

estudos  experimentais  realizados  com animais  embasam tal  hipótese.  Azrin,  (1970), 

Creer, (1975), Rashotte, Dove, & Looney, (1974), Hynan, (1976) pesquisaram o efeito 

de  ambientes  aversivos  em  ratos  e  macacos,  e  verificaram  que  tais  ambientes 

desenvolviam comportamentos agressivos nos sujeitos.

Entretanto  para  alguns  autores  o  NSE  não  deve  ser  encarado  como  o 

principal  determinante  no  uso  punição  pelos  pais  como  forma  de  controle  do 

comportamento  infantil.  Esses estudos  revelam uma ênfase maior  nas características 

culturais.   Doe  (2000)  pesquisando  sobre  as  práticas  punitivas  parentais  na  cultura 

coreana, encontrou que 76,7% das 1045 crianças pesquisadas relataram sofrer punições 

físicas por membros da família. Para a autora, características da cultura coreana como a 

necessidade da criança ser obediente, viver de acordo com as expectativas do adulto, ter 

suas opiniões e percepções ignoradas, e a aceitação entre pais e professores da punição 

corporal  como  prática  disciplinadora  legítima,  seriam responsáveis  por  esses  dados. 

Entretanto, a autora não descreve características sociodemográficas dos participantes, o 
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que  coloca  em  dúvida  se  tais  resultados  não  poderiam  ter  sido  enviesados  por 

características socioeconômicas da amostra. 

Corse,  Schmid  e  Trickett  (1990)  estudando  52  famílias  buscando 

características maternas comuns entre famílias que abusavam fisicamente de crianças, 

encontraram que as mães de famílias abusivas quando comparadas às mães de famílias 

não abusivas expressavam menos afeto em relação a seus filhos, davam menos valor a 

autonomia destes, não encorajavam a expressão de sentimentos e acreditavam que a 

punição  corporal  era  uma  forma  eficaz  de  controle  do  comportamento  infantil 

indesejado. 

Já  para  outros  pesquisadores  as  variáveis  levantadas  como  culturais  não 

podem  ser  analisadas  separadamente  do  NSE.  Tais  variáveis  funcionariam  como 

mediadores  entre  o  NSE e o uso do modelo  coercitivo  pelos pais.  Garmezy (1993) 

trabalhando com o conceito de resiliência reconhece os valores da família e o suporte 

social externo como variáveis moderadoras entre o NSE e o uso da coerção pelos pais. 

Reid,  Patterson e Snyder,  (2003), Guerra et  al.  (1995) e Pinderhughes e col.  (2000) 

também afirmam que as  crenças  parentais  sobre disciplina  infantil  funcionam como 

moderadores entre o NSE e as práticas parentais.

Entretanto,  para  Shor  (2000)  e  Giles-Sims  e  Lockhart  (2007)  as  crenças 

parentais sobre a eficácia e legitimidade do uso da coerção não seriam mediadores entre 

o NSE e o uso da coerção, mas também seriam construídas em função do NSE. Ou seja, 

para estes autores, quanto menor o NSE da família mais legitima e funcional será o uso 

da coerção pelos pais.  

 Nessa mesma linha de pensamento Bem e Wagner (2006) relatam uma série 

estudos  realizados  por  Kohn em meados  dos  anos  1970,  onde  o  autor  relaciona  os 

valores  parentais  com o NSE.  Os estudos  deste  pesquisador  demonstraram que pais 
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pertencentes a níveis socioeconômicos mais elevados tenderiam a priorizar valores de 

autodireção  nas crianças  (autocontrole,  responsabilidade,  curiosidade,  etc.),  enquanto 

famílias de níveis socioeconômicos mais baixos se preocupariam mais com valores de 

conformidade  (limpeza,  bons  modos,  obediência,  etc.).  Segundo o  autor,  os  valores 

relacionados à obediência poderiam explicar em parte o uso mais freqüente da punição 

em níveis socioeconômicos inferiores.   

Outras  pesquisas  como  as  de  Ceballos  e  Rodrigo  (citados  por  Bem  e 

Wagner,  2006),  tentam  identificar  em  que  medida  as  variáveis  socioeconômicas  e 

culturais estariam relacionadas com a escolha das práticas educativas. Segundo esses 

pesquisadores os pais de NSE médio e alto fazem mais  uso de estratégias indutivas 

(práticas que indicam à criança as conseqüências do seu comportamento para as outras 

pessoas); já os pais de NSE baixo utilizam mais sistematicamente estratégias baseadas 

na afirmação de poder, com uso da punição e técnicas coercitivas.

Para Bem e Wagner (2006) devemos tomar cuidado com essas afirmações 

para não correr o risco de estereotipar as famílias de NSE baixo como punitivas, como 

se tal forma de controle não ocorresse em outro NSE. Além das críticas levantadas pelas 

autoras podemos ir mais longe. 1 - quando se trabalha com variáveis socioeconômicas e 

culturais está se trabalhando com praticamente todas as variáveis da vida de um sujeito, 

com  exceção  da  genética.  Cultura  é  um  termo  muito  amplo,  bastante  diverso  em 

características, e que abarca diversos aspectos da vida de um indivíduo. Dizer que a 

cultura  influencia  determinado  comportamento  de  um indivíduo  é  óbvio  e  vago  ao 

mesmo tempo. Selecionar que aspecto da cultura foi observado já especificaria mais a 

variável  estudada; 2 – os estudos citados foram realizados fora do Brasil.  Quando a 

autora classifica uma população de classe socioeconômica e cultural baixa ou alta, ela 

está especificando estes termos para características de onde foi produzido o estudo. As 
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características  de  uma  população  classificada  com  nível  socioeconômico  baixo  da 

Espanha  (a  pesquisa  de  Ceballos  e  Rodrigo)  não  necessariamente  correspondem às 

características  da  população  brasileira  com  igual  classificação.  Embora  os  estudos 

evidenciem diferenças, não podemos generalizar diretamente os resultados dos estudos 

realizados no exterior para o Brasil. 

Como  Patterson,  Derbayshe  e  Ramsey  (1989)  apontam,  os  achados 

empíricos relacionando o NSE com práticas parentais não se apresentam consistentes, e 

os dados da literatura são contrastantes.  Entretanto, observando o resultado de grande 

parte das pesquisas, percebe-se uma tendência de que pais de níveis socioeconômicos 

mais altos utilizem mais métodos de disciplinas não coercitivos, expressando mais afeto 

positivo em relação a criança e interagindo mais.  

De forma geral, um grande número de pesquisas na área não leva em conta 

também uma característica básica do uso da coerção: ela funciona. Um pai ao utilizar a 

coerção  cessa  de  imediato  um  comportamento  infantil  indesejado,  ao  contrário  de 

práticas não coercitivas que possuem geralmente seu efeito a longo prazo. Além disso, 

juntando outros fatores como a sensibilidade do organismo humano a reforçamento a 

curto  prazo  e  o  aumento  da  agressividade  em  ambientes  aversivos,  torna-se  mais 

provável que as famílias de NSE baixo (que possuem um ambiente com maior número 

de estímulos  aversivos),  apresentem uma maior  probabilidade de uso da coerção no 

controle  do  comportamento  infantil.  Isso  não  significa  que  famílias  de  NSE  mais 

elevados não venham a utilizar o controle coercivo, mas sim, que possuam uma menor 

probabilidade de utilizá-lo.  
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Justificativa e objetivos da pesquisa

A coerção como forma de controle do comportamento infantil vem sendo 

amplamente utilizada trazendo graves conseqüências ao desenvolvimento da criança. 

Agressividade e comportamentos  anti-sociais  são apenas  alguns  dos  diversos  efeitos 

negativos dessa forma de disciplina. Estudos vêm apontando também que sujeitos que 

sofreram  coerção  em  sua  infância  têm  alta  probabilidade  de  se  tornarem  pais 

coercitivos. 

 Embora  diversas  pesquisas  concordem  em  apontar  o  efeito  do  estresse 

parental, problemas conjugais, idade da criança e crenças sobre uso da coerção pelos 

pais, a literatura demonstra dados contrastantes no que diz respeito à relação entre o 

nível socioeconômico e o uso da coerção, além de encontrar diferentes indicadores do 

NSE sendo mais significativos do que outros. Enquanto alguns estudos revelaram que o 

nível socioeconômico correlaciona-se negativamente com o uso de práticas coercitivas, 

alguns encontraram que as crenças parentais seriam variáveis mediadoras entre o nível 

socioeconômico e o uso da coerção, e outras pesquisas não encontraram relação entre o 

nível socioeconômico e as práticas parentais coercitivas. Além disso, segundo Wagner 

(1995),  pais  de  níveis  socioeconômicos  superiores  tendem a  ser  mais  suscetíveis  a 

desejabilidade social.

 Entretando, Skinner (1971) e Sidman (1995) apontam que quanto maior o 

grau  de  aversividade  no  ambiente,  maior  é  a  probabilidade  de  emissão  de 

comportamentos agressivos. E evidências obtidas em estudos experimentais realizados 

com animais embasam tal hipótese. Nesse sentido, pais de níveis socioeconômicos mais 

baixos provavelmente estão expostos a um maior número de estímulos aversivos, o que 

aumentaria  a  probabilidade  da  emissão  de  comportamentos  agressivos,  e, 

consequentemente, um maior número de interações coercitivas com seus filhos.  
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Em contrapartida, Guerra et al. (1995) identificaram que mesmo as famílias 

em que ocorreram melhorias nas condições de vida (aumento de renda, diminuição da 

violência no bairro, etc.), o número de episódios violentos não diminuíram, e também 

não houve mudanças em relação à percepção positiva sobre o uso da violência. Para os 

autores,  as  crenças  positivas  sobre  o  uso  da  agressão  provavelmente  estimulam 

comportamentos agressivos.      

Dentro  dessa  grande  quantidade  de  dados,  não  se  pode  esquecer  que  as 

diversas  pesquisas  não  utilizam  os  mesmos  critérios  para  a  avaliação  do  nível 

socioeconômico.  Entre  as  pesquisas  que  não  encontraram  relação  entre  o  nível 

socioeconômico e as práticas parentais, em algumas o critério utilizado foi a escola que 

estudava os participantes (escola pública representando o NSE baixo e escola particular 

representando o NSE médio/alto) e a renda familiar, que não são critérios rigorosos para 

tal  classificação,  já  que  a  as  escalas  analisam  diversos  fatores  para  obter  uma 

classificação.  

Para Ribas et  al.  (2003),  as conclusões  de investigações  sobre diferenças 

sociais tem sido frequentemente formuladas sobre bases não confiáveis, já que, estudos 

que usam somente a escola para diferenciar o NSE dos participantes podem produzir 

conclusões ingênuas e errôneas.  Nesse sentido, o uso amplo nas pesquisas de escalas 

validadas  para  a  avaliação  do  NSE se  faz  necessária  não  somente  para  uma maior 

padronização nos critérios de classificação do NSE (dessa forma poderíamos dizer que 

supostas diferenças nos resultados seriam decorrente de diferenças na população e não 

nas medidas), como também para uma maior confiabilidade nos resultados.  

Considerando os achados da literatura e os pressupostos teóricos discutidos, 

o presente estudo teve como objetivo comparar o uso de práticas coercitivas e as crenças 

sobre a coerção entre mães de diferentes níveis socioeconômicos, utilizando a escala de 
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quatro  fatores  de  Hollingshead  para  a  classificação  do  nível  socioeconômico.   Os 

objetivos específicos do estudo foram os seguintes:

1  –  Descrever  o  uso  de  práticas  coercitivas  das  mães  de  nível 

socioeconômico baixo e de nível socioeconômico médio/alto.

2 – Descrever as crenças sobre a coerção das mães de nível socioeconômico 

baixo e de nível socioeconômico médio/alto. 

3 – Buscar relações entre os níveis socioeconômicos, o uso da coerção e as 

crenças sobre a coerção. 

A  hipótese  inicial  é  de  que  mães  do  nível  socioeconômico  baixo 

apresentassem uma maior frequência na utilização de práticas coercitivas no controle do 

comportamento infantil, mais especificamente a punição física, e um maior número de 

regras sobre a eficácia da coerção, do que as mães de nível socioeconômico médio/alto. 

Além  disso,  esperava-se  que  as  mães  de  nível  socioeconômico  médio/alto 

apresentassem maior  frequência de respostas na avaliação das crenças os castigos, e 

mais especificamente sobre a eficácia do castigo. 

Considerações metodológicas

Embora tradicionalmente os pesquisadores em Análise do Comportamento 

utilizem o delineamento experimental de sujeito ou caso único, descartando modelos 

que se baseiam na comparação de grupos de sujeitos, e não fazendo uso de estatística 

inferencial,  neste  trabalho,  será  utilizado  o  delineamento  correlacional.  Mais 

especificamente,  queremos  saber  como  vaiáveis  socioeconômicas  estão  relacionadas 

com as práticas coercitivas e com regras sobre o uso e efeitos da coerção. 

Skinner  (1953/2003)  descreve  diversas  fontes  de dados  para  uma análise 

científica  do  comportamento  como  as  observações  casuais,  a  observação  de  campo 
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controlada,  observações  clínicas,  observações  em instituições,  todas elas  importantes 

para  o  desenvolvimento  de  uma  ciência  do  comportamento.  Não  obstante,  ele  foi 

bastante enfático quanto à noção de que o controle experimental em laboratório oferece 

melhores condições para se obter dados para uma análise científica.  

Entretanto,  para  determinados  temas  de  pesquisa  como  práticas  parentais 

coercitivas, a observação direta é uma técnica que nem sempre facilita o acesso aos 

dados em função do efeito  intrusivo do observador.  Mesmo através de filmagens,  o 

conhecimento dos participantes de que seus comportamentos estão sendo registrados é 

uma variável que afeta a emissão dos comportamentos.  

Para Carrara  (2005),  a  postura pragmática  do behaviorismo em relação a 

metodologia de pesquisa tem levado os pesquisadores a manter uma atitude científica 

por  diversas vezes  dogmática.  Segundo este  autor,  tal  postura embora  tenha trazido 

frutos no campo do dizer, do fazer e do escrever científico, tem resultado em atraso no 

campo do ouvir científico. Compartilhando com tal posição, Banaco (2001) afirma que 

o preconceito dos behavioristas em relação a outras formas de conhecimento restringe 

as oportunidades de trocas de experiências que enriqueceriam as discussões científicas. 

Tal  postura metodológica rígida acaba por restringir  o campo de ação de 

pesquisas, fazendo do método o ponto de partida para a escolha do problema, quando o 

problema de pesquisa que deveria orientar a escolha do método mais adequado para 

respondê-lo (Newman & Benz, 1998). 

As  pesquisas  experimentais  realizadas  pela  Análise  do  Comportamento 

trouxeram inegáveis avanços para a compreensão do comportamento humano.  Mas isso 

não quer dizer que este seja um método auto-suficiente, que responda eficientemente a 

todas as demandas impostas pelos fenômenos comportamentais. Limitar tal ciência a 

uma  dureza  metodológica  seria  restringir  a  aplicabilidade  de  tantas  descobertas 
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importantes  já  realizadas  na  área,  impossibilitando  um avanço  na  compreensão  dos 

fenômenos comportamentais. 

Ao se pesquisar  a  influência  das  contingências  culturais  e  dos  ambientes 

compartilhados no comportamento dos sujeitos, a comparação de diferentes grupos, que 

estão  submetidos  a  diferentes  tipos  contingências,  torna-se  uma  alternativa 

metodológica  interessante.  Enquanto  as  pesquisas  experimentais  de  sujeito  único 

buscam  através  de  manipulação  ambiental  determinar  as  relações  funcionais  entre 

variáveis  independentes  e  dependentes  para  um  sujeito  específico,  a  pesquisa 

comparativa de grupos tenta descrever qual o efeito comum de determinadas condições 

ambientais para os membros do grupo, sem buscar relações de causalidade. Além disso, 

é importante lembrar que nem todas variáveis podem ser manipuladas para a realização 

de  um  estudo  experimental.  O  presente  estudo  lida  com  variáveis  como  o  nível 

socioeconômico que não pode ser manipulado.  Nesse sentido,  o método escolhido é 

válido por permitir investigar o problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos.
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CAPÍTULO II

MÉTODO

Participantes 

Participaram do estudo 40 mães,  casadas ou em união estável, com idade 

entre 25 e 45 anos, e com filhos entre 5 e 6 anos de idade. Foram constituídos dois 

grupos de mães: 1) NSE-B: grupo formado por 20 mães de nível socioeconômico baixo; 

2)  NSE-M:  grupo  formado  por  20  mães  de  nível  socioeconômico  médio/alto.  As 

crianças, 20 meninos e 20 meninas, sobre as quais as mães responderam as entrevistas 

ficaram igualmente  distribuídas  quanto  ao  gênero  nos  dois  grupos  investigados.  As 

mães foram contatadas através de uma escola pública e uma escola privada na cidade de 

Salvador, e através de indicações dos próprios participantes. 

A classificação do nível socioeconômico das famílias foi feita a partir dos 

critérios propostos por Hollinshead (1975) adaptados por Tudge e Frizzo (2002). Esta 

escala  avalia  o nível socioeconômico através  de quatro fatores:  educação,  ocupação, 

estado  civil  e  sexo.  Os  critérios  para  a  classificação  das  ocupações  e  do  nível 

educacional encontram-se no Anexo A. Para obter o nível socioeconômico de acordo 

com Hollingshead, deve-se multiplicar o nível da ocupação por 5 e o nível educacional 

por 3 e somá-los. Ao calcular o nível socioeconômico (NSE) da família, se a esposa 

trabalhar, deve-se somar o NSE da esposa e o do marido e dividir por 2. Se a mulher 

não trabalhar, deve-se fazer o cálculo apenas da pessoa que trabalha. 

A pontuação segundo a escala de Hollingshead classifica os indivíduos da 

seguinte forma: Nível 1 - trabalhadores sem habilidades, empregados domésticos; Nível 

2  -  operadores  de  máquinas,  trabalhadores  com  poucas  habilidades;  Nível  3  - 

trabalhadores  com  habilidades,  auxiliares  de  escritório,  balconistas;  Nível  4  - 
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proprietários de empresas de médio porte, técnicos; Nível 5: - proprietários de grandes 

empresas e profissionais de nível superior. Para fins deste estudo, a classificação do 

NSE, segundo a escala de Hollingshead será feita da seguinte forma: os níveis 4 e 5 

corresponderão ao nível socioeconômico médio/alto, e os níveis 1 e 2 corresponderão ao 

nível socioeconômico baixo. Os participantes que obtiveram classificação no nível 3 

foram excluídos da amostra. A pontuação de cada participante se encontra no Anexo B. 

As mães do grupo NSE-B tinham média de idade de 30,95 anos (DP = 5,23 

anos), e seus filhos de 5,20 anos (DP = 0,41 anos). Os resultados também indicaram 

uma média de 1,75 filhos por mãe (DP = 0,71). A média da renda familiar das mães 

deste grupo foi de 655,50 reais (DP = 312,48 reais).  Em relação ao nível educacional, a 

média foi de 8,6 anos de escolaridade (DP = 3,71 anos). Onze mães desse grupo (55%) 

não trabalhavam fora de casa, e nove mães (45%) trabalhavam fora de casa. A média de 

pessoas que viviam em cada domicílio foi de 4,35 pessoas (DP = 1,46). 

Em relação ao grupo NSE-M, a média de idade das mães foi de 35,45 anos 

(DP = 7,26 anos), e a das crianças foi de 5,50 anos (DP = 0,51 anos). A média de filhos 

foi de 1,90 (DP = 0,78). A renda familiar média das mães deste grupo foi 5500,00 reais 

(DP = 1863 reais), e, em relação ao nível educacional, o grupo obteve uma média de 

14,10 anos de escolaridade (DP = 2,42 anos). Seis mães do grupo NSE-M (30%) não 

trabalhavam fora de casa, enquanto 14 (70%) trabalhavam fora de casa. A média do 

número  de  pessoas  que viviam em cada domicílio  foi  de 3,8 pessoas  (DP = 0,69). 

Detalhes sobre as características sociodemográficas dos dois grupos são apresentados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Características Sociodemográficas dos Participantes 

_____________________________________________________________________________________
                                                    Grupo NSE – B                    Grupo NSE – M 
                                                         (n=20)                                    (n=20)
_____________________________________________________________________________________

Idade da criança (anos)
M  5,20          5,50 t =  2,04           p = 0,04
DP  0,41          0,51  

Idade da mãe (anos)
M 30,95        35,45 t = 2,24            p = 0,03
DP  5,23          7,26

Escolaridade da mãe (anos)
M  8,60        14,10 t = 5,54            p = 0,001
DP  3,71                        2,42

Ocupação da mãe
Não trabalha fora          11 (55%)     6 (30%) x2 = 2,55           p = 0,11
Trabalha fora                         9 (45%)   14 (70%)

Número de filhos
M  1,75          1,90 t = 0,63            p = 0,53

   DP  0,71          0,78

Número de pessoas na casa
M                                             4,35                        3,80  t = 1,52           p = 0,13
DP                                              1,46          0,69

Renda Familiar (R$)
M             655,50                                    5.500 t =  11,46         p = 0,001
DP             312,48        1.863                                                  

_____________________________________________________________________________________
g.l. = 1

A análise  com o  Teste  t  de  Student  e  com o  teste  de  qui-quadrado  das 

diferenças nos dados sociodemográficos  revelou algumas diferenças significativas entre 

os grupos NSE-B e NSE-M. Quanto à  idade da criança foi constatada uma diferença 

significativa (t =  2,04; p = 0,04), que indica uma maior idade das crianças do grupo 

NSE-M. Na variável idade da mãe também foi encontrada uma diferença significativa 

(t =  2,24; p = 0,03), que indica uma maior idade das mães do grupo NSE-M. Outras 

diferenças  significavas  foram encontradas  em  escolaridade  da  mãe (t  =  5,54;  p  = 

0,001), indicando um maior número de anos de estudo das mães do grupo NSE-M, e em 

renda familiar (t = 11,46; p = 0,001), indicando que as famílias do grupo NSE-M têm 
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uma renda mensal  maior.  As diferenças  encontradas  na  escolaridade das mães e  na 

renda familiar haviam sido previstas por se tratarem de características  utilizadas  na 

classificação do nível socioeconômico das famílias. Nesse sentido, a discrepância entre 

os grupos era esperada e era condição necessária para o delineamento escolhido para o 

presente estudo. As diferenças na idade da criança e na idade da mãe, embora tenham 

sido significativas, não representam diferenças relevantes do ponto de vista psicológico, 

como indicam as médias apresentadas na Tabela 1. De qualquer modo, tais variáveis 

foram inseridas como covariantes nas análises das práticas coercitivas maternas e das 

crenças sobre a coerção, já que a literatura indica tais variáveis como importantes na 

determinação  desses  fatores.  Por  essa  razão,  optou-se  pela  utilização  da  análise 

multivariada de variância  (MANOVA) para a análise das diferenças entre os grupos 

quanto às práticas coercitivas e crenças sobre a coerção.

Delineamento e Procedimento

As mães  foram divididas  em dois  grupos:  grupo NSE-B  (composto  por 

mães de nível socioeconômico baixo) e  grupo NSE-M (composto por mães de nível 

socioeconômico médio/alto). Em cada grupo foram examinadas as práticas educativas 

das  mães,  e  suas  crenças  sobre  o  uso  da  coerção  como  forma  de  regular  o 

comportamento  infantil.  As  mães  foram  designadas  para  cada  grupo  através  da 

avaliação de seu nível socioeconômico de acordo com critérios baseados na escala dos 

quatro fatores de Hollingshead (1975) adaptados por Tudge e Frizzo (2002). 

As mães  foram selecionadas e contatadas  a partir  de informações  obtidas 

através das escolas. Foi enviada uma carta para as mães com uma ficha de contato para 

elas escreverem o nome e o telefone, explicando os objetivos da pesquisa, e instruindo a 

devolução da ficha de contato preenchida, caso optasse por participar do estudo, para 
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posterior agendamento da entrevista. O primeiro contato com o pesquisador aconteceu 

por  telefone,  quando  foram  agendadas  data  e  hora  das  entrevistas.  As  entrevistas 

ocorreram  na  própria  escola  ou  na  residência  da  participante,  dependendo  da 

disponibilidade e escolha da mesma. Na data, horário e local agendados, a participante 

assinou  o  Termo de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (Anexo  C),  e  respondeu  a 

Entrevista  sobre  Práticas  Educativas  Maternas,  a  Entrevista  de  Crenças  Sobre  a 

Coerção e  a  Ficha de Informações  Demográficas  da Família.  As entrevistas  foram 

gravadas em áudio e transcritas para análise. 

Considerações éticas 

Segundo  Cozby  (2003),  as  considerações  éticas  são  fundamentais  no 

planejamento,  condução e  avaliação  de  pesquisas.  Para  o  autor,  todo  estudo ao  ser 

idealizado deve considerar determinadas questões éticas como: o uso do consentimento 

livre  e  esclarecido,  engodo,  procedimentos  que  não  causem  estresse  ou  dano 

psicológico, custo benéfico da pesquisa e garantia do anonimato e sigilo. 

No presente  estudo,  o  Termo de Consentimento  Livre e  Esclarecido informa 

claramente os objetivos da pesquisa, o nome e telefone do pesquisador responsável. Da 

mesma forma, fornece uma descrição dos procedimentos do estudo e a explicação dos 

riscos e benefícios potenciais. Também é mencionado, neste documento, o oferecimento 

do pesquisador  para qualquer  esclarecimento  quando o participante  assim o desejar. 

Este termo deve ser assinado pelos participantes do estudo em duas vias, sendo que uma 

cópia  é  mantida  com o  pesquisador,  e  a  outra  com os  participantes.  Foi  garantido 

também a não identificação dos participantes, e que todo o material da pesquisa será 

mantido em sigilo na mão do pesquisador. 
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O presente projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas e recebeu parecer favorável à aprovação.  

Instrumentos 

1)  Entrevista Sobre Práticas Educativas Maternas: esta entrevista estruturada é uma 

adaptação da proposta de Alvarenga & Piccinini (2001) com questões abertas para a 

investigação  das  práticas  educativas  utilizadas  pelas  mães  na  regulação  do 

comportamento dos filhos, priorizando as práticas coercitivas, através de situações de 

conflito usuais do cotidiano de mães e crianças na fase pré-escolar. Foram apresentadas 

cinco situações que normalmente  ocorrem no cotidiano envolvendo comportamentos 

inadequados ou desobediência da criança: a) a criança recusa-se a obedecer; b) a criança 

fala  palavrões;  c)  a  criança  mexe em objetos  perigosos  expondo-se ao perigo;  d)  a 

criança  faz birra;  e)  a  criança  bate  em outra  criança.  Em cada  situação  a  mãe  será 

solicitada a responder: a) se ela já passou pelo problema descrito com seu filho; e b) o 

que ela fez ou o que faria se houvesse ocorrido tal problema. As respostas das mães 

serão submetidas à análise de conteúdo, e serão categorizadas em: a) Punição física; b) 

Ameaça de punição física; c) Punição verbal; d) Ameaça de retirada de privilégios; e) 

Ameaças religiosas ou fictícias; f) Retirada de privilégios/castigo; g) coação física. A 

estrutura das categorias  foi  construída a partir  da proposta de Alvarenga e Piccinini 

(2001).  Cópia  da  entrevista  no  Anexo  D.  A  estrutura  das  categorias  de  práticas 

coercitivas encontra-se no Anexo G. 

2) Entrevista  das Crenças Sobre a Coerção: esta entrevista semi-estruturada investigou 

o que as mães pensam sobre o uso da coerção como prática educativa,  sua eficácia na 

regulação do comportamento infantil, bem como vantagens e desvantagens desse tipo 

de estratégia.  A entrevista  era  composta  por oito questões.  A primeira  parte buscou 
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informações sobre as crenças das mães a respeito do uso da palmada, seus efeitos, e 

investigando vantagens e desvantagens de seu uso. A segunda parte busca informações 

sobre  as  crenças  das  mães  a  respeito  do  uso  da  retirada  de  privilégios/castigo, 

investigando  os  mesmos  pontos  da  primeira  questão.  As  respostas  das  mães  foram 

submetidas  à  análise  de  conteúdo,  As  respostas  sobre  a  punição  física  foram 

classificadas em: a) danos causados pela punição física; b) Ineficácia da punição física; 

c) Eficácia da punição física; d) Justificativas religiosas para o uso da punição física; e) 

Justificativas emocionais para o uso da punição física; f) Limites para a punição física; 

g)  Punição  física  justificada  pelo  comportamento  da  criança.  As  respostas  sobre  a 

retirada  de  privilégios/castigos  foram  classificadas  nas  categorias:  a)  Eficácia  do 

castigo; b) Limites para o castigo; c) Ineficácia do castigo; d) Castigo como alternativa 

para  a  punição  física;  e)  Castigos  justificados  pelo  comportamento  da  criança.  A 

estrutura das categorias foi construída a partir do estudo de Guerra et al. (1995). Cópia 

da  entrevista  no  Anexo  E.  A  estrutura  das  categorias  de  crenças  sobre  a  coerção 

encontra-se no Anexo H. 

3)  Ficha  de  Informações  Demográficas  da  Família:  visa  obter  informações 

demográficas da família, tais como: idade, profissão e nível de instrução dos pais, renda 

familiar, sexo e idade da criança. Cópia no Anexo F.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

Os  resultados  serão  apresentados  em  duas  partes.  Na  primeira  parte 

examinam-se  as  práticas  coercitivas  mencionadas  pelas  mães  nas  cinco  situações 

investigadas  através da  Entrevista  sobre práticas educativas maternas,  e  as relações 

entre as variáveis sociodemográficas, com destaque para o nível socioeconômico, e tais 

práticas.  Na  segunda  parte  examinam-se  as  crenças  maternas  sobre  a  coerção 

investigadas através da Entrevista das crenças maternas sobre a coerção e as relações 

entre variáveis sociodemográficas, destacando o nível socioeconômico, e tais crenças.  

Parte I – Análise das práticas coercitivas maternas

Nesta  seção  são  examinadas  as  respostas  das  mães  à  Entrevista  sobre 

práticas educativas maternas. A entrevista investigou as práticas coercitivas utilizadas 

pelas  mães  em  cinco  situações  estruturadas  que  envolviam  comportamentos 

inadequados ou desobediência por parte da criança:  1) a criança não obedece a uma 

ordem; 2) a criança fala um palavrão; 3) a criança se expõe a um perigo; 4) a criança  

faz birra; 5) a criança agride outra criança. 

O  objetivo  foi  examinar  possíveis  diferenças  nas  práticas  coercitivas 

maternas  entre  o grupo de nível  socioeconômico baixo (NSE-B) e o grupo de nível 

socioeconômico  médio  (NSE-M).  A  hipótese  era  que  as  mães  do  grupo  NSE-B, 

comparadas  com  as  mães  do  grupo  NSE-M  utilizassem  maior  número  de  práticas 

coercitivas. 

As respostas das mães à entrevista foram examinadas através de análise de 

conteúdo. Inicialmente as respostas foram examinadas a fim de se criar uma estrutura de 

categorias  que  seria  utilizada  para  a  classificação  de  todas  as  práticas  coercitivas 
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citadas, com base na classificação de Alvarenga e Piccinini (2001). A partir do material 

examinado foram construídas sete categorias de práticas coercitivas:  a)punição física;  

b)ameaça de punição física; c)punição verbal; d) ameaça de retirada de privilégios;  

e)ameaças religiosas ou fictícias; f)retirada de privilégios/castigo; g) coação física. O 

anexo  G  apresenta  a  definição  de  cada  categoria  e  os  critérios  utilizados  para  a 

codificação das práticas coercitivas maternas.    

A classificação das práticas coercitivas relatadas pelas mães foi realizada por 

dois codificadores  que receberam treinamento,  e que desconheciam o grupo ao qual 

cada mãe pertencia. O índice de fidedignidade entre os codificadores foi calculado com 

uma amostra de 30% das entrevistas e atingiu 0,90 (Kappa).

 A  partir  da  análise  de  conteúdo  das  respostas  das  mães  a  essas  cinco 

situações,  foram  identificadas  268  práticas  coercitivas  das  quais  54%  (146)  foram 

relatadas pelo grupo NSE-B e 46% (122) pelo grupo NSE-M. 

A Tabela 2 apresenta a freqüência e a porcentagem de práticas coercitivas 

classificadas nas sete categorias para cada umas das cinco situações e para o total das 

cinco situações. A Figura 1 ilustra a distribuição de porcentagem de práticas coercitivas 

maternas  nas  cinco  situações.  As  figuras  2,  3,  4,  5  e  6  ilustram a  distribuição  de 

porcentagem de práticas coercitivas maternas em cada uma das situações examinadas.

  Examinando-se os percentuais totais das práticas coercitivas em cada grupo 

constata-se que a categoria punição verbal foi a categoria mais citadas nos dois grupos 

(NSE-B: 35%; NSE-M: 37%). Enquanto no grupo NSE-B a segunda categoria  mais 

citada foi a punição física (25%), no grupo NSE-M foi a retirada de privilégios/castigo 

(23%).  Já  a  terceira  categoria  mais  citada  no  grupo  NSE-B  foi  a  retirada  de 

privilégios/castigo (23%),  enquanto  no  grupo  NSE-M  foi  a  punição  física  (17%). 

Destaca-se ainda, em particular, diferenças entre os dois grupos na categoria ameaça de 
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retirada  de  privilégios  (NSE-B:  5%;  NSE-M:  11%).  Nas  outras  categorias  as 

porcentagens são iguais ou muito semelhantes: ameaça de punição física (NSE-B: 6%; 

NSE-M: 6%),  ameaça religiosa ou fictícia  (NSE-B: 3%; NSE-M: 4%),  coação física  

(NSE-B: 3%; NSE-M: 3%).

Os percentuais totais em cada categoria mostram que, independentemente do 

grupo  a  que  pertenciam  as  mães,  as  práticas  coercitivas  mencionadas  com  maior 

freqüência  foram  a  punição  verbal (35%),  retirada  de  privilégios/castigo (23%)  e 

punição  física (22%).  Logo  após  vieram  ameaça  de  retirada  de  privilégios  (8%), 

ameaça de punição física (6%), ameaça religiosa ou fictícia (4%), e coação física (2%). 
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Tabela 2. Freqüências e Percentuais de Respostas dos Dois Grupos em Cada uma das Categorias de Práticas Coercitivas 

Práticas coercitivas
Punição 

Física
Ameaça de 

punição física
Punição
 verbal

Ameaça de retirada 
de privilégios

Ameaça religiosa 
ou fictícia

Retira de 
privilégios/castigo

Coação
 física Total 

Total nas cinco situações
NSE-B 37 (25%) 9 (6%) 49 (35%) 8 (5%) 5 (3%) 34 (23%) 4 (3%) 146
NSE-M 21 (17%) 7 (6%) 45 (37%) 14 (11%) 5 (4%) 28 (23%) 2 (2%) 122

Situação 1 – criança não obedece
NSE-B 15 (37%) 4 (10%) 8 (20%) 3 (8%) 0 (0) 8 (20%) 2 (5%) 40
NSE-M 8 (21%) 4 (11%) 8 (21%) 8 (21%) 0 (0) 8 (21%) 2 (5%) 38
Situação 2 – criança fala palavrões
NSE-B 6 (18%) 2 (6%) 12 (37%) 2 (6%) 4 (12%) 7 (21%) 0 (0) 33
NSE-M 1 (4%) 0 (0) 16 (57%) 0 (0) 4 (14%) 7 (25%) 0 (0) 28
Situação 3 – criança em perigo
NSE-B 2 (11%) 1 (5%) 12 (63%) 0 (0) 0 (0) 4 (21%) 0 (0) 19
NSE-M 3 (30%) 0 (0) 6 (60%) 0 (0) 0 (0) 1 (10%) 0 (0) 10
Situação 4 – criança faz birra
NSE-B 3 (19%) 1 (6%) 9 (56%) 1 (6%) 0 (0) 2 (13%) 0 (0) 16
NSE-M 6 (25%) 2 (8%) 7 (29%) 5 (21%) 0 (0) 4 (17%) 0 (0) 24
Situação 5 – criança brigando
NSE-B 11 (29%) 1 (3%) 8 (21%) 2 (5%) 1 (3%) 13 (34%) 2 (5%) 38
NSE-M 3 (14%) 1 (5%) 8 (35%) 1 (5%) 1 (5%) 8 (36%) 0 (0) 22

Grupo NSE-B: n = 20    Grupo NSE-M: n = 20  

54



0

5

10

15

20

25

30

35

40

Punição
física

Ameaça de
punição

física

Punição
verbal

Ameaça de
retirada de
privilégios

Ameaça
religiosa ou

fictícia

Retirada de
privilégios

coação
física

Grupo NSE-B Grupo NSE-M
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Situação Estruturada 5 – Criança Brigando com outra Criança
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Considerando-se os percentuais totais das práticas coercitivas em cada grupo 

na Situação 1 (Figura 2) a criança não obedece a uma ordem, destacam-se diferenças 

mais marcantes nas categorias punição física (NSE-B: 37%; NSE-M: 21%), e ameaça 

de  retirada  de  privilégios (NSE-B:  8%;  NSE-M:  21%).  Nas  demais  categorias  os 

resultados são muito semelhantes:  ameaça de punição física (NSE-B: 10%; NSE-M: 

11%), punição verbal (NSE-B: 20%; NSE-M: 21%), ameaça religiosa ou fictícia (NSE-

B:  0;  NSE-M:  0),  retirada  de  privilégios/castigo (NSE-B:  20%;  NSE-M:  21%)  e 

coação física (NSE-B: 5%; NSE-M: 5%). Independentemente do grupo, foram relatadas 

com maior freqüência as categorias punição física (29,5%), e punição verbal e retirada 

de privilégios/castigo ambas com (23%).  

 Na Situação 2 (Figura 3)  a criança fala um palavrão,  comparando os dois 

grupos,  constata-se  que  as  categorias  punição  física  (NSE-B:  18%;  NSE-M:  4%), 

ameaça de punição física (NSE-B: 6%; NSE-M: 0), e ameaça de retirada de privilégios  

(NSE-B: 6%; NSE-M: 0) foram mais  freqüentes no grupo NSE-B do que no grupo 

NSE-M. Já a categoria  punição verbal foi mais freqüente no grupo NSE-M (57%) do 

que no grupo NSE-B (37%). As Demais categorias obtiveram freqüências semelhantes 

nos dois grupos: ameaça religiosa ou fictícia (NSE-B: 12%; NSE-M: 14%), retirada de 

privilégios/castigo  (NSE-B: 21%; NSE-M: 25%) e  coação física (NSE-B: 0; NSE-M: 

0%). Independentemente do grupo, foram relatadas com maior freqüência as categorias 

punição verbal (46%), e retirada de privilégios/castigo (23%) 

Na Situação 3 (Figura 4)  a criança se expõe a um perigo, comparando os 

grupos, observa-se que a categoria  punição física  (NSE-B: 11%; NSE-M: 30%) foi 

mais freqüente no grupo NSE-M, enquanto a categoria  retirada de privilégios/castigo  

(NSE-B: 21%; NSE-M: 10%) mais freqüente no grupo NSE-B. As demais categorias 

obtiveram resultados semelhantes: ameaça de punição física (NSE-B: 5%; NSE-M: 0),  
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punição  verbal  (NSE-B:  63%;  NSE-M:  60%),  ameaça  de  retirada  de 

privilégios/castigo  (NSE-B: 0;  NSE-M: 0),  ameaça religiosa  ou fictícia  (NSE-B: 0; 

NSE-M: 0), e  coação física  (NSE-B: 0; NSE-M: 0). Independentemente do grupo, a 

categoria mais citada foi a punição verbal (62%). 

Na situação 4 (Figura 5)  a criança faz birra, comparando os dois grupos, 

observam-se maiores diferenças nas categorias  punição física  (NSE-B: 19%; NSE-M: 

25%),  punição  verbal  (NSE-B:  56%;  NSE-M:  29%),  e  ameaça  de  retirada  de 

privilégios/castigo (NSE-B: 6%; NSE-M: 21%). Demais categorias obtiveram índices 

semelhantes:  ameaça de punição física  (NSE-B: 6%; NSE-M: 8%),  ameaça religiosa 

ou fictícia (NSE-B: 0; NSE-M: 0), retirada de privilégio/castigo(NSE-B: 13%; NSE-M: 

17%) e coação física (NSE-B: 0; NSE-M: 0). Independentemente do grupo, a categoria 

mais citada pelas mães foi punição verbal (37%), seguida pela punição física (20%).

  Interessante notar que, de todas as situações, as Situações 3 e 4 são as 

únicas em que o grupo NSE-M cita mais respostas da categoria punição física do que o 

grupo NSE-B, e a Situação 4 é a única em que o NSE-M cita um maior número de 

práticas coercitivas do que o grupo NSE-B. 

Na situação 5 (Figura 6)  a criança agride outra criança, comparando os 

grupos, encontram-se maiores diferenças nas categorias:  punição física  (NSE-B: 29%; 

NSE-M: 14%) e  punição verbal  (NSE-B: 21%; NSE-M: 35%). As demais categorias 

obtiveram freqüências semelhantes:  ameaça de punição física  (NSE-B: 3%; NSE-M: 

5%), ameaça de retirada de privilégios  (NSE-B: 5%; NSE-M: 5%), ameaça religiosa  

ou fictícia (NSE-B: 3%; NSE-M: 5%),  retirada de privilégio/castigos  (NSE-B: 34%; 

NSE-M:  36%),  e  coação  física  (NSE-B:  5%;  NSE-M:  0%).  Independentemente  do 

grupo, a categoria mais citada pelas mães foi a  retirada de privilégios/castigo  (35%), 

seguida pela punição verbal (26%).
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Examinando conjuntamente os totais de práticas coercitivas de cada grupo e 

em cada situação, observa-se que as três situações que evocaram um maior número de 

respostas de práticas coercitivas nas mães do grupo NSE-B foram: criança não obedece 

a uma ordem  (27%),  criança fala palavrões  (23%),  e criança agride outra criança 

(26%). Para o grupo NSE-M, as três situações que evocaram maior número de respostas 

de práticas coercitivas foram:  criança não obedece a uma ordem (31%),  criança fala  

palavrões (23%), e criança faz birra (20%). 

Em resumo, quanto à comparação entre os dois grupos nas cinco situações, 

verifica-se  que  em quatro  delas  (criança  não  obedece  a  uma  ordem,  criança  fala  

palavrões, a criança se expõe a um perigo e criança brigando com outra criança) o 

grupo NSE-B mencionou práticas  coercitivas  com maior  freqüência  do que o grupo 

NSE-M.  Em  apenas  uma  das  situações  (a  criança  faz  birra),  como  descrito 

anteriormente,  os resultados não se mostraram consistentes com a expectativa inicial 

mostrando que, contrário ao esperado, o grupo de NSE-M apresentou maior freqüência 

de práticas coercitivas do que o grupo de NSE-B. 

Com o objetivo de avaliar as diferenças nas médias das práticas coercitivas 

entre os dois grupos, foi realizada uma análise de variância multivariada (MANOVA) 

com as freqüências médias de cada prática coercitiva no total das cinco situações. As 

variáveis idade da mãe e idade da criança foram incluídas como covariantes. A Tabela 

3 apresenta a média, o desvio padrão, o valor de F e o nível de significância do total de 

práticas  educativas  coercitivas  mencionadas  pelos  dois  grupos  nas  cinco  situações. 

Optou-se por um teste paramétrico após a elaboração de histogramas das distribuições 

de cada uma das categorias de práticas educativas nos dois grupos, e a constatação de 

que tratavam-se de distribuições  normais  ou aproximadamente  normais  em todos os 

casos. 
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Tabela 3. Incidência Média, Desvio Padrão, Valor de F e Nível de Significância do 
Total de Práticas Educativas Coercitivas Mencionadas pelos Dois Grupos nas 

Cinco Situações

Grupo NSE-B 
Média (D.P)

Grupo  NSE-M 
Média (D.P) F p <

Práticas educativas coercitivas
Punição física 1,85 (1,08) 1,05 (0,75) 2,87 0,04
Ameaça de punição física 0,45 (0,68) 0,35 (0,58) 0,15 0,92
Punição verbal 2,45 (1,53) 2,25 (0,85) 0,57 0,63
Ameaça de retirada de privilégios 0,40 (0,82) 0,80 (1,05) 0,98 0,41
Ameaças religiosas ou fictícias 0,25 (0,55) 0,25 (0,55) 0,59 0,62
Retirada de privilégios/castigo 1,65 (1,30) 1,40 (1,23) 2,21 0,10
Coação física 0,20 (0,41) 0,10 (0,30) 0,69 0,55

Total de práticas coercitivas 7,25 (2,88) 6,25 (2,82) 0,66 0,58

g.l. = 1

Os resultados  demonstraram não haver  diferença  significativa  no total  de 

práticas coercitivas mencionadas pelas mães nos dois grupos (F = 0,66; p = 0,58). A 

análise  das  frequências  médias  gerais  indica  que  o  grupo  NSE-B  apresentou  uma 

incidência média maior de práticas coercitivas do que o grupo NSE-M (M = 7,25 e M = 

6,25 respectivamente), no entanto, essa diferença não foi significativa. 

Com relação a cada uma das categorias de práticas coercitivas, a única que 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos foi a punição física 

(F = 2,87; p = 0,04). As mães do grupo NSE-B relataram, de modo geral, mais punição 

física do que as mães do grupo NSE-M (M = 1,85 e M = 1,05 respectivamente). Nas 

outras categorias embora tenham ocorrido diferenças entre as médias dos grupos, estas 

não foram estatisticamente significativas: ameaça de punição física (F = 0,15; p = 0,92), 

punição verbal (F = 0,57; p = 0,63), ameaça de retirada de privilégios (F = 0,98; p = 

0,41),  ameaça religiosa ou fictícia  (F = 0,59; p = 0,62),  retirada de privilégio/castigo  

(F= 2,21; p = 0,10) e coação física (F = 0,69; p = 0,55).
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Essas  diferenças  apoiam apenas  parcialmente  a  hipótese  inicial  de  que  o 

grupo NSE-B relataria maior utilização de práticas coercitivas do que o grupo NSE-M, 

visto que os resultados indicam que a única diferença entre esses dois grupos reside na 

maior utilização da punição física  como forma de controle do comportamento infantil 

pelo grupo NSE-B quando comparado ao grupo NSE-M.

Relações entre as variáveis sociodemográficas e as práticas coercitivas

Com  o  objetivo  de  verificar  eventuais  relações  entre  as  variáveis 

sociodemográficas  e  as  práticas  coercitivas,  foi  realizado  o  teste  correlacional  de 

Pearson entre as variáveis  idade da criança, número de pessoas na casa, número de  

filhos,  idade da mãe, escolaridade da mãe e renda familiar e  as sete categorias  de 

práticas coercitivas.  A expectativa inicial  era de que fossem encontradas correlações 

negativas entre as variáveis sociodemográficas escolaridade da mãe e renda familiar e 

as  práticas  coercitivas,  já  que  são  variáveis  utilizadas  para  a  classificação  do  nível 

socioeconômico das participantes. As correlações forem feitas levando em consideração 

todos  participantes,  desconsiderando  os  grupos.  Esta  segunda  etapa  da  análise, 

desconsiderando a divisão da amostra em grupos, foi utilizada como uma alternativa ao 

Hollingshead, para que pudesse ser verificado o impacto de cada indicador específico 

do nível socioeconômico (ex. renda, escolaridade, etc.) sobre as práticas coercitivas.

A  Tabela  4  apresenta  as  correlações  entre  as  características 

sociodemográficas  dos  participantes  e  as  práticas  coercitivas  relatadas 

independentemente dos grupos. Os dados demonstram apenas uma correlação negativa 

entre escolaridade da mãe e punição física (r = -0,41 p < 0,01). 
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Tabela 4. Correlações Entre Características Sociodemográficas dos Participantes e 
as Práticas Coercitivas Independentemente dos Grupos

Número de 
filhos

Idade 
da mãe

Escolaridade da 
mãe 

Renda 
familiar

Punição física -0,06 -0,23    -0,41** -0,27

Ameaça de punição física -0,01 -0,01 -0,17 -0,08

Punição verbal -0,09  0,04  0,15 -0,23

Ameaça de retirada de 
privilégios  0,25  0,19 -0,06  0,30

Ameaça religiosa ou fictícia  0,11  0,17  0,05 -0,07

Retirada de 
privilégios/castigo

-0,14 -0,05 -0,03 -0,10

Coação física  0,05 -0,06 -0,13 -0,05

Total de práticas coercitivas -0,02 -0,02 -0,16 -0,06

* p < 0,05      ** p < 0,01

Nos  resultados  era  esperado  que  houvesse  correlações  com  as  variáveis 

escolaridade  da  mãe  e  renda  familiar,  entretanto  somente  a  primeira  apresentou 

resultados estatisticamente significativos em relação às práticas coercitivas,  e mesmo 

assim, apenas em relação a prática punição física.
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Parte II – Análise das crenças maternas sobre a coerção

Nesta seção são examinadas as respostas das mães à Entrevista das Crenças 

Sobre a Coerção. A entrevista investigou o que as mães pensam sobre o uso da coerção 

como prática educativa, sua eficácia na regulação do comportamento infantil, bem como 

vantagens e desvantagens desse tipo de estratégia. 

O objetivo foi examinar possíveis diferenças nas crenças maternas sobre a 

coerção  entre  o  grupo de  nível  socioeconômico  baixo  (NSE-B)  e  o  grupo de nível 

socioeconômico  médio  (NSE-M).  A  hipótese  era  que  as  mães  do  grupo  NSE-B, 

comparadas com as mães do grupo NSE-M, apresentariam um maior número de crenças 

descrevendo a coerção como método eficaz na regulação do comportamento infantil 

inadequado.   

As respostas das mães à entrevista foram analisadas através de análise de 

conteúdo. Inicialmente as respostas foram examinadas a fim de se criar uma estrutura de 

categorias que seria utilizada para a classificação de todas as crenças sobre a coerção 

citadas. A partir do material examinado foram construídas sete categorias de crenças 

maternas sobre a punição física, e cinco categorias de crenças maternas sobre a retirada 

de privilégios. 

As categorias de crenças maternas sobre a punição física são as seguintes: a)  

danos causados pela punição física: a.1 – danos físicos; a.2 – danos psicológicos; a.3 –  

danos comportamentais;  b)ineficácia da punição física; c)eficácia da punição física;  

d)justificativas religiosas para o uso da punição física; e)justificativas emocionais para  

o uso da punição física; f)limites para a punição física; g)punição física justificada 

pelo comportamento da criança. 

As Categorias  de crenças  maternas  sobre a retirada  de privilégios  são as 

seguintes:  a)eficácia  do  castigo;  b)limites  para  o  castigo;  c)Ineficácia  do  castigo;  
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d)castigo  como  alternativa  para  a  punição  física;  e)castigo  justificado  pelo  

comportamento da criança.  O anexo H apresenta a definição de cada categoria e os 

critérios utilizados para a codificação das crenças maternas sobre a coerção.    

A  classificação  das  crenças  sobre  a  coerção  relatadas  pelas  mães  foi 

realizada  por  dois  codificadores  que  receberam treinamento,  e  que  desconheciam o 

grupo ao qual cada mãe pertencia. O índice de fidedignidade entre os codificadores foi 

calculado com uma amostra  de 30% das  entrevistas  e  atingiu  0,87 (Kappa)  para as 

crenças  sobre  a  punição  física  e  0,89  (Kappa)  para  as  crenças  sobre  a  retirada  de 

privilégios. 

 A partir da análise de conteúdo das respostas das mães a essa entrevista, 

foram identificadas 320 crenças maternas sobre a coerção das quais 52% (165) foram 

relatadas pelo grupo NSE-B, e 48% (155) pelo grupo NSE-M. Desse total de respostas 

(320), 56% (180) foram crenças em relação a punição física e 44% (140) foram crenças 

sobre a retirada de privilégios. Do total de repostas sobre a punição física, 51% (91) 

foram relatadas pelo grupo NSE-B e 49% (89) pelo grupo NSE-M. Do total de respostas 

sobre a retirada de privilégios, 53% (74) foram relatadas pelo grupo NSE-B e 47% (66) 

pelo grupo NSE-M. 

Crenças maternas sobre a punição física

A Tabela 5 apresenta a freqüência e percentuais dos dois grupos em cada 

uma das categorias de crenças sobre a punição física. A Figura 7 ilustra a distribuição 

das  porcentagens  de  crenças  sobre  a  punição  física  em  cada  categoria.  Os  dados 

demonstram que na categoria danos físicos o grupo NSE-B obteve 2% das respostas, já 

o grupo NSE-M não apresentou nenhuma resposta nesta categoria. Em relação a danos 

psicológicos o grupo NSE-B apresentou 11% das respostas e o grupo NSE-M 17%, 
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enquanto em danos comportamentais o grupo NSE-B obteve 8% e o grupo NSE-M 7%. 

Na  categoria  ineficácia  da  punição  física o  grupo  NSE-B  apresentou  sua  maior 

porcentagem de respostas  com 23%, enquanto o grupo NSE-M obteve  22%. Já  em 

relação à categoria eficácia da punição física, o grupo NSE-M registrou o maio número 

de respostas com 31%, enquanto o grupo NSE-B obteve 21%. A categoria justificativas  

religiosas para o uso da punição física  apresentou os resultados mais baixos em ambos 

os grupos: NSE-B com 2% de respostas; e NSE-M com 1% de respostas.  Justificas  

emocionais para o uso da punição física apresentou 7% para o grupo NSE-B, e 6% para 

o grupo NSE-M. Na categoria limites para a punição física o grupo NSE-B obteve 11% 

das respostas enquanto o grupo NSE-M 8% das respostas. Por fim, em punição física 

justificada  pelo  comportamento  da  criança o  grupo  NSE-B  apresentou  15%  das 

respostas enquanto o grupo NSE-M 8% das respostas. 

Tabela 5. Freqüências e Percentuais de Respostas dos Dois Grupos em Cada uma 
das Categorias de Crenças Sobre a Punição Física

Grupos

Crenças sobre a punição física NSE-B NSE-M

Danos físicos 2 (2%) 0 (0)

Danos psicológicos 10 (11%) 15 (17%)

Danos comportamentais 7 (8%) 6  (7%)

Ineficácia da punição física 21 (23%) 20 (22%)

Eficácia da punição física 19 (21%) 28 (31%)

Justificativas religiosas 2 (2%) 1 (1%)

Justificativas emocionais 6 (7%) 5 (6%)

Limites para a punição física 10 (11%) 7 (8%)

Justificada pelo comportamento 
da criança

14 (15%) 7 (8%)

Total 91 89

Grupo NSE-B: n = 20    Grupo NSE-M: n = 20  
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Figura 7. Percentuais das Categorias de Crenças sobre a Punição Física

Com o objetivo  de  avaliar  as  diferenças  nas  médias  das  crenças  sobre  a 

punição física entre os dois grupos foi realizada uma análise de variância multivariada 

(MANOVA) com as freqüências médias de cada crença. As variáveis  idade da mãe e 

idade da criança foram incluídas como covariantes. Optou-se por um teste paramétrico 

após  a  elaboração  de  histogramas  das  distribuições  de  cada  uma  das  categorias  de 

crenças sobre a punição física nos dois grupos, e a constatação de que tratavam-se de 

distribuições normais ou aproximadamente normais em todos os casos. 

A Tabela 6 apresenta a média, desvio padrão, valor de F e a significância do 

total de crenças sobre a punição física nos dois grupos. Os resultados demonstraram não 

haver diferença significativa no total  de crenças sobre a punição física mencionadas 

pelas  mães  (F = 2,20; p = 0,10).  A análise  das médias  em cada uma categorias  de 

crenças não revelou nenhuma diferença significativa entre os grupos. Os grupos NSE-B 

e NSE-M apresentaram médias muito semelhantes em todas as categorias específicas de 

crenças sobre a punição física que foram analisadas: danos físicos (F = 0,83; p = 0,48), 

danos psicológicos (F = 1,25; p = 0,30), danos comportamentais (F = 1,15; p = 0,34), 
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ineficácia da punição física  (F = 0,43; p = 0,73),  eficácia da punição  (F = 2,26; p = 

0,09),  justificativas  religiosas  para  o  uso  da  punição  física  (F  =  0,19;  p  =  0,90), 

justificativas emocionais para o uso da punição física  (F = 0,99; p = 0,40), limites para 

a punição  (F = 0,93; p = 0,43), e  punição física justificada pelo comportamento da 

criança (F = 1,08; p = 0,37).

Tais  resultados  se  contrapõem à  hipótese  inicial  de  que  o  grupo NSE-B 

relataria  maior  número de crenças em relação à eficácia  da punição física do que o 

grupo NSE-M. 

Tabela 6. Incidência Média, Desvio Padrão, Valor de F e Nível de Significância do 
Total de Crenças Maternas Sobre a Punição Física Mencionadas pelos Dois 

Grupos 

Grupo NSE-B 
Média (D.P)

Grupo  NSE-M 
Média (D.P) F p <

Crenças sobre punição física
Danos físicos da punição física 0,10 (0,30) 0,00 (0,00) 0,83 0,48
Danos psicológicos da punição física 0,50 (0,51) 0,75 (0,78) 1,25 0,30
Danos comportamentais da punição 
física 0,35 (0,58) 0,30 (0,57) 1,15 0,34

Ineficácia da punição física 1,05 (1,05) 1,00 (0,79) 0,43 0,73
Eficácia da punição física 0,95 (0,99) 1,56 (1,29) 2,26 0,09
Justificativas religiosas para uso da 
punição física 0,10 (0,30) 0,05 (0,22) 0,19 0,90

Justificativas emocionais para o uso da 
punição física 0,30 (0,57) 0,25 (0,44) 0,99 0,40

Limites para a punição física 0,50 (0,68) 0,35 (0,58) 0,93 0,43
Punição física justificada pelo 
comportamento da criança 0,70 (0,97) 0,35 (0,58) 1,08 0,37

Total de crenças da punição física 4,60 (1,50) 4,45 (1,31) 2,20 0,10

g.l. = 1
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Crenças maternas sobre retirada de privilégio/castigo

A Tabela 7 apresenta as freqüências e os percentuais  dos dois grupos em 

cada  uma das categorias  de crenças  sobre retirada  de privilégio/castigo.  A Figura 8 

ilustra a distribuição de porcentagem de crenças sobre os castigos em cada categoria. Os 

dados  demonstram que a  categoria  eficácia  do castigo foi  aquela  que obteve  maior 

frequência em ambos os grupos: NSE-B com 50% das respostas; e NSE-M com 63% 

das respostas. Na categoria  limites para o castigo os grupos apresentaram resultados 

semelhantes: NSE-B com 15% das respostas, e o grupo NSE-M 14% das respostas. A 

categoria ineficácia do castigo apresentou 3% das respostas no grupo NSE-B, e 8% no 

grupo NSE-M. Em relação à categoria castigo como alternativa para a punição física, o 

grupo NSE-B obteve 23% das respostas,  enquanto o grupo NSE-M obteve 12% das 

respostas. Por fim, na categoria  castigo justificado pelo comportamento da criança o 

grupo NSE-B apresentou 9% das respostas, enquanto o grupo NSE-M apresentou 3% 

das respostas. 

Tabela 7. Freqüências e Percentuais de Respostas dos Dois Grupos em Cada uma 
das Categorias de Crenças Sobre o Castigo

Grupos

Crenças sobre   o castigo  NSE-B NSE-M

Eficácia do castigo 37 (50%) 42 (63%)

Limites para o castigo 11 (15%) 9 (14%)

Ineficácia do castigo 2 (3%) 5 (8%)

Castigo como alternativa para 
punição física

17 (23%) 8 (12%)

Justificado pelo comportamento 
da criança

7 (9%) 2 (3%)

Total 74 66

Grupo NSE-B: n = 20    Grupo NSE-M: n = 20  
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Figura 8. Percentuais das Categorias de Crenças sobre o Castigo

Com o objetivo  de  avaliar  as  diferenças  nas  médias  das  crenças  sobre  a 

retirada  de  privilégio/castigo  entre  os  dois  grupos,  foi  realizada  uma  análise  de 

variância multivariada (MANOVA) com as freqüências medias de cada crença. Optou-

se por um teste paramétrico após a elaboração de histogramas das distribuições de cada 

uma das categorias de crenças sobre a retirada de privilégio/castigo nos dois grupos, e a 

constatação de que tratavam-se de distribuições normais ou aproximadamente normais 

em todos os casos. 

A tabela 8 apresenta a média, desvio padrão, valor de F e a significância do 

total de crenças sobre o castigo nos dois grupos. Os resultados demonstraram não haver 

diferença significativa no total de crenças sobre o castigo mencionadas pelas mães nos 

dois grupos (F = 1,22; p = 0,31). 

Com  relação  a  cada  uma  das  categorias  de  crenças  sobre  a  retirada  de 

privilégio/castigo, a única que apresentou diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos  foi  eficácia  do castigo  (F = 3,10;  p = 0,03).  As mães  do grupo NSE-M 

(M=2,10) relataram, de modo geral, mais crenças de eficácia do castigo, do que as mães 
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do grupo NSE-B (M=1,85). Nas outras categorias embora tenham ocorrido diferenças 

entre as médias dos grupos, estas não foram estatisticamente significativas: limites para 

o castigo (F = 0,19; p = 0,90), ineficácia do castigo (F = 2,25; p = 0,09), castigo como 

alternativa  para  punição  física  (F  =  1,76;  p  =  0,17)  e  castigo  justificado  pelo  

comportamento da criança (F = 0,96; p = 0,41). 

Portanto, a hipótese inicial do estudo referente às crenças maternas recebeu 

pouco apoio dos dados. A análise das categorias de crenças sobre a punição física não 

revelaram diferenças entre os grupos, e nas categorias de crenças sobre o castigo houve 

apenas uma diferença significativa na categoria.  Embora não tenham sido encontradas 

diferenças significativas entre os grupos para nenhuma das categorias de crenças sobre a 

punição  física,  nas  crenças  sobre o castigo,  na categoria  eficácia  do castigo,  foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos, em que o grupo NSE-M apresenta 

uma media maior de respostas.  

Tabela 8. Incidência Média, Desvio Padrão, Valor de F e Nível de Significância do 
Total de Crenças Maternas Sobre o Castigo Mencionadas pelos Dois Grupos 

Grupo NSE-B 
Média (D.P)

Grupo  NSE-M 
Média (D.P) F p <

Crenças sobre o castigo
Eficácia do castigo 1,85 (0,74) 2,10 (0,96) 3,10 0,03
Limites para o castigo 0,55 (0,60) 0,45 (0,60) 0,19 0,90
Ineficácia do castigo 0,10 (0,30) 0,25 (0,63) 2,25 0,09
Castigo como alternativa para a 
punição física 0,85 (0,81) 0,40 (0,50) 1,76 0,17

Castigo justificado pelo 
comportamento da criança 0,35 (0,58) 0,10 (0,30) 0,96 0,41

Total de crenças do castigo 3,70 (0,86) 3,30 (0,97) 1,22 0,31

g.l. = 1
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Relações entre as variáveis sociodemográficas e as crenças sobre a coerção

Com  o  objetivo  de  verificar  eventuais  relações  entre  as  variáveis 

sociodemográficas  e  as  práticas  coercitivas,  foi  realizado  o  teste  de  correlação  de 

Pearson entre  as variáveis número de filhos,  idade da mãe, escolaridade da mãe e  

renda  familiar e  as  sete  categorias  das  crenças  sobre  a  punição  física  e  as  cinco 

categorias  de  crenças  sobre  castigos.  A  expectativa  inicial  era  de  que  fossem 

encontradas correlações negativas entre as variáveis sociodemográficas escolaridade da 

mãe e  renda  familiar e  as  crenças  sobre  a  eficácia  da  punição  física,  já  que  são 

variáveis utilizadas para a classificação do nível socioeconômico das participantes. 

A  tabela  9  apresenta  os  dados  obtidos  através  das  correlações 

desconsiderando os dois grupos, e apontam uma correlação negativa entre o total de 

crenças sobre a punição física e  idade da mãe  (r = 0,38 p < 0,05), e uma correlação 

positiva entre eficácia do castigo e número de filhos (r = 0,35; p < 0,05). 
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Tabela 9. Correlações Entre Características Sociodemográficas dos Participantes e 
Crenças Sobre a Coerção 

Os resultados obtidos apoiam em parte as expectativas iniciais  do estudo. 

Embora  no grupo NSE-B tenha apresentado correlações significativas entre variáveis 

sociodemográficas e crenças sobre a coerção, apenas no total de crenças sobre a punição 

física  foi  obtida  correlação  significativa  com  uma  variável  indicadora  do  nível 

socioeconômico  a  renda  familiar.  Ou  seja,  as  crenças  sobre  a  coerção  estão  mais 

relacionados com outros fatores como o número de filhos e idade da mãe do que com o 

nível  socioeconômico.  Em  relação  ao  grupo  NSE-M,  a  variável  renda  familiar  

correlacionou-se  positivamente  com  limites  para  a  punição  física e  castigo  como 

alternativa para a punição física, resultado esperado já que a expectativa inicial era de 

que quanto maior o nível socioeconômico, mais crenças favoráveis ao uso de castigo em 

Número de 
filhos

Idade da 
mãe

Escolaridade 
da mãe

Renda 
familiar

Punição física

Danos físicos 0,05 -0,09 -0,20 -0,20
Danos psicológicos -0,13 -0,16 0,01 0,01
Danos comportamentais 0,07 0,17 0,03 -0,07
Ineficácia da punição física -0,10 0,01 0,03 -0,03
Eficácia da punição física -0,11 -0,21 0,16 0,17
Justificativas religiosas 0,06 -0,11 -0,11 -0,14
Justificativas emocionais 0,13 0,21 -0,05 -0,01
Limites para punição física -0,16 -0,24 0,14 0,06
Justificada pelo comportamento da criança 0,11 -0,25 -0,19 -0,22
Total de crenças sobre a punição física -0,15  0,38* -0,08 -0,08

Retirada de privilégios/castigos
Eficácia do castigo          0,35* -0,03 -0,06 0,15
Limites para o castigo 0,02 0,04 -0,21 -0,20
Ineficácia do castigo -0,05 0,28 0,14 0,13
Como alternativa para punição física -0,12 -0,18 -0,14 -0,14
Justificado pelo comportamento da criança -0,17 -0,03 -0,16 -0,19
Total de crenças sobre o castigo 0,12 0,04 -0,27 -0,11

* p < 0,05      ** p < 0,01  
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detrimento  ao  uso  da  punição  física.  Independentemente  do  grupo  também  foram 

obtidas correlações entre às crenças sobre a coerção e as variáveis sociodemográficas 

indicadores de nível socioeconômico. 

Nesse  sentido,  os  resultados  gerais  obtidos  das  crenças  sobre  a  coerção, 

indicam  haver  fracas  correlações  entre  as  crenças  sobre  a  coerção  e  o  nível 

socioeconômico das mães. 
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CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO

A discussão dos resultados  será apresentada em duas partes.  Inicialmente 

serão discutidos os resultados referentes às práticas coercitivas mencionadas pelas mães 

na  entrevista.  Na  segunda  parte  serão  discutidos  os  achados  referentes  às  crenças 

maternas  sobre  a  coerção,  em duas  seções.  A primeira  tratará  das  crenças  sobre  a 

punição física, e a segunda abordará as crenças sobre a retirada de privilégios/castigo.  

Considerações sobre as práticas coercitivas maternas

Um dos objetivos do estudo foi comparar  as práticas  coercitivas de mães 

pertencentes  ao  nível  socioeconômico  baixo  e  mães  pertencentes  ao  nível 

socioeconômico  médio/alto  frente  a  situações  do  cotidiano  que  envolvessem 

desobediência da criança ou comportamentos considerados inadequados. 

A expectativa inicial  era de que as mães do grupo NSE-B, comparada às 

mães  do  grupo  NSE-M  relatassem  a  utilização  de  práticas  coercitivas  com  maior 

frequência. Além disso, esperava-se que as mães do grupo NSE-B, comparadas às mães 

do  grupo  NSE-M,  relatassem com maior  frequência  o  uso  de  punição  física  como 

prática de regulação dos comportamentos inadequados dos filhos. 

A  análise  do  total  de  práticas  coercitivas,  bem  como  das  categorias 

específicas,  revelou que a frequência de práticas  coercitivas foi  semelhante  nos dois 

grupos. Apenas na categoria  punição física foi obtida uma diferença estatisticamente 

significativa, em que o grupo NSE-B apresentou maior frequência de respostas. Nesse 

sentido, apenas a segunda hipótese, de que as mães do grupo NSE-B relatariam com 

maior frequência a utilização da punição física, recebeu apoio dos resultados obtidos. 
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Os resultados que demonstram o uso mais frequente de punição física pelas 

mães do grupo NSE-B apoiam os achados da literatura que indicam que esse tipo de 

prática  estaria  relacionado com o nível  socioeconômico baixo (Heather  & Anderson 

2008;  Knutson,  DeGarmo,  Koppl  &  Reid,  2005;  McClure  &  May,  2008;  Mistry, 

Vandewater, Huston & Mcloyd, 2002; Ribas, Moura & Bornstein, 2003; Conte, 1996 

Straus & Stewart, 1995).  De acordo com Gershoff, Aber, Raver e Lennon (2007) as 

dificuldades  materiais  relacionadas  ao  nível  socioeconômico  baixo  teriam  grande 

impacto no nível de estresse dos pais e no uso da punição física. O ambiente aversivo 

provocado pela falta de recursos aumentaria  as chances do uso da punição física na 

regulação  de  comportamentos  infantis.  Pessoas  que  pertencem  a  níveis 

socioeconômicos  mais  baixos  têm  piores  condições  de  moradia,  maior  risco  de 

abandono  escolar,  residência  em  bairros  com  maiores  índices  de  violência.  Esse 

conjunto  de  fatores  implica  um  nível  de  estresse  elevado  dessas  famílias  e, 

consequentemente, menor qualidade de vida.       

Shor  (2000),  analisando  os  efeitos  de  residir  em bairros  pobres  sobre  as 

práticas parentais, descreve que as famílias com baixa renda que residem em bairros 

pobres, apresentaram maior frequência de práticas coercitivas em função da percepção 

da necessidade de maior controle sobre seus filhos. O autor encontrou em seus estudos 

que  tais  famílias  enfatizavam o  perigo  de  viver  em suas  comunidades,  e,  por  isso, 

acreditavam que um controle mais rigoroso sobre o comportamento das crianças seria 

importante para a segurança delas.   

Para Sidman (1995) e Skinner (1971), o grau de aversividade do ambiente é 

uma variável fundamental na determinação de comportamentos agressivos, dentre eles, 

a punição física. Segundo Skinner (1953/2002), as contingências aversivas produzem 

estados  emocionais  que  aumentam  a  probabilidade  da  emissão  de  comportamentos 
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agressivos. Tal característica estaria mais relacionada ao nível filogenético de seleção, 

já que ela diz respeito à suscetibilidade do organismo a estimulação aversiva.

 Entretanto, ao falar de ambiente aversivo, Sidman e Skinner não estão se 

restringindo às condições socioeconômicas. Qualquer ambiente que promova na pessoa 

um controle através de punição e reforçamento negativo é caracterizado como aversivo. 

O que queremos enfatizar é que o baixo nível socioeconômico proporciona uma maior 

exposição a contingências aversivas.

Algumas evidências obtidas em estudos experimentais realizados com ratos 

e  macacos  corroboraram  tal  hipótese  ao  verificarem  que  ambientes  aversivos 

aumentavam  a  frequência  da  emissão  de  comportamentos  agressivos  nos  sujeitos. 

(Azrin,  1970;  Creer,  1975;  Rashotte,  Dove,  & Looney,  1974;  Hynan,  1976).  Além 

disso, Margolin e Gordis (2003) relatam que famílias submetidas a eventos aversivos 

constantes  possuem alto  grau de estresse,  e  tornam-se mais  suscetíveis  às  múltiplas 

formas de agressão nas relações familiares.

 Entretanto,  descrever  apenas  características  do  ambiente  (condições 

antecedentes)  relacionadas  a  emissão  da  punição  física  é  insuficiente  para  entender 

porque tal  forma de controle  é  mantida.  De acordo com o modelo de seleção pelas 

consequências, devemos atentar para as modificações ambientais produzidas pela ação 

do organismo. A punição física ao ser emitida cessa imediatamente o comportamento 

indesejado da criança, reforçando negativamente o comportamento de punir dos pais. 

Assim,  podemos  compreender  o  fortalecimento  desse  tipo  de  prática  no  repertório 

parental e, consequentemente, a alta frequência de uso da punição física na regulação do 

comportamento infantil, apesar dos prejuízos e desvantagens desse tipo de estratégia.

A análise  das relações entre o organismo e a utilização da punição física 

abarcou,  até  o  momento,  argumentos  relacionados  a  dois  dos  níveis  de  seleção  do 
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comportamento:  o  nível  filogenético,  quando  nos  referimos  à  sensibilidade  do 

organismo  a  estímulos  aversivos;  e  o  nível  ontogenético,  quando  nos  referimos  à 

seleção da punição física pelas  consequências  imediatas  no ambiente.  Ainda resta  o 

terceiro nível de seleção do comportamento,  a cultura,  para se tentar compreender a 

interação  dos  três  níveis  na  determinação  do  comportamento  das  mães  de  punir 

fisicamente comportamentos indesejados dos filhos.

O terceiro nível de seleção atuaria através do reforço social vindo de pares 

do mesmo grupo que compartilham regras legitimadoras da punição física e que, por 

esta  razão,  aprovariam  o  uso  desse  tipo  de  prática  no  controle  do  comportamento 

infantil.  Além  de  instruir  quanto  ao  uso  da  punição  física,  o  grupo  reforçaria 

positivamente as mães ao seguirem a regra descrita. 

Ao utilizarem a punição física no controle do comportamento indesejado da 

criança,  as  mães  dos  grupos  NSE-B  e  NSE-M  estariam  sob  diferentes  tipos  de 

contingências. Provavelmente mães do grupo NSE-B possuem menor probabilidade de 

serem punidas e maior  probabilidade  de serem reforçadas ao punir  fisicamente  seus 

filhos, quando comparadas as mães do grupo NSE-M. Ou seja, punir fisicamente seria 

mais reprovável no grupo social das mães do grupo NSE-M.      

 Doe (2000)  e  Gracia  e  Herrero  (2008)  descrevem as  crenças  da cultura 

quanto à legitimidade e à eficácia da punição física como variáveis fundamentais na 

predição do uso desse tipo de prática. Utilizando o modelo de análise de contingências 

para a compreensão das crenças das mães quanto à legitimidade e à eficácia, podemos 

dizer que, enquanto a crença sobre a eficácia está sob controle dos efeitos imediatos do 

uso da punição física (o comportamento verbal de falar que a punição física é eficaz está 

sob o controle das contingências naturais a curto prazo de usar esta prática), a crença 

sobre a legitimidade está sob controle do reforço social que a mãe recebe ao utilizar esse 
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tipo de estratégia. Isto é, dizer que os pais tem o direito de usar a punição física com 

seus filhos,  está sob controle  da aprovação social  para esse tipo de comportamento. 

Nesse sentido, em qualquer tentativa de compreensão da utilização da punição física (ou 

de qualquer outro comportamento), sempre será imprescindível uma análise descritiva 

da interação das dimensões filogenéticas, ontogenéticas e culturais do comportamento.  

Embora o objetivo central do estudo seja a relação do nível socioeconômico 

com as práticas coercitivas maternas, é importante lembrar que o nível socioeconômico 

é  classificado  por  um  conjunto  de  fatores  sociodemográficos.  Nesse  sentido,  foi 

imprescindível analisar separadamente a relação de cada fator sociodemográfico com as 

sete categorias de práticas coercitivas. A expectativa era de que os fatores utilizados na 

classificação  do  nível  socioeconômico  obtivessem correlações  significativas  com as 

práticas coercitivas. 

Quanto  às  correlações  dos  fatores  sociodemográficos  com  as  práticas 

coercitivas  considerando  toda  a  amostra,  a  única  correlação  estatisticamente 

significativa encontrada foi entre o fator escolaridade da mãe e a prática punição física. 

Os dados indicam que quanto menos anos de estudo a mãe tiver maior a frequência da 

utilização da punição física. Tal resultado corrobora os achados de Bornstein, Hahn, 

Suwalsky e Haynes (2003) em que o único componente da escala de Hollingshead que 

consistentemente  pôde  prever  práticas  coercitivas  foi  o  nível  de  instrução  materna. 

Além disso, existem pesquisas em diferentes culturas em que o grau de escolaridade dos 

pais  tem  demonstrado  ser  um  fator  relevante  na  determinação  da  qualidade  das 

interações  entre  pais  e  filhos.  Por  exemplo,  estudos  conduzidos  na  China  (Leung, 

Wong, Chen, & Tang, 2008), no Iémen  (Alyahri & Goodman, 2008), na Índia (Malhi & 

Ray, 2004), e em 14 países da Europa (Gracia & Herrero, 2008), indicam que, dentre as 

variáveis que demonstram relação com práticas educativas mais ou menos adequadas, o 
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nível  de  educação  dos  pais  foi  o  único  fator  significativo  comum  a  todas  essas 

investigações. 

Para Ribas, Moura e Bornstein (2003) a estreita relação entre NSE e práticas 

educativas pode ser explicada pelo fato de que, quanto menor o NSE menor o grau de 

conhecimento  materno  sobre cuidados  e  sobre o desenvolvimento  infantil.  Isto teria 

uma  implicação  importante,  já  que  o  entendimento  dos  processos  de  cuidado  e  do 

desenvolvimento infantil estaria relacionado, entre diversos fatores, a melhores práticas 

educativas  e  a  interações  mais  positivas  entre  mães  e  filhos.  Dessa  forma,  não 

estaríamos lidando com uma relação direta entre o NSE e práticas parentais.  A relação 

aqui descrita é entre  o nível de educação materno,  e os conhecimentos  advindos do 

processo educacional, e as práticas parentais. 

Resumindo, podemos observar que o NSE baixo envolve necessariamente 

menor acesso a educação ou o acesso a educação de menor qualidade, o que contribuiria 

para o uso de punição física no controle  do comportamento  infantil.  Nesse sentido, 

podemos  descrever  que  o  nível  educacional  tem  um  impacto  importante  sobre  o 

repertório comportamental dos pais para lidar com seus filhos. Isto implica dizer que os 

pais  que  tiveram  um  maior  acesso  à  educação  tenderiam  a  maior  variabilidade 

comportamental  para  lidar  com  seus  filhos,  o  que  diminuiria  a  probabilidade  da 

utilização da punição física. 

É importante deixar claro que quando nos referimos ao conhecimento obtido 

através de qualquer processo educacional,  e que este conhecimento proporciona uma 

variabilidade  comportamental  maior.  O  que  estamos  chamando  de  conhecimento  é 

justamente a própria variabilidade de comportamento. Skinner (1974/1999), diz que a 

cultura nos ensina a nos referir ao conhecimento como um substantivo, como algo que 
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se possui. No entanto, afirmar que alguém possui um conhecimento sobre determinada 

matéria não significa que a pessoa possua algo que outros não tenham. Significa dizer 

que tal pessoa se comporta de forma diferenciada dos outros em relação a tal matéria. 

Conhecimento é falar, pensar, agir e sentir diferencialmente e com maior variabilidade. 

Nesse sentido, pais que possuam maior conhecimento sobre desenvolvimento infantil e 

práticas educativas, possuiriam um maior repertório verbal para descrever relações entre 

os comportamentos de seus filhos e o ambiente (incluindo o próprio comportamento 

parental), e um maior repertório de ações para lidar a criança. Ou seja, por possuírem 

maior variabilidade comportamental, os pais poderiam agir de outras formas no controle 

do comportamento infantil (por exemplo, lançando mão de práticas não coercitivas), e 

assim utilizariam a punição física com menor frequência.

Em resumo, podemos destacar duas hipóteses explicativas para as diferenças 

entre  o  grupo NSE-B e  o grupo NSE-M em relação  ao  uso da  punição  física.  Em 

primeiro lugar o maior número de estímulos aversivos presentes nas condições de vida 

do grupo NSE-B, e em segundo lugar o repertório comportamental mais restrito no que 

se refere às práticas educativas neste grupo.  

Embora  os  dados  tenham apontado a  punição  física  como uma diferença 

marcante entre os grupos, e possamos encontrar na literatura estudos que corroboram 

tais  resultados,  ainda resta tentar  esclarecer  por que as outras categorias  de práticas 

coercitivas não apresentaram diferenças semelhantes. 

Uma primeira hipótese diz respeito à própria imediaticidade do reforço para 

quem usa  a  punição  física.  A punição  física  possui  uma  característica  singular  em 

relação a outras formas de controle: provoca a supressão imediata do comportamento 

inadequado  da  criança  (Sidman,  1995;  Catania  1999;  Skinner,  1953/2002).  Outras 

formas de controle como o castigo ou as ameaças,  não produzem consequências tão 
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imediatas. Dessa forma, a punição física acaba sendo selecionada como uma forma mais 

eficaz de controle coercitivo, embora sua eficácia seja observada apenas a curto prazo 

(Sidman, 1995; Skinner, 1953/2002). Entretanto, pelos fatores discutidos acima, o grupo 

NSE-M possuiria maior variabilidade comportamental e sofreria menos estresse do que 

o grupo NSE-B. Tais aspectos aumentariam a probabilidade do grupo NSE-M utilizar 

outras práticas  parentais  que seriam reforçadas,  e assim,  competiriam com o uso da 

punição física. Nesse sentido, o controle exercido pelos efeitos imediatos da punição 

física sobre o grupo NSE-M teria menos impacto quando comparado aquele exercido 

sobre o grupo NSE-B.

Uma  segunda  hipótese  diz  respeito  ao  efeito  da  punição  social  sobre  o 

comportamento  de  falar  sobre a  punição física.  No âmbito  social,  admitir  o  uso da 

punição física com crianças pode produzir como conseqüência a (reprovação social) de 

outras  pessoas.  É  possível  que  no  ambiente  social  do  grupo  NSE-M,  falar  sobre  a 

utilização da punição física gere punição com maior frequência  do que no ambiente 

social do grupo NSE-B. Entretanto, o efeito nas contingências não se restringiria apenas 

ao falar  sobre punição física.  Uma mãe do grupo NSE-B ao utilizar publicamente a 

punição física,  poderia ter  seu comportamento reforçado por outras mães  através de 

aprovação, enquanto uma mãe do grupo NSE-M poderia ser punida através de críticas, 

expressões faciais de outras mães etc. 

  Nesse  sentido,  estaríamos  diante  de  grupos  com  ambientes  sociais 

diferentes, em que há maior probabilidade de ser punido por admitir o uso da punição 

física  no  grupo  NSE-M  do  que  no  grupo  NSE-B.  As  outras  formas  de  controle 

coercitivo como os castigos e as ameaças, não estariam submetidas a contingências tão 

distintas  nos  dois  grupos,  o  que  produziria  a  não  diferenciação  dos  grupos  nessas 

categorias. 
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Entretanto, o estudo realizado não permite uma análise mais concisa de tal 

aspecto.  A própria literatura não é clara em relação as outras estratégias coercitivas, 

pelo fato de não existirem definições  consensuais das demais  categorias  de controle 

coercitivo. Cada autor trabalha com categorias e definições próprias. Outro aspecto diz 

respeito ao interesse maior dos pesquisadores em relação à punição física. O número de 

estudos realizados com essa forma de controle coercitivo supera muito o número de 

estudos  realizados  com outras  formas  de  controle  coercitivo.  Mas  mesmo  com tais 

limitações, podemos pensar em algumas hipóteses que direcionem futuros estudos que 

venham a esclarecer porque a categoria punição física constituiu a única diferença entre 

os grupos. 

Como  pôde  ser  visto  até  o  momento,  os  resultados  das  análises  das 

diferenças entre os dois grupos sobre as práticas coercitivas nas situações estruturadas, 

indicaram  haver  diferença  apenas  em  relação  à  punição  física.  Dessa  forma,  não 

podemos afirmar que o nível socioeconômico seja uma variável preditora de práticas 

coercitivas  em  geral.  Além  disso,  dos  fatores  sociodemográficos  utilizados  na 

classificação do nível socioeconômico, a escolaridade da mãe apresenta-se como o fator 

com maior poder de predição da utilização da punição física.  

Considerações sobre as crenças maternas sobre a coerção

Outro objetivo do estudo foi comparar as crenças sobre a coerção das mães 

pertencentes  ao  nível  socioeconômico  baixo  e  das  mães  pertencentes  ao  nível 

socioeconômico médio/alto. Tais crenças foram agrupadas em crenças sobre a punição 

física e crenças sobre a retirada de privilégios/castigo, e os resultados dessas análises 

são discutidos a seguir em duas seções distintas para cada um dos grupos de crenças 

analisados.
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Crenças sobre a punição física

A expectativa inicial era de que mães do grupo NSE-B, comparadas às mães 

do grupo NSE-M relatassem com mais frequência crenças sobre a eficácia da coerção 

como  forma  de  controle  dos  comportamentos  infantis  inadequados.  Além  disso, 

esperava-se que o grupo NSE-B apresentasse uma maior frequência nas crenças sobre a 

punição física, na categoria eficácia da punição física.

A análise do total  de crenças sobre a punição física e sobre a retirada de 

privilégios/castigo, bem como das categorias específicas, revelou que a frequência de 

crenças  sobre  ambas  as  práticas  analisadas  foi  semelhante  nos  dois  grupos.  Em 

nenhuma  das  categorias  das  crenças  sobre  a  punição  física  foi  obtida  diferença 

estatisticamente significativa.

Os resultados obtidos em relação às crenças sobre a punição física indicam 

que  estas  independem do  nível  socioeconômico  das  participantes.  Ao  contrário  dos 

resultados obtidos por Shor (2000) e Giles-Sims e Lockhart (2007), que descrevem as 

crenças sobre a legitimidade e eficácia  da punição física como decorrentes do nível 

socioeconômico,  tal  relação não foi evidenciada neste estudo. Os resultados indicam 

que  o  fato  de  descrever  a  punição  física  como  eficaz  ou  não  no  controle  do 

comportamento infantil, está mais relacionado a outras varáveis culturais da população 

analisada do que ao seu nível socioeconômico.

Corroborando tal  resultado,  Wiehe (1990) e  Grogan-Kaylor  e Otis (2007) 

encontraram que características  socioeconômicas das mães  (idade, nível educacional, 

tipo de bairro que reside e renda) não possuem relação com a presença ou ausência de 

crenças  na  legitimidade  da  punição  física.  Esses  estudos  indicaram  que  o  tipo  de 

religião adotada pelas mães possuía uma maior relação com a legitimidade da punição 

física. Neste caso, ser Protestante foi um fator preditor do uso da punição física.   
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Tomando  como  base  tais  pesquisas  que  demonstram  a  relação  entre  a 

religião e o uso da punição física, entendemos que o comportamento de punir dos pais 

está, em parte, sob controle de passagens bíblicas que descrevem a punição física como 

legítima e eficaz, ou até mesmo da aprovação (reforço positivo) do grupo para seguir 

orientações bíblicas. Ou seja, os pais punem em função de uma instrução e, ao seguir a 

instrução, entram em contato com a contingência natural de usar a punição (supressão 

imediata do comportamento indesejado). Dessa forma, a crença na punição física como 

eficaz e legítima está sob o controle de uma regra, que como vimos anteriormente, é um 

comportamento  verbal  que  descreve  contingências,  produto  de  interação  social,  e 

produzida através de contingências mediadas pela comunidade verbal (Baum, 2006).  

Outro exemplo que demonstra o controle por regras é encontrado no estudo 

de Ateah e Parkin (2002), realizado no Canadá com 436 estudantes universitários sem 

filhos. Os autores encontraram que 40% deles descreviam a punição física como uma 

medida necessária para disciplinar crianças. Para os autores, tal atitude em relação à 

punição física é um importante preditor para o uso desse tipo de estratégia no controle 

futuro do comportamento de crianças. Na perspectiva desse estudo, o que os autores 

chamam de atitude é na verdade uma regra que descreve uma contingência específica: 

use a punição física em crianças para desenvolver disciplina nelas. Outra característica 

importante, é que são universitários sem experiência de maternidade e/ou paternidade, o 

que  indica  que,  provavelmente,  tal  regra  foi  aprendida  por  instrução  e  não  por 

experiência direta em lidar com o comportamento de crianças.

Seguindo a mesma linha de pesquisa, Gracia e Herrero (2008) e Doe (2000) 

encontraram uma relação entre crenças na necessidade de obediência da criança, o fato 

de a criança viver de acordo com expectativas  do adulto  e a aceitação  entre  pais  e 

professores  da  punição  corporal  como  prática  disciplinadora  legítima,  e  o  uso  da 
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punição física. Entretanto, no presente estudo não foram encontradas relações entre as 

crenças sobre a punição física e seu uso. Mas é importante ressaltar que crenças como 

“a necessidade de obediência da criança”, “a criança viver de acordo com a expectativa 

dos pais” e a “religião dos pais”, que são apontadas na literatura relacionadas ao uso da 

punição física, não foram investigadas no presente estudo. Além de a entrevista não ter 

abordado a religião das mães, existe a possibilidade de que este instrumento não tenha 

sido suficientemente sensível para detectar as crenças significativas na determinação do 

uso da punição física.   

Como descrito na análise das práticas coercitivas, também foi realizada uma 

análise da relação de cada fator sociodemográfico com as categorias de crenças sobre a 

punição física. A expectativa era de que os fatores utilizados na classificação do nível 

socioeconômico  obtivessem  correlações  significativas  com  a  categoria  eficácia  da 

punição física.

As análises demonstraram apenas uma correlação significativa entre a idade 

da mãe e o total de crenças sobre a punição física. Tal relação é aparentemente clara já 

que, com mais idade e consequentemente mais experiência, a mãe teria um repertório 

verbal mais amplo para falar sobre práticas educativas durante a entrevista. 

Frente aos resultados apresentados, podemos dizer que no estudo realizado 

os dois grupos estudados não se diferenciam em relação às crenças sobre a punição 

física  avaliadas.  Tal  aspecto  nos  permite  pensar  que  as  variáveis  responsáveis  pela 

formação e emissão de crenças sobre a punição física estão presentes nos dois grupos.

É  possível  que,  com  o  crescente  interesse  dos  meios  de  comunicação 

(principalmente a televisão) em relação às desvantagens e consequências negativas da 

punição física para o desenvolvimento infantil, e a amplitude com que tais informações 

são  disseminadas,  ambos  os  grupos  sejam  afetados  similarmente  por  esse  tipo  de 
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contingência. Isso faria com que ambos os grupos tivessem aprendido a falar sobre a 

punição física de forma semelhante.  

Como pôde ser observado pelos resultados, o nível socioeconômico não foi 

uma variável preditora de crenças sobre a punição física. Tais crenças parecem estar sob 

influencias  de outras  variáveis  culturais  relevantes  que não o nível  socioeconômico. 

Além disso, a entrevista pode não ter sido sensível para detectar as crenças que eram de 

fato relevantes.

  

Considerações sobre as crenças maternas sobre a retirada de privilégios/castigo

A expectativa inicial era que o grupo NSE-M, comparado ao grupo NSE-B, 

apresentasse maior frequência de respostas sobre os castigos, mais especificamente na 

categoria  eficácia do castigo. Entretanto, de forma semelhante ao que ocorreu com as 

crenças sobre a punição física, as crenças sobre a retirada de privilégios/castigo parecem 

também não estar relacionadas, pelo menos diretamente, com o nível socioeconômico 

da amostra. Apenas uma diferença foi encontrada na categoria eficácia do castigo, em 

que o grupo NSE-M apresentou uma frequência maior de respostas. 

Os estudos que investigam crenças sobre o castigo são escassos, o que limita 

em parte a discussão desse tópico. Enquanto pesquisas em relação às crenças sobre a 

punição física são encontradas em grande número, o mesmo não ocorre com os castigos. 

De  forma  semelhante  ao  processo  descrito  nas  crenças  sobre  a  punição 

física, a hipótese levantada para compreender esse resultado reside na possível maior 

variabilidade de práticas parentais apresentada pelo grupo NSE-M quando comparado 

ao grupo NSE-B. Mães do NSE-M ao utilizarem com mais frequência outras práticas de 

controle do comportamento infantil além da punição física, têm maior probabilidade de 

ficar sob controle das consequências dessas práticas, e assim elaborar regras sobre a 
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utilização de tais práticas. A variabilidade assume assim, um papel preponderante no 

modelo  selecionista.  Um indivíduo  com maior  repertório  comportamental  apresenta 

maior grau de adaptação ao ambiente e aumenta sua probabilidade de obter reforçadores 

(Marçal  e  Natalino,  2006).  Nesse  sentido,  descrever  o  castigo  como  eficaz  seria 

resultado da utilização de tal  prática  com maior  frequência,  e da observação de sua 

eficácia no controle do comportamento infantil indesejado. 

Ao serem avaliadas as relações dos fatores sociodemográficos da amostra 

com  as  crenças  sobre  a  retirada  de  privilégios/castigo,  foi  encontrada  uma  única 

correlação significativa entre a categoria eficácia do castigo e o fator número de filhos. 

Nesse caso,  poderíamos  pensar  na hipótese  de que  um maior  número  de 

filhos proporcionaria um maior número de relações, e de variabilidade comportamental 

para lidar com os filhos. Maior variabilidade conduziria então ao uso dos castigos com 

mais  frequência,  e  consequentemente,  a descrição deste  como eficaz.  Entretanto,  tal 

hipótese é falha no sentido que, se o número maior de interações é responsável pela 

descrição do castigo como eficaz, porque tal relação não foi confirmada nas práticas e 

apenas nas crenças? Ou seja, porque tal variável está relacionada apenas ao falar e não 

ao fazer?  

Como  Skinner  (1989/2002)  aponta,  as  contingências  responsáveis  pelo 

comportamento  de  falar  sobre  um  objeto,  não  são  as  mesmas  contingências 

responsáveis pelo fazer algo em relação ao objeto. Ao emitirem suas crenças sobre o 

uso  de  castigos  como  estratégias  eficazes  e  mais  benéficas  para  a  criança  quando 

comparadas à punição física, isso não necessariamente indica uma maior utilização do 

castigo. Enquanto a prática estaria mais sob o controle das contingências naturais, as 

crenças estariam mais sob o controle de contingências sociais. Dessa forma, saber falar 

sobre um objeto, não é equivalente a agir de acordo com o que se fala. 
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Considerações finais

Os  resultados  do  presente  estudo  indicaram  haver  uma  diferença 

significativa  entre  os  dois  níveis  socioeconômicos  investigados  quanto  ao  uso  da 

punição física. Tal diferença pode ser atribuída em parte ao maior grau de aversividade 

do  ambiente  do  grupo  NSE-B,  ao  menor  repertório  comportamental  em  relação  a 

práticas  educativas  desse mesmo grupo, bem como ao controle  exercido pelo grupo 

social no que se refere ao uso da punição física.  Assim, compreende-se que a relação 

entre nível socioeconômico e a utilização da punição física não ocorre de forma linear, e 

perpassa  os  três  níveis  de  seleção  do  comportamento  (filogenético,  ontogenético  e 

cultural).

As contingências aversivas produzem estados emocionais que aumentam a 

probabilidade da emissão da punição física, que, ao ser utilizada, cessa imediatamente o 

comportamento indesejado da criança, reforçando negativamente o comportamento de 

punir dos pais. Além disso, pais que sofreram controle punitivo na infância aprenderam 

um modelo de controle do comportamento infantil que, como descrito acima, além de 

produzir resultados imediatos, é culturalmente legitimado e descrito como eficaz. Junta-

se  ainda  ao  quadro  um  repertório  comportamental  reduzido  para  regular  o 

comportamento  infantil,  o  que  diminui  ainda  mais  probabilidade  da  utilização  de 

práticas não coercitivas, e aumenta a probabilidade de uso da punição física.  

De qualquer forma, é importante perceber que na complexa rede de relações 

entre  variáveis  na determinação do uso da punição física,  o nível  socioeconômico é 

apenas  mais  um  fator.  Reid,  Patterson  e  Snyder,  (2003),  Guerra  et  al.  (1995)  e 

Pinderhughes  e  col.  (2000)  apontam que  se  deve  atentar  para  a  interação  do  nível 

socioeconômico com as crenças parentais em relação ao uso da punição física. Além 
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disso,  é  de  fundamental  importância  entender  como  tais  crenças  são  aprendidas  e 

mantidas  culturalmente,  no intuito  de elaborar  contingências  concorrentes  ao uso da 

punição física, como por exemplo, o acesso à educação, com o objetivo de favorecer o 

uso de práticas menos coercitivas no contexto familiar.  

Nesse sentido, a punição física no controle do comportamento infantil pode 

ser caracterizada como uma prática cultural pela sua abrangência entre os membros da 

mesma cultura, por ser aprendida por instrução, e poder ser mantida pelo reforço social 

independentemente das consequências naturais de seu uso (Sidman, 1995). 

Outro aspecto importante em relação aos resultados do estudo é que, embora 

os grupos tenham se diferenciado em relação ao uso da punição física, tal diferença não 

foi verificada em relação às crenças sobre a punição física. A opinião das mães sobre a 

eficácia e legitimidade da punição física, parece não corresponder aos seus relatos de 

ação em relação aos comportamentos inadequados da criança.  Nesse sentido, é muito 

importante que novos estudos sejam realizados investigando a relação entre as práticas 

coercitivas e as crenças sobre a coerção, empregando novas metodologias, técnicas de 

entrevista distintas e considerando diferentes tipos de crenças parentais. 

Apesar  das  conclusões  desse  estudo  irem  de  encontro  aos  achados  de 

algumas  investigações  que  indicam  o  nível  socioeconômico  como  uma  variável 

determinante no tipo de prática adotada pelas mães na disciplina infantil, não podemos 

comparar diretamente os resultados entre os estudos. Os achados controversos podem 

indicar inconsistências conceituais e diferenças no método utilizado (formas de seleção 

da  amostra,  diferentes  características  da  amostra,  diferentes  instrumentos  utilizados 

etc.). 

Dentre  as  pesquisas  neste  campo,  a  própria  classificação  do  nível 

socioeconômico  (fundamental  para  a  divisão  dos  participantes  entre  os  grupos), 
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raramente é uniforme. Dessa forma, um mesmo participante que numa pesquisa A seria 

classificado  em  determinado  nível  socioeconômico,  numa  pesquisa  B  poderia  ser 

classificado como pertencente a um nível socioeconômico diferente, o que claramente 

resultaria  em  resultados  distintos.  Além  disso,  as  próprias  definições  de  práticas 

parentais  coercitivas,  por  mais  que  sejam  semelhantes  entre  os  autores,  possuem 

diferenças conceituais que resultam em diferentes formas de análise e numa percepção 

singular de cada autor sobre o fenômeno.   

 Embora  seja  apontado  que  as  diversas  formas  de  conceber  o  objeto  de 

estudo, e os diferentes métodos para sua análise dificultem a comparação direta entre os 

resultados das pesquisas, isto não indica necessariamente uma característica negativa 

desta área de investigação. A multiplicidade na forma de pensar e de perceber um objeto 

de estudo é uma característica inerente da ciência, e é o fator responsável pelo avanço 

no conhecimento em qualquer campo de estudo.   

Outro ponto importante a assinalar, é que a utilização de entrevistas como 

forma de acessar as práticas parentais possui desvantagens como o controle restrito que 

se pode exercer sobre fenômenos como a desejabilidade social. A probabilidade de uma 

participante  relatar  práticas  coercitivas  mais  rigorosas  diminui  em  função  de  uma 

possível  punição  advinda  do  grupo  social  ou  do  próprio  entrevistador.  Acessar 

comportamentos por meio de entrevistas sempre envolve o dilema que pode ser assim 

enunciado: “a pessoa faz ou diz que faz?”. Afinal, as contingências responsáveis pelo 

comportamento  verbal  de  falar  sobre  uma  ação,  são  diferentes  das  contingências 

responsáveis  pela  própria  ação.  Entretanto,  a  própria  observação  direta  do 

comportamento materno também gera problemas. A presença do pesquisador ou mesmo 

a de uma câmera, tenderia a produzir o chamado efeito intrusivo do observador. 
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Em relação  ao  delineamento,  tradicionalmente  os  estudos  em Análise  do 

Comportamento  utilizam  o  delineamento  experimental  de  sujeito  único.  Embora  as 

pesquisas experimentais  permitam a descrição de relações  funcionais  entre  variáveis 

independentes e dependentes para um sujeito específico, delineamentos de comparação 

de grupos, como o que foi adotado para o presente estudo permite investigar qual o 

efeito comum de determinadas condições ambientais para os membros de um grupo. No 

caso do estudo apresentado,  o  objetivo foi  descrever  a  influência  das  contingências 

culturais e de condições ambientais compartilhadas no uso de práticas coercitivas pelas 

mães e na formação de crenças sobre a coerção. Nesse sentido, podemos afirmar que o 

método escolhido permitiu  investigar do problema de pesquisa e a alcançar os objetivos 

propostos.

Uma  ciência  do  comportamento  não  deve  se  limitar  a  uma  dureza 

metodológica, pois acabará restringindo a aplicabilidade de descobertas importantes já 

realizadas na área, o que impossibilitaria um avanço na compreensão dos fenômenos 

comportamentais.  O ponto  de partida  de  um estudo científico,  sempre  deverá  ser  o 

problema de pesquisa levantado orientando o melhor método para respondê-lo (Carrara, 

2005).

Por mais que não haja consenso conceitual, metodológico ou filosófico na 

compreensão  das  práticas  educativas  parentais,  o  que  parece  ser  unânime  entre  os 

pesquisadores são os prejuízo para as crianças que são submetidas constantemente às 

práticas  coercitivas.  Depressão  (Webster-Stratton,  1991),  ansiedade  (Bender  et  al., 

2007),  dificuldades  de  aprendizagem  escolar  (Salvo,  Silvares  &  Toni,  2005), 

agressividade e comportamentos anti-sociais (Patterson, Derbayshe & Ramsey, 1989) e, 

a  própria  perpetuação  do  uso  do  controle  coercitivo  (Patterson,  1986),  são  efeitos 

negativos  que  são  descritos  na  literatura  como  decorrentes  de  práticas  coercitivas. 
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Quanto  mais  pesquisadores,  sem  distinções  de  linhas  ou  correntes  teóricas  e 

metodológicas,  estiverem  envolvidos  na  tentativa  de  compreender  e  descrever  as 

relações responsáveis pelo surgimento e manutenção das práticas coercitivas, mais apta 

se  tornará  a  sociedade  em minimizar  tal  forma de controle.   Por  fim,  os  estudos  a 

respeito  das  relações  entre  práticas  coercitivas,  crenças  sobre  a  coerção  e  nível 

socioeconômico podem contribuir de forma significativa no planejamento de estratégias 

de intervenção que possibilitem a substituição das práticas coercitivas, por estratégias 

mais  adequadas  como  o  reforçamento  positivo,  as  orientações,  negociações  e 

explicações, entre outras.   
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ANEXO A

Critérios de Hollingshead adptados por Tudge e Frizo (2002). 

Nível de ocupação,  de acordo com Hollingshead (para mais  detalhes  recorrer ao 
manual)

1 Trabalhadores de fazendas, empregados domésticos 
2 Trabalhos que não exigem habilidades especiais (unskilled workers)

3 Operadores de máquinas e trabalhos que exijam poucas habilidades  (semiskilled 
workers)
4 Proprietários de pequenas empresas, trabalhadores com habilidades manuais, 

artesãos, arrendatários de fazendas 
5 Auxiliares de escritório, balconistas, proprietários de pequenas fazendas ou 

empresas
6 Técnicos, proprietários de pequenos negócios 
7 Proprietários de pequenas empresas, proprietários de fazendas, gerentes 
8 Administradores, proprietários de empresas de médio porte 
9 Executivos,  proprietários  de  grandes  empresas  e  demais  profissionais  de 

curso superior 

Nível de educação, de acordo com Hollingshead (sugestões para o Brasil) 

1 Ensino fundamental incompleto
2 Ensino fundamental completo
3 Ensino médio incompleto
4 Ensino médio completo
5 Ensino superior incompleto (mínimo um ano)
6 Ensino superior completo
7 Pós-graduação 

102



ANEXO B

Nr. 
caso

Oc. pai Tipo de 
oc. pai

Esc.pai Nível 
esc. pai

Cálculo Hollingshead 
(oc x 5) + (esc x 3)

Oc.mãe Tipo de 
oc. mãe

Esc. 
mãe

Nível esc. 
mãe

Cálculo Hollingshead
(oc x 5) + (esc x 3)

NSE família 
(p+m/2)

NSE 
família

39 Professor 7 sup 6 (7x5) + (6x3) = 53 administrador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 (53+58)/2 = 55,5 5
36 Advogado 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 administrador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 (63+58)/2 = 60,5 5
34 Engenheiro 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 dona de casa - sup - - 63 5
37 Contador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 vendedora 7 20 C 4 (7x5) + (4x3) = 47 (58+47)/2 = 52,5 5
22 Vend, de carros 5 20 C 4 (5x5) + (4x3) = 37 designer 9 20 C 4 (9x5) + (4x3) = 57 (37+57)/2 = 47 4
23 Corretor de seguros 8 Sup. In 5 (8x5) + (5x3) = 55 administrador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 (55+58)/2 = 56,5 5
30 Vendedor 5 20 C 4 (5x5) + (4x3) = 37 fisioterapeuta 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 (37+63)/2 = 50 5
29 Contador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 dona de casa - 20 C - - 58 5
32 Advogado 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 vendedora 5 sup 6 (5x5) + (6x3) = 43 (63+43)/2 = 53 5
31 Arquiteto 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 dona de casa - 20 C - - 63 5
35 Advogado 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 bioquímica 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 (63+63)/2 = 63 5
25 Professor univer. 9 pós-grd 7 (9x5) + (7x3) = 66 professora ing. 7 sup 6 (7x5) + (6x3) = 53 (66+53)/2 = 59,5 5
26 Gerente de banco 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 professora 7 sup 6 (7x5) + (6x3) = 53 (58+53)/2 = 55,5 5
38 Engenheiro 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 dona de casa - 20 C - - 63 5
40 Contador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 dona de casa - 20 C - - 58 5
28 personal trainer 7 sup 6 (7x5) + (6x3) = 53 professora 7 sup 6 (7x5) + (6x3) = 53 (53+53)/2 = 53 5
27 Contador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 química 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 (58+63)/2 = 60,5 5
24 Professor univer. 9 pós-grd 7 (9x5) + (7x3) = 66 professora 7 sup 6 (7x5) + (6x3) = 53 (66+53)/2 = 59,5 5
21 Geólogo 9 sup 6 (9x5) + (6x3) = 63 dona de casa - 20 C - - 63 5
33 Vendedor 5 20 C 4 (5x5) + (4x3) = 37 administrador 8 sup 6 (8x5) + (6x3) = 58 (37+58)/2 = 47,5 4
15 Biscate 2 10 C 2 (2x5) + (2x3) =  16 doméstica 1 20 inc 3 (1x5) + (3x3) =  14 (16+14)/2 =  15 1
16 Estocador em superm. 4 10 C 2 (4x5) + (2x3) = 26 camelô 2 10 inc 1 (2x5) + (1x3) =  13 (26+13)/2 = 19,5 1
20 Trab. construção civil 2 10 inc 1 (2x5) + (1x3) = 13 artesã 7 10 inc 1 (7x5) + (1x3) = 38 (13+38)/2 =  25,5 2
18 Pedreiro 2 20 inc 3 (2x5) + (3x3) = 19 dona de casa - 10 inc - - 19 1
12 Biscate 2 10 C 2 (2x5) + (2x3) = 16 dona de casa - 10 inc - - 16 1
8 Camelô 2 10 inc 1 (2x5) + (1x3) = 13 dona de casa - 10 C - - 13 1
7 Desempregado - 10 C - - doméstica 1 10 inc 1 (1x5) + (1x3) = 8 8 1
6 Segurança 3 20 C 4 (3x5) + (4x3) = 27 dona de casa - sup - - 27 2
5 Caseiro 3 10 inc 1 (3x5) + (1x3) = 18 doméstica 1 10 inc 1 (1x5) + (1x3) = 8 (18+8)/2 = 13 1
4 Porteiro 3 10 inc 1 (3x5) + (1x3) = 18 dona de casa - 10 inc - - 18 1
11 Entregador de pizza 2 20 inc 3 (2x5) + (3x3) = 19 dona de casa - sup - - 19 1
14 Mecânico 4 10 inc 1 (4x5) + (1x3) = 23 doméstica 1 20 C 4 (1x5) + (4x3) = 17 (23+17)/2 = 20 2
1 Operador de máquina 2 10 inc 1 (2x5) + (1x3) = 13 dona de casa - sup - - 13 1
2 Serviços gerais 1 20 inc 3 (1x5) + (3x3) = 14 dona de casa 1 20 C - - 14 1
3 Pedreiro 2 20 C 4 (2x5) + (4x3) = 22 doméstica 1 20 inc 3 (1x5) + (3x3) = 14 (22+14)/2 = 18 1
9 Pedreiro 2 20 C 4 (2x5) + (4x3) = 22 camelô 2 20 C 4 (2x5) + (4x3) = 22 (22+22)/2 = 22 2
10 Pedreiro 2 10 C 2 (2x5) + (2x3) = 16 manicure 3 10 inc 1 (3x5) + (1x3) = 18 (16+18)/2 = 17 1
13 Pintor 3 10 inc 1 (3x5) + (1x3) = 18 dona de casa - 10 inc - - 18 1
17 Segurança 3 20 C 4 (3x5) + (4x3) = 27 dona de casa - 10 inc - - - 2
19 Pintor 3 20 C 4 (3x5) + (4x3) = 27 dona de casa - 20 C - - 27 2
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ANEXO C

Universidade Federal da Bahia
Departamento de Psicologia

Programa de Pós-Graduação em Psicologia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo  presente  Consentimento,  declaro  que  fui  informado,  de  forma  clara  e 

detalhada, dos objetivos e da justificativa do presente Projeto de Pesquisa, que busca 

investigar as práticas de criação de filhos e o desenvolvimento das crianças. A pesquisa 

será  realizada  em  uma  visita  a  casa  das  famílias,  em  data  e  horário  previamente 

combinado. Durante a visita a mãe responderá um questionário e duas entrevistas – que 

serão gravadas. 

Tenho o conhecimento  de que receberei  resposta a qualquer  dúvida sobre os 

procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa; terei total liberdade 

para retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo.

Entendo que não serei identificado e que se manterá o caráter confidencial das 

informações registradas relacionadas com a minha privacidade.

Concordo  em  participar  deste  estudo,  bem  como  autorizo  para  fins 

exclusivamente desta pesquisa, a utilização das informações fornecidas por mim. 

O  pesquisador  responsável  por  este  Projeto  de  Pesquisa  é  a  Dra.  Patrícia 

Alvarenga, que poderá ser contatada pelos telefones: (71) 33312755 ou (71) 91564611.

Data:       /      /

Nome da mãe:_______________________________________

Assinatura da mãe: ___________________________________
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ANEXO D

ENTREVISTA SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS MATERNAS

Rapport: Para começar eu gostaria de conversar com você sobre algumas situações que 
costumam acontecer  no dia-a-dia  das  mães  com seus filhos  em que muitas  vezes  é 
difícil  lidar  com  a  criança.  Talvez  você  ainda  não  tenha  passado  por  todas  essas 
situações. Caso você ainda não tenha passado pela situação, eu quero que você tente 
pensar no que você faria se isso acontecesse com você e com seu filho. 

Situação 1:  É comum quando a mãe dá uma ordem para a criança,  (como ir tomar 
banho, sair da rua ou arrumar seu quarto), ela não obedece.
a) Você já teve esse problema com o (nome da criança)?
b) O que você fez? (O que você faria se isso acontecesse?)
c) Você teve que fazer mais alguma coisa além disso? (Você faria mais alguma coisa 
além disso?) 

Situação 2: Muitas vezes as crianças aprendem palavrões com outras crianças, através 
da televisão ou até mesmo com outros adultos,  e saem repetindo esses palavrões ou 
xingando outras pessoas. 
a) Você já teve esse problema com o (nome da criança)?
b) O que você fez? (O que você faria se isso acontecesse?)
c) Você teve que fazer mais alguma coisa além disso? (Você faria mais alguma coisa 
além disso?) 

Situação 3: Como você sabe as crianças muitas vezes mexem no que não devem, como 
fogão, ferro de passar, tomada, e correm perigo de se machucar, ou até se machucam.
a) Você já teve esse problema com o (nome da criança)?
b) O que você fez? (O que você faria se isso acontecesse?)
c) Você teve que fazer mais alguma coisa além disso? (Você faria mais alguma coisa 
além disso?) 

Situação 4: É comum quando a criança quer muito alguma coisa e ouve um NÃO dos 
pais, ela faz uma cena, faz birra.
a) Você já teve esse problema com o (nome da criança)?
b) O que você fez? (O que você faria se isso acontecesse?)
c) Você teve que fazer mais alguma coisa além disso? (Você faria mais alguma coisa 
além disso?) 
 

Situação 5:  Uma outra coisa que acontece muito com crianças da idade do (nome da 
criança) é de elas estarem brincando e de repente se desentendem, brigam e uma bate na 
outra.
a) Você já teve esse problema com o (nome da criança)?
b) O que você fez? (O que você faria se isso acontecesse?)
c) Você teve que fazer mais alguma coisa além disso? (Você faria mais alguma coisa 
além disso?) 
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ANEXO E

ENTREVISTA SOBRE CRENÇAS DA COERÇÃO

Rapport:  Agora  eu  gostaria  de  continuar  conversando  com você  sobre  a  tarefa  de 
educar os filhos, mas falando um pouco mais sobre a sua opinião sobre as palmadas e os 
castigos, que são uma das formas de se fazer isso. 
 
1. O que você acha do uso da palmada na educação das crianças?
1.1) Você acha que a palmada funciona?
1.2) Na sua opinião, quais são as vantagens de usar uma palmada? 
1.3) Você vê alguma desvantagem em usar a palmada? Você acha que ela pode causar 
algum mal para a criança?

2. O que você acha do uso de castigos na educação da criança?
2.1) Você acha que os castigos funcionam?
2.2)Na sua opinião, quais são as vantagens de usar o castigo?
2.3) Você vê alguma desvantagem em usar o castigo? Você acha que eles podem causar 
algum mal para a criança?
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ANEXO F

Ficha de Informações Demográficas da Família

1. Nome da mãe: ________________________________________________________

2. Idade da mãe: ___________     3. Escolaridade da mãe: ________________________

4. Ocupação da mãe: ____________________________

5. Nome do pai: _________________________________________________________

6. Idade do pai: ____________     7. Escolaridade do pai: ________________________

8. Ocupação do pai: ______________________________________________________

9. Idade da criança: _______________            10. Sexo da criança: ________________

11. Preencher os quadros abaixo com as informações sobre outros filhos:

12. Situação Conjugal: ____________________________

13. Renda Familiar: ______________________________

14. Quem mora na casa? __________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15.  Existe  na  família  alguém  com  problemas  mentais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16.  Existe  na  família  alguém  com  problemas  com  álcool  ou  drogas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17. Telefone para contato: __________________

Data da Visita: ________________              Hora: ___________

Idade SexoIdade SexoIdade Sexo

Idade SexoIdade SexoIdade Sexo
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ANEXO G

Análise de conteúdo das entrevistas sobre práticas educativas maternas

As  entrevistas  foram  submetidas  a  Análise  de  conteúdo,  em  que  foram 

identificadas as unidades de análise, que são  unidades de significação a codificar, e 

correspondem ao segmento de conteúdo a considerar  como unidade base,  visando a 

categorização  e  a  contagem  de  freqüência  (Bardin,  2008).  As  unidades  analisadas 

foram: 

Práticas  maternas  coercitivas: comportamentos  verbais  ou  não-verbais 

relatados  pelas  mães  que  estas  emitiram,  costumam  emitir,  ou  emitiriam  frente  a 

comportamentos inadequados ou indesejados dos filhos que visam influenciar, regular, 

modificar, controlar ou impedir esses comportamentos, através do uso da punição ou do 

reforçamento  negativo.   Exemplos  de  unidades  de  análise  de  práticas  maternas 

coercitivas nas entrevistas, em que cada palavra ou sentença sublinhada é uma unidade a 

ser analisada separadamente e categorizada:

M07: Às vezes eu tenho que ameaçar que vou bater, eu... qualquer coisa digo que vou 
tomar algo que ele gosta. 

M29: Simplesmente peguei ela pelo braço e levei, disse que tinha que tomar banho.

M54: Fica ali insistindo, insistindo. Ai começa a dá o showzinho né? Nessa hora mostro 
logo a sandália e ele pára.

M12: Ah, se ele continuasse ai eu já ia partir...ia colocar de castigo, se ele continuasse 
xingando ia tirar  o computador e dar uma surra nele

Categorias de análise das práticas maternas coercitivas

A.  Punição física: apresentação de qualquer estímulo que cause dor ou danos físicos a 

criança, como palmadas, tapas e surras. Foram incluídas situações descritas pelas mães 

como castigos, mas que também são apresentações de estímulos aversivos, como por 

exemplo, colocar a criança ajoelhada no milho. Ex.: “(...) tenho que ir lá embaixo, dar 
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umas palmadas nela pra ela subir (...) (M03)”, “(...) pego o cinto e dou nas perninhas 

dele (...)” (M07), “Eu dou uma porrada pra ele aprender” (M02), (...)quando já falei 

demais dou um tapa” (M0 4), “(...)eu bati na boca dele” (M05).

B. Ameaça de punição física: descrição de uma futura ou possível apresentação de um 

estímulo aversivo que cause dor ou danos físicos. Ex.: “(...) Aí eu até digo que vou bater 

(...)” (M09), “(...) eu tenho que ameaçar que vou bater” (M05), “Aí eu digo ‘vou pegar o 

cinto!’ Aí ele obedece” (Mb7),  “ (...) eu pego o cinto e mostro a ele” (M16), “Falo mais 

alto com ele, mostro a sandália pra ele.” (M21).

C.  Punição  verbal: apresentação  de  qualquer  estímulo  verbal  aversivo  que  visa 

suprimir o comportamento da criança, contudo, sem descrever uma futura conseqüência 

aversiva. O tom de voz hostil utilizado pela mãe durante a descrição da prática foi um 

dos critérios utilizados para incluir unidades de análise nesta categoria.Quando a mãe 

relatava apenas gritar com a criança ou proibi-la de fazer algo, a unidade de análise foi 

classificada nesta categoria.  Ex.: “(...) Ai quando ela não obedece eu já grito com ela 

(...)”,  Dou um grito.  (M04), “Eu digo ‘vai fazer!  ’ (M07), “Vai logo N. escovar os 

dentes!” (M14), “ 9...) eu brigo com ela né? ‘Não pode fazer. Que é coisa feia!’ (M15), 

“B., não pode fazer isso B.” (M20). 

D. Ameaça de retirada de privilégios: descrição de uma futura ou possível retirada de 

reforçadores  positivos  como  jogos,  brinquedos  ou  televisão.  Foram incluídos  nessa 

categoria  relatos  de  mães  que  ameaçavam  a  criança  com  o  castigo  mesmo  sem 

especificá-lo.  Ex.: “(...) aí eu digo a ele que se não obedecer vai ficar sem ver desenho 

(...)” (M06), “ (...) aí eu digo: ‘Vou desligar a televisão agora’. Aí ele pega e vai fazer 

correndo” (M18), “ (...) você não vai mais assistir desenho” (M08).  “Eu falo pra ele vir 

logo senão boto ele de castigo” (M11). 
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E.  Ameaças religiosas ou fictícias: comportamento verbal que descreve uma possível 

ou futura punição vinda de deus ou de personagens folclóricos, como o papai noel. Ex.: 

“Menino, não faz isso que deus castiga (...)” (M32), “Eu falo assim, papai do céu vai 

castigar” (M01), “ (...) se continuar assim papai Noel não vai dá presente” (M18), “(...) 

papai do céu não gosta, que papai do céu não dá presente de natal” (M15),  “(...) fique 

fazendo isso que deus vai castigar. (M12). 

F.  Retirada  de  privilégios/castigo: remoção  de  situações  ou  de  objetos  que  são 

reforçadores positivos para a criança. Foram incluídos também relatos de castigos como 

deixar a criança sozinha ou sentada por algum tempo. Ex.: “Boto no quarto, não deixo 

brincar com o colega, não deixo assistir televisão, essas coisas” (M10).  “Eu deixo ele 

em casa sem brincar. Tiro os brinquedos dele né?” (M02), “Aí eu boto ele dentro de 

casa e ele não sai mais” (M03),”(...)corto dela ficar brincando com o coleguinha que ela 

brinca direto,  também não deixo assistir  televisão” (M04), “Boto no quarto sozinho. 

Boto ele sentado, deixo ele lá sentado” (M05). 

G. Coação física: uso da força física que induz a criança a se comportar de determina 

forma e cujo objetivo não é provocar dor ou danos físicos, embora isto possa ocorrer. 

Ex.:  “(...)  pego  ele  pelo  braço  e  levo  arrastado  para  o  banheiro  (...)”  (M17), 

“Simplesmente peguei ela pelo braço e levei (...)” (M20), “Simplesmente peguei ela 

pelo braço e levei, disse que tinha que tomar banho (M29).
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ANEXO H

Análise de conteúdo das entrevistas das crenças sobre a coerção

As  entrevistas  foram  submetidas  a  Análise  de  conteúdo,  em  que  foram 

identificadas as unidades de análise, que são  unidades de significação a codificar, e 

correspondem ao segmento de conteúdo a considerar  como unidade base,  visando a 

categorização  e  a  contagem  de  freqüência  (Bardin,  2008).  As  unidades  analisadas 

foram: 

Crenças maternas sobre a coerção: comportamentos verbais das mães que 

descrevem a  eficácia  do  uso  as  punição  e  do  reforçamento  negativo  como  prática 

educativa, seus efeitos sobre as crianças, as vantagens e desvantagens de seu uso, bem 

como  descrições  do  que  as  leva  a  usar  tais  práticas  (descrição  de  contingências). 

Exemplos de unidades de análise das crenças maternas sobre a coerção, em que cada 

palavra  ou  sentença  sublinhada  é  uma  unidade  a  ser  analisada  separadamente  e 

categorizada:

M53: Não acho que seja bom, mas na hora a gente já tentou de tudo, acaba perdendo a 
paciência e bato. 

M22: Só que depois que passa aquele momento ali a gente vê que não vale a pena, 
porque eu bato e ela continua a fazer a mesma coisa.

M09: Então, eu acho que pode causar algum tipo de trauma, revolta, então a gente tem 
abolido esse método ai.

M49: Eu acho que é necessário sim, não é pancada, é palmada, um tapinha, alerta.

Categorias de análise das crenças sobre coerção

As categorias  das  crenças  sobre  a  coerção  foram subdividas  em crenças 

sobre a punição física, e crenças sobre os castigos. Tal subdivisão foi necessária devido 

às diferenças marcantes nas regras emitidas pelas mães em relação a tais práticas. 
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1. Categorias de análise das crenças maternas sobre a punição física

A. Danos causados pela punição física:  inclui relatos de efeitos negativos causados 

pelo uso da punição física. A categoria está subdividida em três subcategorias: 

A.1 – Danos físicos: descrição de danos causados ao corpo da criança. Ex: “Só se for 

muito  forte  (...)  pode  ferir  a  criança”  (M20),  “(...)  pode  deformar  algum órgão  da 

criança, ou mesmo machucar a carne” (M17). 

A.2 – Danos psicológicos: descrição de danos emocionais causados pela punição física, 

como  medo,  revolta  ou  traumas,  e  uso  de  termos  relacionados  a  comportamentos 

privados.  Ex: “Deixa a criança com trauma, medrosa.” (M04), “(...) acho que pode 

causar algum tipo de trauma, revolta.” (M06), “Eu acho que dá uma revolta.” (M07), 

“(...) a criança já fica com medo da pessoa.” (M08), “(...) cria uma revolta dentro dele, 

querendo fazer e acontecer.” (M05).

A.3 – Danos comportamentais: descrição de problemas comportamentais causados pela 

punição física como a agressividade, e uso de termos relacionados a comportamentos 

públicos. Ex: “(...) eles ficam violentos né?” (M13), “Pode ficar violenta né?” (M09), 

“(...)  ele  pegou  todos  aqueles  (que  bateram  nele)  e  matou.”  (M01),  “Criar  uma 

criança...violenta né?” (M16), “(...) bater vai crescer uma criança violenta né?” (M15). 

B. Ineficácia da punição física: descrição da punição física como uma estratégia que 

não produz mudanças nos comportamentos inadequados da criança, mesmo que sejam 

referências vagas a ineficácia da punição.  Ex: “A palmada eu acho que não resolve 

não.” (M02), “(...) eu nunca vi nenhum tipo de mudança (...) nunca vi resolver nada. 
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(M07)”,  “(...)  porrada  não  resolve  nada.”  (M15),  “(...)  porrada  não  educa.  Porque 

quanto mais você bate, relaxa.” (M18), “(...) surra não educa ninguém.” (M04).  

C. Eficácia da punição física: descrição da punição física como uma estratégia que 

modifica  ou  minimiza  comportamentos  inadequados  da  criança,  mesmo  que  sejam 

referências  vagas a obediência  e respeito.  Ex: “Apanhando ele vai sentir  dor, ai ele 

pode não praticar o que ele andava praticando.” (M04), “(...) ele tem mais respeito com 

a gente, obedece mais (...) porque fica com medo de apanhar.” (M06), “(...) o único 

jeito (para criança obedecer) é pegar o cinto.” (M08), “(...) ela vai ver que dói, e vai 

ficar com medo de fazer as coisas.” (M12), “(...) eu pego a sandália e digo “vou te 

bater”, ai ela já faz.” (M20). 

D. Justificativas religiosas para o uso da punição física: uso de referências à bíblia 

para legitimar o uso da punição física na disciplina infantil.  Ex: “(...) Deus disse na 

bíblia né? Ensine seu filho com a varinha.” (M01), “(...) como a bíblia diz “eduque seu 

filho com a varinha” né? (...)” (M08), “(...) o bom pai usa a varinha né? Porque assim 

ensina a bíblia.” (M12). 

E. Justificativas emocionais para o uso punição física: uso de referências ao próprio 

estado emocional para justificar o uso da punição física. As entrevistadas referiram a 

estados emocionais como a raiva ou falta de paciência. Ex: “Mas às vezes não tem jeito, 

eu fico nervosa e bato.” (M12), “(...) bato, mas é mais pra descarregar minha raiva.” 

(M06), “(...) eu mesmo bato, porque às vezes a gente não tem paciência (...)” (M05), 

“(...) de vez em quando uso, mas,  mais para descarregar minha raiva.” (M07), “(...) 

bato, mas é mais pra descarregar minha raiva.” (M06).   
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F. Limites  para  a  punição  física:  referências  à legitimidade  da  punição  física  a 

depender  da  intensidade  e  da  freqüência  do  uso  deste  tipo  de  prática,  mas  sem 

especificar o dano. Ex: “(...) de vez em quando eu bato. Mas não pode exagerar né? 

Não pode bater com tudo, espancar (...)” (M11), “(...) uma palmadinha assim na perna... 

mas bater de um jeito que vai machucar a criança pra mim não deve.” (M03),  “(...) a 

gente faz, bater, mas não toda hora, mas de vez em quando.” (M01).  

G. Punição física justificada pelo comportamento da criança: referências a palmada 

como necessária devido a limitada compreensão de crianças muito novas, e a depender 

de qual comportamento indesejado a criança emitiu.   Ex:  “(...) a criança não tem assim 

um entendimento, às vezes a gente tá falando ela faz. Aí eu bato”. (M09), “(...) tem 

criança que não se comporta, não obedece só falando (...) a palmadinha faz bem aí.” 

(M14), “(...) quando estão muito agitados, só a palmada mesmo”. (M23), “(...) só se for 

uma coisa muito errada (...) se for comida não...mas se for dinheiro...” (M17), “(...) eu 

bato nele em último caso, quando tá aprontando demais.” (M20). 

2. Categorias das crenças maternas sobre o castigo

A. Eficácia  do  castigo:  descrição  do  castigo  como  uma  forma  de  controle 

comportamental  que  cessa  comportamentos  inadequados  das  crianças,  mesmo  que 

sejam referências vagas a obediência e respeito. Ex: “(...) ele me obedece quando tá de 

castigo”. (M02), “Castigo é um bom caminho. (...) pra que a criança reflita o que ela 

fez.” (M10), “(...) quando ela perde o que gosta, com certeza não vai fazer de novo”. 

(M11), “Bota ele de castigo aí ele obedece”. (M19), “Aprende a ter limites né?” (M32.)

B. Limites  para  o  castigo:  referências  a  legitimidade  do  castigo   a  depender  da 

intensidade e freqüência do uso  deste tipo de prática. Ex: “Sendo um castigo que não 
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maltrate,  acho melhor.”  (M18),  “(...)  deixar  o menino com fome,  no sal  grosso,  de 

joelho, não.” (M06), “Trancar no quarto escuro, isso não vale a pena. A criança pode 

ficar com trauma.” (M10), “Eu acho que deveria tirar coisas que ele goste (...). Pra mim 

castigo é esse.” (M04), “(...) botar ajoelhado, que maltrate a criança... é desvantagem. 

Pode ficar traumatizada.” (M16).

C. Ineficácia  do  castigo:  descrição  do  castigo  como  uma  forma  de  controle 

comportamental  que  não  produz  mudanças  nos  comportamentos  inadequados  das 

crianças. Ex: Eu prefiro bater do que castigar (...) os castigos não adiantam.” (M19), 

“Não tem vantagem, não funciona.” (M16), “Quando a criança é muito danada (...) ai 

não adianta.” (M19). 

D. Castigo como alternativa para a punição física: descrição do castigo como uma 

forma válida de controle do comportamento infantil por não provocar danos como a 

punição física, e comparações com a punição física em que o castigo seja descrito como 

a melhor opção. Ex: “(...) melhor do que tá batendo na criança.” (M01), “Acho que é a 

forma  ideal  (...),  melhor  do  que  bater.”  (M05),  “(...)  castigo  é  melhor  do  que  a 

palmada.” (M15), “Eu acho necessário o castigo e não a porrada.” (M4), “(...) é um 

meio de você não machucar sua criança.” (M8). 

E. Castigo justificado pelo comportamento da criança:  referências a legitimidade 

do uso do castigo a depender do comportamento da criança e da sua capacidade de 

compreensão.  Ex: “Brigando com o primo ou querer comer alguma coisa que não pode 

na hora, ai é castigo”. (M02), “A criança não entende direito as coisas, aí é melhor o 

castigo.” (M09), “(...)  pra as crianças que gostam de ficar muito na rua (...) pra ela 

aprender que nem sempre a rua...deve se ficar.” (M15).  
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